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DISCIPLINA 
CALIFICARE

SALARIZARE

Să sprijinim res
pectarea drepturi
lor legale și a în
datoririlor tinere
tului muncitor

Ii i i -l. ..1

Iprofil „Libertatea" din Cluj 
este o întreprindere nouă, con- 
6truită în anii puterii populare.

Tineretul de la „Libertatea" 
muncește entuziasmat pentru înde
plinirea sarcinilor de plan. Și 
dacă întreprinderea „Libertatea" 
a izbutit să-și îndeplinească și 
să-și depășească lună de luna
planul de producție, să îmbunătă
țească calitatea mobilei, fără
îndoială că la toate acestea a 
contribuit din plin și tineretul. 
Muncitorii ...........
drese 
trulea, 
Petru, 
Vasile, 
ghe Apostin, 
Petru Ghirișan și 
care prin felul 
constituie un 
exemplu.

Datorită faptului 
că tinerii de aici 
s-au străduit să fo
losească cu chibzu. 
5ală materialele au
xiliare. de la înce
putul anului s-au 
realizat economii în 
valoare de 14 206 
Jei. Acestea au con
tribuit ca prețul de 
cost pe fabrică să 
fie redus în primele 
8 luni ale anului 
cu 11,6% față de 
8,72% cît era pla
nificat.

De curînd, la 
această fabrică, 
a avut loc o consfătuire de tine
ret. Aici s-a vorbit pe larg despre 
modul cum muncește tineretul 
precum și despre felul cum sînt 
respectate drepturile sale legale.

Cu acest prilej s-a arătat ca 
realizările tinerilor puteau fi 
și mai mari dacă posturile ute- 
miste de control ar fi dat un 
sprijin în această direcție.

Ele însă nu au ajutat la timp 
pe acei utemiști care nu au o 
comportare justă și sînt indisci- 
plinați pe locul de muncă. De 
aceea, nu-i de mirare că în secții 
se mai găsesc tineri ca Gheorghe 
Stanciu de la secția mașini II, 
care mai mult se plimbă decît 
muncește, ca Ileana Szabo și 
Eva Mureșan de la secția șlefuit 
cu petrol, care din pricina plim
bărilor și a discuțiilor din timpul 
lucrului, nu au izbutit să-și realize
ze în nici o lună din acest an nor
mele de producție. Posturile ute- 
miste de control nu s-au ocupat 
nici de tineri ca Fekete R. Dumi
tru, care își „dublează" ziua de 
odihnă săptămînală, absentînd 
aproape în fiecare luni. Vincze Ion

a găsit o metodă nouă de a mo
tiva desele întîrzieri de la lucru, 
spunînd că „vine cu 
țară". In realitate el 
apropiere de fabrică.
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trenul de la 
locuiește în

MESERIA

cu tineri
Ștefan 

Teodor
Ghișan

mîn-
Pe- 

Sărac

fabricii se 
i ca Vaier

Maier, L
Pincă, Anghel 

î Ion, 
Eleonora 

mulți alții, 
de a munci

Gheor- 
Gorea,

lor 
bun

Majoritatea tinerilor din fabri
ca „Libertatea** sînt absolvenți 
ai școlilor profesionale și ai șco
lilor medii tehnice. Deși la ab
solvirea școlii respective tinerii 
au fost încadrați în categorii de 
salarizare diferite, potrivit pregă
tirii, direcțiunea i-a trecut pe toți 
într-o categorie minimă, socotind 
că nu sînt suficient de pregătiți. 
Conducerea fabricii nu-i sprijină 
pe tineri în ridicarea calificării lor. 
Se obișnuiește să se spună aici

!
Tîmplarii de la „Libertatea* : 
fraților, vreun dulgher să ne 

cămin ?

că tinerii sînt calificați „la locul 
de muncă". Dar care e realita
tea ? Din cei peste 400 tineri au 
fost calificați intr-un an... 10.

Tinerii de aici și-au mani
festat necontenit dorința de 
a-și ridica pregătirea profe
sională, de a se perfecționa. 
In iulie—august, toți absolvenții 
școlii medii tehnice care lucrau 
pe post de maistru sau controlor 
tehnic de calitate s-au înscris și 
au urmat cursurile de maiștri. 
Cînd a venit însă vremea exame
nului, tinerii n-au fost chemați. 
De asemenea, deși s-au prezentat 
la examen, tineri ca Ion Todea, 
Ion Dogaru, Ștefan Vodă, ei n-au 
fost examinați.

Se întîmplă adesea ca unii ti
neri să posede cunoștințele nece
sare, totuși să nu muncească in 
posturi corespunzătoare calificării 
lor. De exemplu tînărul Petru 
Roșu a fost trimis de întreprin
dere la București, la o școală de 
controlori tehnici de calitate care 
a durat 4 luni. A absolvit școala 
cu calificativul
La 
continuă însă

„foarte bine”, 
întoarcerea în fabrică el 

să lucreze ca

Teatrul clujean 19564957
CLUJ — (de la corespondentul 

nostru).
Teatrul National din Cluj ?î-a 

deschis acum cttva timp noua sta
giune, după un rodnic turneu 
prin orașele, centrele muncitorești 
Șl comunele îndepărtate din par
tea de nord a fării.

Repertoriul pentru primele săp- 
tămtni tl alcătuiește un „mănun
chi" de piese prezentate publicu
lui clujean și In stagiunea ante
rioară : „Pygmalion". „Intrigă și 
iubire", „Mincinosul", Jntr-un 
ceas bun", „Răzvan și Vidra", 
„Fata apelor", „Nota zero la pur
tare" precum și spectacolul de 
estradă „Orașul meu drag". Pie
selor amintite mai sus li se vor 
alătura nu peste mult timp, aș
teptatele premiere dintre care ma
joritatea vor fi premiere pe fără.

Pregătirile ce se fac tn prezent 
„tn spatele cortinei" se concen
trează la punerea tn scenă a pie
sei „Clubul împușcaților” („Ne
krasov") de J. P. Sartre. In pri
mul rtnd a fost necesar să se a- 
jungă la o variantă a piesei po
trivită scenei clujene, deoarece 
versiunea pariziană pretindea un 
spectacol mult prea lung. Tra
ducătorul piesei, dramaturgul Au
rel Baranga, a conlucrat nemij
locit In acest scop cu colectivul 
artistic clujean. S-a luat și legă
tura cu autorul prin intermediul 
Asociafiei Franfa-Romtnia.

In prezent repetifiile — intrate 
în ultima fază — se desfășoară 
din plin. In rolurile mai impor
tante ale piesei apar actori de 
frunte ai teatrului ca Alexandru 
Marius, artist emerit al R.P.R.. 
Constantin Anatol, Sandu Rădu- 
lescu, precum și tinerii actori Au
rel Giurumia, Octavian Teuca, G. 
Gherasim. Cu aceeași febrilitate 
se pregătesc decorurile, după 
schi(ele pictorului scenograf Mir
cea Matcaboji, și costumele. 
Spectacolul, pus tn scenă de Ion 
Dinescu, va fi prezentat publicu
lui tn cursul acestei luni.

„Clubului impușcajilor" („Ne
krasov") li urmează pină la sftr- 
șitul acestui an alte două premie
re : „Copacii mor in picioare” de 
scriitorul progresist spaniol Ale
jandro Casona (care trăiește ac
tualmente tn Argentina) și piesa 
originală a tînărului scriitqp. clu-

jean Teofil Bușecan „Taina Iul 
Grigore Cristea" (titlul provizo
riu). Lucrarea dramatică a lui 
Bușecan, prezentată teatrului cu 
mult timp înainte, a fost soco
tită meritorie și consiliul artistic, 
a început să lucreze cu autorul la 
„finisarea" ei. Actorul și regizo
rul C. Anatol a conlucrat o vreme 
cu autorul, îndeosebi pentru a- 
daptarea piesei la nevoile speci
fice scenei.

Incepînd cu anul 1957, noi lu
crări dramatice — unele din dra
maturgia clasică universală, al
tele contemporane și originale — 
vor vedea lumina rampei la Cluj. 
Merită, spre informarea cititori
lor, să amintim cîteva din ele — 
„Hamlet" de Shakespeare, „Pes
cărușul" de Cehov, „Don Jill de 
ciorap verde" de Tir so de Molina, 
„Steaua fără nume" de Mihail 
Sebastian. „Doctor în filozofie" 
de Bronislav Nușici, „Minciuna 
are picioare lungi" de Eduardo 
de Filippo, „Ziariștii" de Al. 
Mirodan. „Profesorul Polejaev" 
(„Bătrînețe zbuciumată") de Rah- 
manov și altele.

Unul din evenimentele impor
tante din viața artistică clu
jeană îl va constitui deschiderea 
„Sălii Studio" (sala va fi folo
sită de ambele teatre clujene: 
Teațrul Național și Teatrul Ma
ghiar). Aici urmează să fie pre
zentate iubitorilor de teatru în
deosebi piese satirice, precum și 
festivaluri cu fragmente din lu
crările dramatice ale marilor cla
sici. Sala Studio va da de ase
menea tinerilor actori posibili
tatea să-și perfecționeze măies
tria. Conducerea Teatrului Na
țional și-a propus chiar, pentru 
promovarea cadrelor tinere, ca 
două din spectacolele ce se vor 
prezenta la Sala Studio să fie 
puse în scenă de tineri. E vorba 
de piesele „O noapte furtunoasă" 
de I. L. Caragiale, piesă care în 
prezent se află în repetiție, și lu
crarea, lui Tirso de Molina „Don 
Jill de ciorap verde". De altfel, 
cu unul din aceste spectacole ti
nerii actori clujeni de la Teatrul 
Național intenționează să se pre
zinte și la Concursul republican 
al tinerilor actori, care va avea 
loc tn anul viitor.

muncilor
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simplu muncitor. Din păcate 
acesta nu este singurul caz. 
Ce-i folosește tînărului Mir
cea Crișan că a absolvit cursul 
de calificare de tîmplar cu califi
cativul „foarte bine", cînd el 
continuă să care materialele din- 
tr-un loc într-altul ? Alți tineri, 
printre care se află absolvenții 
de școală profesională Petru Să
rac, Pincă Teodor, Eleonora Go- 
rea, Maria Tușea, în loc să fie 
sprijiniți să-și ridice calificarea, 
au fost repartizați la secția de 
șlefuit cu petrol, loc de muncă 
pentru care nu e necesar să aibă 
o pregătire profesională.

Sub pretext că sînt ajutați să 
cunoască procesul de producție 
de-a lungul mai multor operațiuni, 
tinerii sînt mutați de colo, colo 
fără nici un rost.

De pildă, tînărul Virgil Mun- 
teanu a lucrat la secția de mașini 
la toate mașinile.

Tinerii Ștefan Vodă, Alexandru 
Ferenczi, Iosif Biro și alții au 
fost schimbați în decurs de 2-3 
ani la 15-16 locuri de muncă în 
diferite secții și servicii. Uneori 
ei au îndeplinit chiar și funcții 
de răspundere, fără să fie retri- 
buiți ca atare.

„DESCOPERIRE EPOCALA"

Una din problemele ridicate la 
consfătuire a fost și aceea a con
dițiilor de cazare a tinerilor. Ser
viciul administrativ și conducerea 
fabricii susțin că s-ar fi ocupat 
de cazarea tinerilor veniți din 
școală. Dar despre ce fel de preo
cupare poate fi vorba, cînd tine
rii locuiesc tn cămin înghesuiți ? 
Și nu se poate spune că nu sînt 
și alte posibilități. De vreo doi 
ani se tot construiește un bloc 
destinat tineretului. E drept că 
Trustul de construcții capitale și 
montaj București de pe lingă Mi
nisterul Silviculturii, care cons
truiește blocul, a cam tărăgănat 
această lucrare. Necazul a fost 
însă altul. N-avea cine să cons
truiască cele 50-60 de uși și tot 
atîtea ferestre necesare — pentru 
cine ? —- pentru căminul fabricii 
de produse de lemn „Libertatea" 
din Cluj. Au umblat bieții repre
zentanți ai fabricii peste tot, dar... 
în zadar. După 2-3 luni de cău
tare, cu luminarea, au „descope
rit", în sfîrșit, cooperativa „Tiiti- 
piarul" la Bistrița-Năsăud care 
să execute lemnăria necesară blo
cului. Sutele 
„Libertatea" 
ușurați... .

de tîmplari de la 
pot răsufla acum

★
Consfătuirea a scos la iveală și 

a criticat și alte stări de lucruri 
nejuste de la Iprofil „Libertatea". 
De toate acestea comitetul orga
nizației de bază U.T.M. (secretar 
tov. Gyorgy Alexandru) nu este 
străin. Dacă pînă acum comite
tul U.T.M. n-a făcut ce 
în ceea ce privește rezolvarea pro
blemelor de tineret, apoi are da
toria să facă de acum încolo. Nu 
trebuie să uite comitetul U.T.M. 
că în sarcina sa cade de asemenea 
educarea tineretului, organizarea 
judicioasă a timpului liber. Către 
aceste probleme trebuie șă-și în
drepte atenția mai mult ca pînă 
acum. Pentru aceasta 9e cere să 
existe o mai mare colaborare între 
comitetul U.T.M., comitetul 
întreprindere și conducerea 
bricii.

Tinerii de Ia „Libertatea*4 
dovedit în nenumărate rînduri 
fac față cu cinste sarcinilor 
producție încredințate. E necesar 
ca direcțiunea fabricii (director 
tov. Iuliu Bartha) 6ă se ocupe 
mai multă grijă și dragoste 
problemele tineretului.

C. BANCILA
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Toate forțele pentru succesul
agricole de toamnă

[Primul spectacol 
al artiștilor 

coreeni

Din cantitatea de porumb pe care 
au recoltat-o ahul acesta de pe cele 
160 ha. însămînțate cu porumb, co
lectiviștii din comuna Borș, raionul 
Oradea vor vinde statului 5 va
goane. In fotografie : colectivistele 
Maria Rțakz, Paraschiva Bereczki 
și colectivistul luliu Rakoș zoresc 
încărcarea cu porumb a autocami
oanelor, pentru a-1 duce la baza 
nr. 1 din Oradea,

Foto : Agerpres

Puternicul ecou al inițiativei 
colectiviștilor din Batăr

nea Oradea. A crescut conside
rabil nivelul de trai al colectiviști
lor. De exemplu, la Borș, 80 de 
colectiviști și-au construit case 
moderne, stil vilă, mulți au apa
rate de radio, biciclete. La toate 
acestea s-au gîndit colectiviștii 
cînd au votat hotărîrea: „vindem 
atîtea și atîtea tone de produse 
statului, din surplusul nostru. Din 
banii primiți, pînă la 10—20 [a 
sută îi vom folosi pentru cumpă
rarea unor lucruri trebuincioase, 
în cadrul fondului indivizibil**.

Așa s-a întîmplat și în comuna 
Borș, din raionul Oradea, unde 
numai 20 familii mai sînt în afara 
colectivei. La adunarea generală 
au fost prezenți aproape toți co
lectiviștii.

S-a mai aflat că membrii gos
podăriei colective din Sîntana, ra
ionul Criș, se găsesc în fruntea 
acestei inițiative patriotice. Cei 
din Sîntana au hotărît să vîndă 
statului 120 tone de porumb și 
25 tone de grîu. în aceeași co-

ORADEA (de la trimisul 
nostru). —

Tot mai multe gospodării co
lective din regiunea Oradea se 
alătură inițiativei colectiviștilor 
din Batăr. Colectiviștii din Epis
copia Bihorului, raionul Oradea, 
au hotărît să vîndă statului 20 
tone porumb, iar cei din Mădăraș, 
raionul Salonta, din Borș, raio
nul Oradea au hotărît în adu
nări generale să vîndă statului 
cîte 50 de tone porumb. Este ușor 
de înțeles de ce colectiviștii din 
regiunea Oradea vînd statului pri
sosul de cereale. In ultimii ani, 
gospodăriile Colective de aci au 
cunoscut o mare înflorire. In spri
jinul lor au sosit ingineri agro
nomi, S.M.T.-urile lucrează țari
nile cu mașini moderne, primesc 
ingrășăminte chimice pentru a 
face ogoarele mai fertile, cu aju
torul statului zeci de mii de hec
tare de pămînt sint redate rodului. 
Alt exemplu. In satele unde local
nicii n-au călătorit înainte cu ma- _
șinile, ei au acum propriile lor' nuină, prețioasei inițiative i s-au 
autocamioane; 50 de camioane au alăturat și mulți țărani muncitori 
gospodăriile colective din regiu- cu gospodărie individuală.

Tineri fruntași în munca de colectare

Un băiat inimos
— Bea fiule, păhărelul acesta.
— Nu se poate, moșule, în 

timpul serviciului nu e voie.
— Eu zic să bei, că nu te vede 

nimeni.
Ștefan Nicolae, împuternicitul 

din comuna Căpuș, împinse însă 
la o parte mina moșului și se ‘ 
dreptă spre cîntar.

Oamenii se înghesuiau aici 
roabele de cartofi. Un grup 
fete, mai încolo, începură să îngî- 
ne un cintec. Cîțiva copii zbur
dalnici se țineau de joacă pe lin
gă cei mari. Moș Costea Petru, tn 
mînă cu un steag uriaș, privea 
cum se încarcă cele două ca
mioane.

împuternicitul fusese anunțat 
cu cîteva ore înainte.

— Veniți de grabă la Straja câ 
vrem să dăm cotele de cartofi la 
stat.

Ștefan .Nicolae făcu rost numal- 
decît de mașini și lată-1 la Stra
ja. Satpl acesta numără vreo 50 
de familii. Cotă la cartofi nu e 
multă, totuși aici a intrat tn tra
dițiile cele mai scumpe ca atunci 
cînd se dă cota la sdat, să se 
facă din aceasta o sărbătoare. Așa 
că în centrul satului, în fața 
școlii, a fost pus cîntarul șl, cînd 
a sosit împuternicitul cu mași
nile, au venit șl sătenii cu dra
pele. Unii au venit cu roabe, alții

în-

cu 
de

cu căruțe să dea cota de cartofi. 
Fetele dichisite în frumoasele 
lor porturi cîntau vesele, copii se 
hîrjoneau, iar un moș se ținea de 
capul împuternicitului :

— Bea, fiule, păhărelul acesta.
La Straja se predau cotele că

tre stat.
La 1 octombrie, Ștefan Nicolae 

a aniversat un an de a R>s* 
numit împuternicit comunal la 
Căpuș (regiunea Cluj).

Cînd utemlstul Ștefan Nicolae 
(acum candidat de partid) fusese 
uns ca împuternicit, situația co
lectărilor la Căpușu Mare era 
destul de proastă. Erau și oameni 
care nu-și achitaseră cotele de 
cîțiva ani. De la sfatul raional 
primise un maldăr de registre, 
liste și alte hîrtii cu care să se 
ocupe. Ștefan le-a aruncat într-un 
dulap și a plecat pe teren.

De Căpușu Mare depind trei 
sate: Căpușu Mic, Straja și A- 
gîrbiciu. Ultimele două sate sînt 
azvîrlite departe Intre niște 
dealuri. Comuna și satele au 960 
de gospodării. Va să zică Ște
fan Nicolae a aruncat hîrțoagele 
în dulap și a plecat în ospeție 
pe la săteni. Din cele 960 de gos
podării, n-a rămas nici una nevi
zitată. Toată toamna anului tre-

ȘTEFAN HALMOȘ

(Continuare în pag. 2-a)

ȘCOALA MAGHIARA DIN AIUD
Școala medie mixtă nr. 2 cu limba de pre

dare maghiară din Aiud, este o școală cu o ve
che tradiție, cu un trecut de peste 300 de ani 
(funcționează din anul 1622). Prin ea au tre
cut mulți tineri care au ajuns oameni vestiți, 
apreciați de popor. Aici au învățat tatăl lui la- 
noș Bolyai, lingvistul Korosi Cosmo, pictorul 

Barabas Miclos, luptătorul revoluționar maghiar 
Szasz Karoly și mulți alții.

Elevii actuali ai școlii se mîndresc cu toate 1 
aceste lucruri. Ei se străduiesc să fie elevi buni, ' 
harnici, sînt dornici să capete o pregătire mul- ’ 
tilaterală. îi poți vedea și studiind cu seriozi- ’ 
tate dar și antrenîndu-se în orele de sport pen- < 
tru a-și oțeli trupul (fotografia 1), sau lu- < 
crînd pe lotul școlar pentru a căpătă cît mai ' 
multe cunoștințe și deprinderi practice agri

cole (fotografia II). '

In mai puțin
Vîntul rece de toamnă înce

puse să bată și prin părțile noas
tre. Mai aveam încă multe de fă
cut din muncile agricole de toam
nă : nu culesesem în întregime 
porumbul, recoltatul strugurilor 
nu-1 începusem încă.

Intr-una din seri am stat de 
vorbă pe îndelete cu toți tinerii 
din stațiunea noastră experimen
tală, pentru a vedea cum am pu
tea sprijini lucrările campaniei a- 
gricole de toamnă.

— Putem grăbi culesul porum
bului, a spus hotărît utemistul 
iacob Ursan. Tn afară de supra
fața de porumb culeasă de tine
ret în cursul săptămînii, noi pu
tem să recoltăm prin muncă vo
luntară, incă cinci hectare.

In raionul Focșani trebuie luate măsuri 
urgente

de două ore
Toți cei prezenți ascultau cu 

mare atenție. Cu toții parcă gîn- 
deam la fel. Adunarea generală 
deschisă a organizației de bază 
U.T.M. a hotărît în unanimitate 
ca o suprafața de două hectare să 
fie culeasă în prima duminică.

In mai puțin de două ore, har- 
nicul tineret din stațiunea noas
tră, în frunte cu utemiștii facob 
Ursan, Ion Nistor, Gheorghe Bo- 
tezatu, a terminat de cules supra

fața pe care și-o propusese, iar 
la întoarcerea de la cîmp, cînte- 
cele răsunau avîntate, dînd glas 
năzuințelor tinerești.

Corespondent
TRANDAFIR CONSTANTIN, 

Stațiunea experimentală I.C.A.R. 
Murfatlar, reg. Constanța

Studioul de Stat de Balet „Țol 
Sîn Hi" din R.P.D. Coreean! Ia 
prezentat luni seara ,pe scena Tea
trului C.C.S. primul sppciacol in 
tara noastră. Artiștii coreeni au 
interpretat „Legenda despre ce
tatea Sadosen", balet național, 
după un libret de Țoi Sin Hi, pe 
muzică de Țoi Ok Sam.

La spectacol au asistat tova- 
Mihail Macavei, preșe- 

al I.R.R.C.S.,

GALAȚI (de la corespondentul 
nostru).

In raionul Focșani, însămînță- 
rile de toamnă nu au început încă 
în toate comunele. Din 27.154 hec
tare cu porumb, se recoltase pînă 
la data de 10 octombrie, abia 48 
la sută iar din 10.013 hectare ce 
urmează a fi însămînțate nu se 
arase decit 34 la sută și ?e însă- 
mintaseră cu grîu abia 214 hec
tare. Comuna Vînători, de pildă, 
declarată fruntașă pe raion, ipînă 
la 10 octombrie însămînțase circa 
12 hectare di<n 317 planificate, 
Mărginești 14 hectare din 1.211 
planificate. Alte comune, cum ar 
fi^ Risupiți, cu 502 hectare de în- 
6ămînțat, ObiIești cu 1.652 hec
tare, Ciușlea cu 267 hectare — 
pînă la aceeași dată — nu înce
puseră încă însămînțările. Din a- 
ceste exemple se vede limpede 
munca superficială dusă de comi-

tetul executiv al sfatului popular 
raional Focșani, muncă făcută 
fără simț de răspundere, care s-a 
răsfrînt și în activitatea comite
telor executive ale sfaturilor popu
lare comunale.

Organizațiile de bază U.T.M. 
din comune nu au găsit mijloa
cele potrivite prin care să vină în 
ajutorul sfaturilor populare spre 
a mobiliza țăranii muncitori la 
grăbirea campaniei de toamnă. 
Oare tovarășii de la comitetul ra
ional U.T.M. Focșani nu se gin- 
dese că și ei .poartă o vină însem
nată pentru această rămînere în 
urmă ?

Timpul este destul de înaintat. 
De aceea trebuie luate urgent mă
suri serioase, care sa asigure gră
birea terminării însămînțărilor de 
toamnă în raionul Focșani, pre
cum și a celorlalte lucrări agri
cole de toamnă,

rășii 
dinte de onoare 
Petre Belle, secretar general al 
I.R.R.C.S., muzicieni, coregrafi §i 
a Iți oameni de artă și cultură. A 
fost de față Pak Den Do, însăr
cinat cu afaceri ad-interim al 
R.P.D. Coreene la București,

Sub conducerea artistei poporu. 
lui Țoi Sin Hi, întemeietoarea stu
dioului de balet, autoare, maestră 
de balet, regizoare și interpretă, 
colectivul de dansatori coreeni a 
realizat un spectacol valoros. Li
bretul, la baza căruia stă un eve
niment din istoria Coreei, 6ibuează 
acțiunea în perioada medie a re
gatului Silla. El exprimă, prin in
termediul muzicii și dansului, în
flăcăra tul eroism al poporului 
care, sub conducerea legendarultii 
comandant U Ro a luptat împo
triva samurailor japonezi invada-* 
tori.

Interpretarea veridică și măes-t 
tria coregrafică au pus în va-4 
lo^re subiectul străbătut de un 
intens dramatism. Muzica, inter
pretată la instrumente populare, 
și costumația plină de pitoresc se 
armonizează cu dansurile dînd 
spectacolului o notă originală* 
necunoscută publicului' nostru.

Rolurile principale au fost ini 
terpretate de Țoi Sîn Hi, Te Hait 
Gu, Son Ghen Su, Kim Bon Un,- 
Pak Sîn Dia, Kim Hen Che, Kini 
Sen Jan și Han Sen Suk.

Spectatorii au apreciat cu căli 
dură arta dansatorilor coreeni, a-4 
plaudîndu-i la scenă deschisă, j 

(Agerpres)

Scrisoarea delegației de vechi activiști ai P.C.U.S. 
către C. C. al P. M.

„Către Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn
Dragi tovarăși 1
După scurta vizită făcută în Republica Populară 

Romînă, delegafia noastră consideră de datoria sa, 
înaintea plecării spre patrie, să-și exprime din 
toată inima mulțumirea fată de Partidul Muncito
resc Romîn și fată de toti oamenii muncii din Ro- 
mînia pentru căldura și cordialitatea cu care a 
fost înconjurată delegația noastră în frățeasca Re
publică Populară Romînă.

Țn decursul numeroaselor întîlniri cu oamenii 
muncii din tara dumneavoastră, muncitori, țărani 
și intelectuali, am fost bucuroși să vedem manifes
tarea unor adînci sentimente de prietenie față de 
partidul nostru comunist și față de poporul sovietic.

Vizitînd cîteva uzine, fabrici, instituții de cultură 
din țara dumneavoastră, ne-am convins personal 
de minunatele succese ale poporului romîn care-și 
construiește noua sa societate socialistă.

Traducînd în viață ideile leninismului poporul 
romîn, sub conducerea gloriosului său partid mun
citoresc, a făcut în anii puterii populare un mare 
pas înainte pe calea dezvoltării și a avîntului eco
nomiei sale naționale. Hotărîrile Congresului al 
II-lca al partidului dumneavoastră, care a aprobat 
sarcinile celui de-al II-lea plan cincinal, constituie 
un program măreț al construcției socialiste în țara 
dumneavoastră, al dezvoltării industriei, al trans
formării socialiste a agriculturii și al ridicării con
tinue a bunei stări materiale și a nivelului cultural 
al poporului romîn.

Am văzut cu proprii noștri ochi înflorirea științe^ 
culturii și artei în țara dumneavoastră; acestea 
au devenit un bun al maselor largi de oameni ai 
muncii de toate naționalitățile. în aceste realizări 
se exprimă măreața forță vitală a politicii națio
nale leniniste.

Subliniem cu o deosebită bucurie alianța tot mal 
puternică dintre clasa muncitoare și țărănimea 
muncitoare din țara dumneavoastră — bază puter
nică și de nezdruncinat a orînduirii democrat- 
•populare din Republica Populară Rom'nă.

Vă dorim din tot sufletul, dragi tovarăși, succese 
continue în opera voastră nobilă de construire a 
societății socialiste, în întărirea unității rîndurilor 
partidului dumneavoastră, a alianței dintre clasa 
muncitoare și țărănime, în lărgirea și întărirea le
găturilor partidului cu masele largi de oameni ai 
muncii.

Considerăm că vizita delegației de vechi membri 
ai P.C.U.S. în Republica Populară Pomină, ca și 
vizita delegației de vechi membri ai Partidului 
Muncitoresc Romîn in Uniunea Sovietică contri
buie la întărirea și mai puternică a colaborării fră
țești dintre partidele noastre și a prieteniei între 
popoarele romîn și sovietic, la strîngerea continuă 
a rîndurilor lagărului socialist, la consolidarea 
păcii generate și securității popoarelor.

încă o dată vă urăm, dragi tovarăși, succese 
noi, tot mai mari, în activitatea nobilă de construire 
a societății socialiste.

Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn !“

Vechi militanți ai P. C. U. S. 
in mijlocul tineretului

In impunătoarea clădire a Pa
latului C.F.R. a avut loc dumini
că seara o întîlnire de neuitat. 
In sala de festivități, în holul și 
pe scările Palatului, mulțime de 
tineri din toate colțurile Bucu- 
reștiului au întîmpinat pe oaspeții 
dragi — delegația de vechi mili- 
tanți ai P.C.U.S. în frunte cu 
P. S. Moskatov, președintele Co
misiei Centrale de Revizie a 
P.C.U.S. Cu cintece și flori, cu 
aplauze și ovații ce nu se mai 
sfîrșeau — au fost întimpinați și 
conduși oaspeții pînă la masa 
prezidiului. Tinerii din Capitală 
și-au dovedit cu toată căldura 
inimilor lor dragostea și recunoș
tința față de gloriosul Partid 
Comunist al Uniunii Sovietice pe 
ai cărui reprezentanți i-au avut 
în acea seară în mijlocul lor. 
Cînd tovarășul Dumitru Bejan, 
prim secretar al comitetului oră
șenesc U.T.M. s-a ridicat pentru 
a-i saluta pe oaspeți, o liniște de- 
săvîrșită s-a așternut asupra 
sălii.

„Fericita ocazie de a avea în 
mijlocul nostru pe cîțiva din cei 
mai în vîrstă și mai încercați re
prezentanți ai gloriosului Partid 
Comunist al Uniunii Sovietice —

j

a spus el printre altele — pline de avînt din zilele Marii 
ne face să trăim o adîn- 
că emoție. Această întîlnire va 
rămîne multă vreme proaspătă în 
amintirea noastră".

Vorbitorul a prezentat apoi en
tuziastului public rînd pe rînd 
pe fiecare membru al delegației 
și fiecare a fost primit cu ropote 
de aplauze.

Apoi a vorbit tineretului tova
rășul Grigori Ivanovici Petrovskl.

— E toamnă. O realitate pe 
care și voi cei tineri dar mai cu 
seamă noi cei bătrini o simțim. 
Frunzele cad, serile sînt reci. Și 
totuși în seara aceasta am sim
țit în jurul nostru freamătul ti
neresc al primăverii, căldura ei, 
suflul ei înoitor.

Cu aceste cuvinte și-a început 
povestirea sa Grigori Ivanovici. 
Tinerii ascultau atenți. Glasul 
plin de blindețe și căldură, felul 
vioi, simplu, de a povesti al vor
bitorului au făcut ca intre vorbi
tor și ascultători să se creeze o 
apropiere desăvîrșită.

Pentru cîteva momente tinerii 
au uitat că au în fața lor un 
vechi luptător al P.C.U.S. Aveau 
impresia că Grigori Ivanovici e 
prietenul lor de cînd lumea și 
tot de cînd lumea ei se cunosc, 
stau și-l ascultă.

Despre Grigori Ivanovici Pe- 
trovski citiseră în ziare. Știau 
prea bine cît de zbuciumată a 
fost tinerețea lui. Ei cunoșteau de 
asemenea multe din luptele și 
biruințele Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice. Dar evocarea 
făcută de către Grigori Ivanovici 
a dat viață tuturor acestor date 
cunoscute din cărți. „Au trecut 
prin fața lor imagini despre ati
tudinea revoluționară, plină de 
spirit de sacrificiu, a tineretului, 
imagini întunecate, dureroase din 
închisoarea din Siberia, imagini

Revoluții, apoi imagini din lupfâ 
poporului sovietic pentru făurirea 
unei orînduiri sociale noi. Ca pe. 
un ecran, în mintea fiecărui as-i 
cultător se succedau una după 
alta aceste imagini relatate de. 
vocea caldă a povestitorului.

G. I. Petrovski a îndemnat pe 
tinerii din țara noastră să stui 
dieze cu pasiune marxism-lenfa 
nismul, învățătură pe baza căre-4 
ia vor avea posibilitatea să ducă 
mai departe steagul luptei pentru 
construirea socialismului și co* 
munismului.

Cînd evocarea a luat sftrșit 
tinerii au răsplătit din plin pe 
vorbitor aplaudîndu-l cu căldură.

Apoi împreună au asistat la 
desfășurarea unui bogat program 
artistic prezentat de Ansamblul 
U.T.M. și de echipa artistică a 
Palatului Pionierilor. Cîntecele 
populare romînești și sovietica 
cum ar fi „Hora cu strigături"t 
„Luntrașii de pe Volga" și „Șap* 
te babe blestemate" și dansuri 
populare dintre cele mai frumoa* 
se — care au fost primite cu 
mult interes și entuziasm — cu 
încheiat această seară de ne
uitat. S-a remarcat de asemenea 
programul orchestrei de acordeoa- 
ne — executat cu multă gingășie 
de echipa artistică a Palatului 
Pionierilor — precum și alte nu
mere prezentate, care au fost 
primite de asistență cu multă 
bucurie. Cuprinși de entuzias- 
mal general și interpreții au 
pus parcă mai mult suflet ca 
altădată în interpretarea cintece-. 
lor și dansurilor.

După încheierea programului, 
oaspeții au părăsit sala petrecuti 
de aplauzele și ovațiile nesftrșEe 
ale tinerelor gazde.

S. IONESCU



La începutul anului 
de învățămînt politic 
-------  U. T. M. —

Entuziasm...
dar și muncă organizatorică

Năsăudul în sărbătoare

Omagiu adus lui George Coșbuc 
și Liviu Rebreanu

„Ce semeni, 
aia culegi“...

IAȘI (de la corespondentul 
nostru). —

Cine nu cunoaște această zi
cală înțeleaptă ? O cunoaște și 
biroul organizației de bază 
U.T.M. de la întreprinderea 
E.T.A.C.S din Iași. Numai că în 
aceste zile cînd s-au făcut ul
timele pregătiri în vederea 
deschiderii anului de tnvătă- 
mînt politic membrii biroului au 
cam uitat de ea. De lucrul a- 
cesta s-au convins tinerii din 
întreprindere. vineri după a- 
miază ctnd trebuia să aibă 
loc deschiderea cercului politic. 
S-a făcut acest lucru ? Nu I 
lată de ce: acum cîteva zile 
propagandistul Mlhai Lefter l-a 
rugat pe tînărul Cornel Had a- 
dea să-i țină locul la prima lec
ție, sub motivul bine „întemeiat" 
că nu a avut tlmn să se pre
gătească. Și Cornel Hadadea, 
serviabil din fire, nu a putut 
refuza rugămintea, așa că Îna
inte cu un sfert de oră de des
chiderea cercului politic a răs
colit de zor niște hlrtii cu în
semnări după care predase a- 
cum un an de zile prima lecție. 
Grozav lucru; în cîteva minu
te s-a șl pregătit 1 S-a făcut ora 
16. In camera lui Hadadea in
tră tov. Ion Mateiaș, adjunctul 
cu învătămîntul politic, din bi
roul org de bază U.T.M.

— Ești gata, Cornele? Aș
teaptă tinerii. Spune-mi cum se 
intitulează lecția ca să o a- 
nunț

— Este titlul primei lecții din 
cursul seral „Cum au trăit" „

Dar Cornel Hadadea nu mai 
apucă să-și termine vorba cind 
tl văzu pe Ion Mateiaș ingăl- 
benindu se ca ceara. Acesta 
reuși doar să-i mai spună :

— Bine, dar la noi tinerii s-au 
înscris la cercul „Cunoașterea 
frumuseților și bogățiilor pa
triei"

Văzîndu-se In asemenea în
curcătură Ion Mateiaș și Cor
nel Hadadea au găsit la mo
ment soluția : amînăm deschide
rea noului an de învătămînt 
politic.

Un început 
promifător

PLOEȘTI (de la corespon
dentul nostru).

Dincolo de oraș, spre bariera 
Rtmnicu Sărat, tntîlnești o clă
dire impunătoare. Zgomotul trac- 
toarelor, al mașinnor-unelte. al 
Ciocanelor care nu mal contenesc 
precum șl flacăra vie. supără- 
toare, a aparatelor de sudură 
te lămuresc că aici se găsește 
Centrul mecanic Buzău. La a- 
cest centru lucrează 51 ute- 
miștl Munca pe care o depun 
aceștia este deosebit de apre-

ciată de conducerea unității. Și 
e firesc să fie așa In tot cen
trul mecanic nu se găsește de- 
cît un singur neutemist venit 
de curlnd în producție Restul 
sînt cu toții membri ai orga
nizației Aici. Intr-adevăr orga
nizația își trăiește viata.

In această organizație de cu
rlnd s-a terminat acțiunea de 
recrutare a cursanților pentru 
tnvățămtntul politic U.T.M Se
cretarul organizației UT M ■ Di 
cianu Șerban, Împreună cu pro
pagandistul Marin Șerban au 
răspuns de secția mecanică, iar 
Mtntulescu Aurel și Mihai Vtad 
de secfia fabricație Ei au stat 
de vorbă cu fiecare tînăr. au 
discutat amănunțit despre cer
cul politic la care poate să se 
înscrie Rezultatul ? Nici un tî 
năr n-a rămas în afara cursu 
rilor Situația se prezenta ast
fel : opt utemiști sînt înscriși la 
învătămîntul de partid, iar 43 
la învătămîntul politic U.TM 
19 din aceștia s-au înscris tn 
cercul politic pentru studierea 
Istoriei P M.R., iar restul de 24 
la cursul seral

De curind, într-un cadru fes
tiv, la Centrul mecanic din Bu
zău a avut loc deschiderea a- 
nului de învățămînt politic 
U.T.M Printre alții a vorbit to
varășa Despina Martinescu. 
membră a comitetului de partid, 
care a subliniat în mod deo
sebit legătura ce trebuie să 
existe între învătămîntul politic 
de organizație și producție A- 
poi, în săli diferite, propagan
diștii au expus prima lecție.

S-a remarcat mai ales lec
ția intitulată : „Cum au trăi» 
și au luptat muncitorii și 
țăranii In regimul burghezo- 
moșieresc" expusă de tovarășul 
Mihai Vlad, propagandistul 
cursului seral Acțiunile petro
liștilor din anii 1933 povestite 
interesant de propagandist au 
menținut vie atenția cursanților 
Lec(ia expusă de propagandis
tul cercului pentru studierea Is
toriei P.M.R., tovarășul Marin 
Șerban, a suscitat discuții vii. 
Dovedind o temeinică pregătire 
propagandistul a răspuns nume
roaselor întrebări puse de Ion 
Alionte, Gh. Stoica, Dumitru 
Fumea șl de alții

Dacă cineva ar cere autorului 
acestor rînduri să-și rezume im
presiile asupra Galațiului, în ge
neral, și asupra activității în In
stitutul tehnic din acest oraș, în 
special, s-ar putea răspunde ast
fel : entuziasm, niciodată nu sim
ți apăsarea provinciei.

S-ar părea deci, citind aceste 
cîteva rînduri introductive, că în 
continuare va urma un larg ma
terial conținînd aprecieri pozitive 
asupra activității organizației 
U.T.M. de la Institutul tehnic. 
Intr-adevăr, se pot spune multe 
lucruri bune despre această acti
vitate referitor la îmbunătățirea 
muncii profesionale, la activitatea 
pentru lichidarea numărului mare 
de restantieri și repetențj. la îm
bunătățirea frecventei, la activi
tatea cercurilor științifice. Și 
ceea ce a apărut a fi ca cel mai 
important e dragostea de muncă, 
energia cheltuită fără drămuire 
de către conducătorii organiza
ției U.T.M. din institut, tineri 
entuziaști care nu-și precupețesc 
eforturile.

Dar (veșnicul dar) entuzias
mul. dragostea de muncă nu sînt 
de ajuns pentru a face viata de 
organizație vie, interesantă, atră
gătoare Acestea sînt condiții im
portante. Insă ele trebuie Îmbi
nate cu o temeinică muncă orga
nizatorică, care să ajute la trans
miterea în rîndul masei de ute
miști a sarcinilor ce revin stu
denților

O ilustrare a lipsei capacității 
comitetului U.T.M de a se apro
pia de cele mai acute probleme 
ale Institutului, de a ridica inte
resul fată de viata de organiza
ție l-a constituit conferința pe in
stitut de dare de seamă și ale
geri a organizației U.T.M.

Ședința a început cu o dare de 
seamă întinsă pe 13 pagini cu 
rînduri dactilografiate strîns. După 
partea introductivă prea lungă și 
în care nu erau uitate nici eveni
mentele din Asia. Africa sau A- 
merica. a urmai o lungă și plic, 
tisitoare trecere în revistă a pro
blemelor care formează obiectul 
atenției organizațiilor U.T.M. din 
toate institutele de învățămînt 
superior. Dacă am înlocui cî
teva nume și cîteva cifre, darea 
de seamă prezentată de comitetul 
U.T.M. de la Institutul tehnic ar 
fi valabilă șl în facultățile din

Din activitatea 
organizației U. T. M. 
de la Institutul tehnic 

din Galați

Timișoara. Cluj sau București. 
Darea de seamă nu s-a oprit a- 
supra problemelor specifice mun
cii U.T.M.-ului în Institutul 
tehnic, n-a scos in evidentă cele 
mai importante chestiuni care 
frămfntă studențimea din facultă
țile acestui institut. Totul s-a 
desfășurat conform unui vechi ti
pic : cîteva aspecte 
alte cîteva negative 
pozitivi și alți cîțiva 
la sfîrșil o filă și 
propuneri, după ce 
făcut nelipsita anal’

pozitive și 
cîțiva croi 
negativi, iar 
jumătate de 

r_.__ înainte s-a
făcut nelipsita analiză a muncii 
fiecărui membru al comitetului.

Ce-a urmat ?
Discuțiile s-au urnit cu greu

tate din loc. Nu s-a găsit nimeni, 
timp de vreo 10 minute, care să 
se înscrie la cuvtnt. Oare studen
ții delegați la conferință nu a- 
veau de ridicat nici o problemă ? 
Toate merg pe roate tn munca 
U.T.M. la Institutul tehnic? Ni
mic din toate acestea.

In fapt, darea de seamă dăduse 
tonul.

In sftrșlt. primii înscriși. Spe
ram că atmosfera de monotonie 
și plictiseală va dispare. Poate 
cei care citeau „Sportul Popular", 
sau cel care în fata mea. pe rin- 
dul din mijloc, mînca semințe 
calm, arunclnd imperturbabil co
jile pe bancă, vor începe să acor
de măcar o atenție egală lucră
rilor conferinței.

Vai nouă I Deziluzie Vorbitorii 
se referă în cele mai multe ca
zuri la probleme administrative, 
de capitală importanță, cum ar fi 
faptul că fetele din cămin rid 
prea mult, ceea ce „ne deran
jează pe noi, băieții", despre lip
sa perdelelor la etajul III. despre 
dispariția misterioasă a unor 
becuri și alte probleme la aceeași 
înălțime

Au fost însă și unii — puțini 
la număr, din păcate — care au 
încercat să ridice unele probleme.

De exemplu, studentul Alexan
dru s-a ocupat de o problemă 
care se pune nu numai în Insti
tutul tehnic, ci și tn alte multe 
institute de învătămînt superior 
din țară. E vorba de informările 
politice. El a arătat că acestea au 
fost slab pregătite, n-au dat naș
tere la discuții, iar unele dintre 
ele nici n-au atins măcar teme 
de actualitate.

Un alt student.
s-a ocupat de munca profesiona 
a studenților, dar ar fi fost bine 
ca el să se ocupe de această pro
blemă nu numai tn conferința de 
alegeri, ci în tot timpul anului, 
căci avea și el această muncă în 
cadrul comitetului. Eî a încercat 
să-și scuze slaba activitate, afir- 
mtnd că n-a avut timp.

Cele mai interesante contribuții 
la discuții au fost aduse însă nu 
de studenti, ci de secretarul orga
nizației de partid al institutului 
și de rector.

Apoi 
rile de 
tul s-a 
niune, 
șltă.

Am stat apoi de vorbă cu unii 
student!. Toți sînt dornici să-și 
aducă contribuția la activitatea 
U.T.M., interesantă, atractivă. De 
aceasta sînt conștienți și noiî 
membri ai comitetului U.T.M., 
studenți fruntași, oameni capa
bili să muncească tn comitet. Toc
mai de aceea, spuneam la înce
put. că impresia care se degajă 
din institut nu e aceea pe care 
țl-o lasă conferința amintită, de 
monotonie, ci de entuziasm, de 
dorință de a învăța, de dorință de 
a duce o interesantă activitate 
obștească în acest sens trebuie 
să-și îndrepte eforturile noul co
mitet U.T.M, dinamiztnd masa 
studenților, căutind cele mai 
bune forme pentru viata de orga
nizație dintr-un institut de învă
tămînt superior. Activiștii inimoși 
ai organizației noastre 
tutu! tehnic dîn Galați 
pabili de aceasta.

ANDREI

s-au desfășurat propune- 
candidați, alegerile și to- 
încheiat, seara, cu o reu- 
aceasta tntr-adevăr reu-

din Insti- 
«înt ca-

MINCU

Năsăudul a trăit duminică clipe 
puțin obișnuite.

Trenuri, mașini și căruțe, au 
adus aici o mulțime de oameni, 
de la academicieni pînă la țărani, 
să sărbătorească împreună pe doi 
dintre barzii literaturii noastre: 
George Coșbuc și Liviu Rebreanu. 
Pentru Coșbuc și Rebreanu, pentru 
amîndoi și. în același timp, pentru 
fiecare in parte, s-au pregătit cin
stiri deosebite.

Să le relatăm: atribuirea, cu 
prilejul împlinirii a 90 de ani de la 
nașterea lui George Coșbuc. a nu
melui de „George Coșbuc" Școlii 
medii Nr. 1, școală în care marele 
poet a învățat și de care sînt lega, 
te începuturile sale literare, dezve
lirea bustului poetului, iar pentru 
Liviu Rebreanu — inaugurarea 
unei săli memoriale. Festivitatea 
s-a bucurat de prezenta academi-

Un băiat inimos

Tehnica cehoslovacă 
în continuu progres

Fără a fi o expoziție de mare 
anvergură, care s-ar întinde In 
zeci de săli. expoziția instrumen
telor și aparatelor medicale de 
producție cehoslovacă, deschisă 
ieri în Capitală, In localul repre
zentantei comerctale a Republi
cii Cehoslovace din strada O- 
țetari nr. 3 stlrnește Interesul 
vizitatorului Pprcurglnd standu
rile expoziției, ochiul Iți, este im
presionat de utilul și esteticul ce 
se îmbină in mod armonios Ne 
aflăm la o perioadă relativ scur
tă de la o altă expoziție ceho
slovacă deschisă In Capitală, a- 
ceea a bunurilor de larg con
sum Noua expoziție, a instru
mentelor șt aparatelor medicule 
face parte din ciclul de expoziții 
prin care țara frățească intențio
nează să facă cunoscute oameni
lor muncit din faru noustrp ulti
mele realizări ale industriei ceho
slovace In plină dezvoltare

Cu deosebit interes se oprește 
vizitatorul In fala produselor în
treprinderii de stat pentru comer
țul exterior ..Chirana" ale cărei 
produse stnt cunoscute atlt In furi 
cit șf peste hotare prin calitatea Și 
aspectul lor plăcut. Apărutele 
Rontgen dintre care unele tu 
tensiuni reglabile plnă la 
150000 V. cele cu anodă rotativă 
ca șt instalațiile de terapie den
tară au darul să tac6 cunoscute 
realizările pe care le obține In a 
cest domeniu industria țării prie
tene

Cu multă amabilitate prietenii 
cehoslovaci Ui vorbesc despre 
calitățile noului aparat Rfintgen 
unit cel mai mic aparat de acest 
gen din lume, despre bo'mușina 
dentară cu 7000 de turații oe mi
nut. despre lampa de raze ultra
violete cu ultimele modificări fă
cute in cursul acesțui an

In cea de a douu sală a expo
ziției privirea iți este rpiinuta de 
un panou ne care este montat un 
labirint de levj de diferite di
mensiuni Explicația este simplă 
Luntind pentru înlocuirea țevilor 
de metal cu cele de sticlă neu
trală. in special în industriile a- 
limentare și chimire oumenit 
muncii cehoslov.ua au făcut oași 
însemnați Șe află aci expuse ca
turi înclinate la 45. 90. 145 de 
grade, tepri, reductori. ventile de 
sticlă ce rezistă cu succes la p 
temperatură de peste I2'> grade 
și la o presiune de 20 atm

Indiferent dacă ești specialist 
tn mînuirea instrumentelor și 
aparatelor medicale expuse, sau 
un simplu vizitator, expoziția 
deschisă are darul să-ți îmbogă
țească cunoștințele cu unele din
tre ultimele realizări ale tehnicii 
înfăptuite de specialiști din Re
publica Cehoslovacă.

I. NEACȘU

• ■ ' 0 
? Mecanizarea proceselor de producție ușurează lucrul muncito- ? 
? rilor și sporește productivitatea muncii.
ț •
• Maria Fotache. muncitoare tn secția control tehnic și sortare • 
ț a fabricii de rulmenți din Moldova folosește la sortarea rolelor * 
: cilindrice ale rulmenților un dispozitiv automat de sortare. • 
ț
t In fotografie: Maria Fotache în timpul lucrului,
ț :
? Foto: AGERPRES ?

(Urmare din pag. l-a) 
tovarășul împuternicit a mers 
casă în casă să-i cunoască

cut
din ___ ... ----- , ...... .
pe oameni, gospodăriile lor, pu
terea lor economică

Abia în timpul iernii «-a apucat 
și de hîrtii, A întocmit pentru fie
care gospodărie tn parte obliga
țiile, cantitatea cotelor și data 
exactă cînd ele trebuie predate, 
înainte de predarea cotelor. îm
puternicitul organiza adunări 
populare, tn care se lămureau 
toate problemele legate de preda
rea cotelor.

Ștefan Nicolae, împuternicitul, 
e om al pămtntului, taică-său e 
colectivist în Dobrogea De mic 
copil a stat la coarnele plugului. 
Școală multă n-are, tn schimb 
are inimă Iar în munca de tmpu- 
ternicit îți trebuie inimă. Ștelan 
Nicolae a știut să înțeleagă pe 
săteni și să se apropie de ei.

Erau anul trecut oameni care 
tărăgănau de pe o zi pe alta 
predarea cotelor, cum e cazul lui 
loan Vinfe șau al lui loan Hai
duc din Căpușu Mic Cînd a ve
nit la Sandor Gheorghe din A- 
gîrbiclu, care de cîțiva ani 
mai achitase cota de carne și 
măsese dator cu 168 kg., acesta 
l-a prjmit cu vorbe nu tocmai 
prietenoase,

Ștefan Nicolae nu s-a supărat. 
S-a gtndit doar cu mtnie la îm
puternicitul dinaintea lui, care s-a 
făcut urîț de oameni prin meto-

nu 
ră-

dele sale șl a cășunat mult rău 
prin asta statului Cu un calm 
și o perseverentă uluitoare mer
gea din casă-n casă, povestind 
oamenilor unde ajung colele pre
date de ei. Sătenii au început 
să-sl dea seama că noul împuter
nicit muncește răbdător cu oa
menii și-i face să înțeleagă că pri
sosul acesta e întors de stat nu o 
dată, ci de cîteva ori Iar cînd 
„băiatul ăsta inimos" a ob
ținut reducerea cotelor tui 
Sandor Gavrilă din Agîrbi- 
ciu, ale tui Costea Vasile din 
Căpușu Mare, oameni bătrîni. gre
șit impuși, care la unele produse 
trebuiau »ă dea numai 50 l« sută, 
oamenii și-au zis:

— Asta, frate, e unul așa cum 
trebuie.

Acum, de zilele ctnd mai erau 
săteni ce nu-și achitaseră cotele, 
Ștefan Nicolae tși aduce doar a- 
minte, Asta e acum 0 ches
tiune a trecutului Sandor Gheor
ghe, cel care l-a primit urli anul 
trecut, a venit cu cota de carne 
pe întregul an : 42 kg. Era tare 
încurcat și nu-și găsea cuvintele

— Tovarășe Ștefan. Iartă-mă 
pentru cuvintele acelea Bine ai 
tăcut că m-ai sfătuit să-mi pre
dau cota atunci Și acum, uite, 
am adus carnea pentru acest an. 
Mi-e mai ușor să dau așa, decit 
să las să se strîngă datoriile

Dacă Ștefan Nicolaț ar fi ținut 
mal mult la un orgoliu orb și 
ar fl făcut cine știe ce acte îm
potriva lui Sandor Gheorghe pen, 
tru „insultarea" împuternicitului 
ar fi fost, mă rog legal. împuter
nicitul a dat dovadă de răbdare

șl a cîștigat un om, care a venit 
să-l ceară pînă la urmă iertare, 
dtndu-și seama că greșise Ce pă
rere aveți, a procedat bine ?

In Căpușu Mare nu sînt oa
meni cu colele nepredate. Ștefan 
Nicolae are 
moașă, după 
tele achitate 
Sint oameni 
din Căpușu 
brudan din __
Gheorghe din Căpușu Mic. loan 
Sandor din Agfrbiciu și alții, oare 
la începutul anului iși predau co
tele de carne pe toi anul Mare 
parte a sătenilor vin fără nici o 
chemare să-și dea cotele.

Predarea la timp a cotelor nu 
mai e o prohlemă pentru îm
puternicit E| duce acum bătălia 
ca produsele date statului să fie 
de calitate superioară.

Ștefan Nicolae. „băletanul a- 
ceata inimos", a ajuns un om iu
bit in satele unde e împu’ermcit. 
La Căpușu Mare cotele «ini la 
zi. Odată cu recoltarea cartofu
lui și porumbului se dau cotele 
și la qcește produse.

lată, sătenii din Straja l-au a 
nuntat singuri pe împuternicit:

— Veniti de grabă cu mașina 
la Straja, că vrem să dăm cofele 
de cartofi la stat.

Și moșul nu se lăsa, se tinea 
cu paharul după împuternicit:

— Ha! că nu le văd oamenii.
Ștefan Nicolae ztmbi moșului 

Acum un an situația a fost proas
tă la colectări Azi Căpușu e 
fruntaș pe regiune, cotele stnt a- 
Chltate.

Aspect de la festivitatea

cienilor 
trovici, 
Uniunii ............
Nagy Istvan, membru corespon
dent al Academiei R.P.R., preșe
dintele Filialei Uniunii Scriitorilor 
din Cluj, reprezentanții organelor 
de partid și de stat, soția scriito
rului Rebreanu - Fani Rebreanu, 
țărani care l-au cunoscut pe Coș
buc și pe Rebreanu. elevi, studenti. 
absolvenți ai școlilor năsăudene, 

Tov. Ion Borca, director gene
ral în Ministerul Invă(ămîntului, 
a dat citire ordinului ministrului 
Invătămîntului. care, în baza de
cretului Prezidiului Marii Adunări 
Nationale a R.P.R.. atribuie nu. 
mele lui George Coșbuc Școlii me
dii nr. 1 din Năsăud.

Cîndva. în urmă cu ani, a mai 
fost aici, pe același loc, un bust 
aproape asemănător. Insă fasciștii, 
tntr-o dimineață de toamnă, prin 
anul 1943, l-au luat și l-au mu
tilat. Tîrziu, bustul tăiat în mai 
multe bucăți, a fost găsit într-0 
pivniță a unui regiment militar 
din Bistrița. El a fost adus la Nă
săud si expus ca o oiesă de mu
zeu. Și iată că același sculptor a 
dăltuit din nou din bronz chipul 
poetului.

Corul școlii a cîntat o odă Pin- 
za albă ce a învelit noul bust de 
bronz al lui Coșbuc a fost dată ta 
o narte S-au rostit cuvinte emo
ționante Au Impresionat aminti
rile academicianului Tudor Vianu 
despre Coșbuc și Rebreanu, au 
impresionat cuvintele rostite eu 
mult patos de profesorul univer
sitar Ion Breazu, Kulcsâr Fran- 
cisc, președinte al comitetului 
executiv al Sfatului Popular re
gional Cluj, Nagy Istvan, mem
bru corespondent al Academiei 
R.P R . președintele Filialei Uniu
nii Scriitorilor din Cluj, Husar 
Alexandru și de unii dintre absol
venții scolii din Năsăud. Au Im-

dezvelirii bustului lui George Coșbuc

Tudor Vianu și Emit Pe- 
Mihai Gafita. secretar al 
Scriitorilor din R.P.R.,

o aniversare fru- 
munca sa: co- 
sută la sută 

ea Vinte P loan 
Mare, Vasile A- 
Straja, Vădan

Ocolul pămîntului
împreună cu un mare scriitor*)

„Viața este minunată, Intre al
tele și pentru că omul poate că
lători" Aceste cuvinte ale mare
lui scriitor rus I. A Goncearov 
pot figura ca motto pe oricare 
nouă ediție a unor cărți ce l-au 
fermecat din totdeauna oe cititor 
— și „Robinșun Crasoe" al lui De 
foe. și ..Ultimul mohican" al lui 
Fenimore Cooper, și romanele lui 
/fries Verne și — de ce nu? -r- 
„Qdisela" lui Jțpmer. Există o 
anumită alrpcție a cărților care 
implică intr-un fel sau Ipt'-alțul 
călătoriile. Această atracție izvo
răște din setea firească a omului 
de a cunoaște și alte prizonțuri 
decit acelea care ii înconjoară 
Viața zi de zi. Călătoriile aduc nu 
numai mireuzmp necunoscută a 
pămlnturilor încă nestrăbătute, 
ci și pun la încercare voința omu
lui tenacitatea, curatul, inventi
vitatea lui. Cărțile de călătorie 
au infirmat ideea că aventura, pe
ripețiile fabuloase pot fi numai 
rodul închipuirii Istoria adevă
rată p unor peregrinări reale, a 
înfruntării unor greutăți reale a 
făcut de mult celebre cărțile scan
dinavului Amundsen, ale france
zului Boagainvil'e. ale romtnului 
Jean Bart, care înainte de a tine 
condeiul tn mină, au fost călători, 
marinari, exploratori,

*) I. A Goncearpv — „Ffega- 
ta Pallada", tn romtnește de 
Radu Tudoran și M. Mihail, Ed. 
Cartea Rusă, Colecția Roman- 
Gazctă, 1956.

„Fregata Pallada" a lui I. A, 
Goncearov, care a apărut de cu
rlnd In traducere ramlnească, re
prezintă cazul invers Inuinte de 
a străbate mările pe bordul fre
gatei care i-a dat titlul cărții, au
torul ei era un încercat maestru 
al auulntului. „Fregata Pallada" 
i-a dat prilejul să-și compiecțeze 
opera cu una din cele mai pasio
nante cărți de călătorie din lite
ratura mondială

In octombrie 1852, cțnd a Ple~ 
cat In călătoria sa In jurul lumii. 
Ivan Alexandrovici Goncearov 
(1812—1891) scrisese deja ro
manul „O poveste obișnuită" și 
publicase nuvela „Visul lui Oblo
mov". germenele celebrului ro
man de mai tîrziu Ce l-a îndem
nat pe Goncearov să plece ? Si
tuația politică din Rusia țaristă 
care făcea cu neputință publica
rea imediată a unui roman atlt 
de ascuțit antifeudal ca „Oblo- 
mov" ? Un subtil proces de ges
tație artistică asemănător cu a- 
țela al lui Flaubert care, după 
descrierea platitudinii provinciei 
franceze tn ..Doamna Bovary", s-a 
pvtntat și el spre exotismul lui 
„Salambn" ? Dorul de a călători 
pur și simplu sau. poate, ctțeși- 
trele laolaltă?

Goncearov păstrează tăcere a- 
supra pricinilor care l-au făcut 
să părăsească pentru un timp în
delungat Rusia. El a plecat In 
calitate de secretar al unul ami
ral rus tnsă'dnat să ducă trata
tive comerciale cu guvernul japo

nez. Călătorind pe fregata „Pal
lada" scriitorul a avut prilejul să 
viziteze Anglia. Insula Madera, 
a ocolit Africa, s-a oprit la Capul 
Bunei Speranțe făctnd o incursiu
ne tn sudul continentului african, 
a uizitat Malaya, China. Japo
nia, Filipinele. La întoarcere a 
străbătut tntreaga Siberle.

Scriitorul ne previne de la bun 
tncepuț asupra spiritului realist, 
anti-romanțios, In care tți va 
face însemnările de călătorie; 
„Minuni, poezie I Am mai spus 
că minuni nu există: călătoriile 
nu mai au nimic miraculos. Nu 
m-am luptat cu lei și tigri și nici 
nu am gustat carne de om.. Ce 
minune mai e acum să vezi un 
palmier sau un banan, nu într-un 
tablou ci în natură, pe pămîntul 
din care cresc acești copaci, să 
mănînci de-a dreptul din pom 
guave, mangu și ananași ?... Ce-i 
de mirare să te pierzi prin pădu
rile uriașe, nemărginite, de co- 
cotieri, să te încurci prin liane 
printre copacii înalti ca niște tur
nuri sau să te întîlnești cu ciu- 
da ții noștri frați de culoare ?... 
mai curind m-am îndepărtai decit 
să mă apropii de minuni. la tro. 
pice, ele nu există. Acolo, totul 
e la fel, totul e simplu Nu sînt 
decit două anotimpuri, și asta e 
mai mult o vorbă, căci, de fapt, 
nu există decit unul : iarna e 
cald, iar vara, foarte cald.."

Fermecătoarea ironie a aces
tor rînduri are un triplu tăiș Pe 
dș n porte, scriitorul care r-a pus

încă niciodată pictorul pe bordul 
unei corăbii pentru a se avlnla 
spre țărmuri necunoscute, mimau- 
ză blazarea unui bătrln „lup de 
mare" pentru care „minunile" 
exotismului nu mai există de 
mult. Pe de altă parte, tnsăși de
monstrația despre „banalitatea" 
tropicelor unde anotimpurile ar 
fi. chipurile, mai puțin Interesante 
pentru că sini mai „monotone" și 
mai puțin numeroase, ascunde 
sub aparenta ei natvttate o idee 
contrarie, știut fiind că tot ceea 
ce iese din comun interesează. Șl 
In sflrșit. e limpede că Goncearov 
tși îndreaptă ironia tn special și 
țn primul rlnd tmpotrțva apelor 
Cititori ai cărților de călătorie 
care văd tn orice vas qu plnze 
o corabie de pirați și savurează 
exclusiv luptele cu lei Și tigri 
sau ospefele barbare cu carne 
de om.

Interesul neobosit cu care ci
titorul se apleacă asupra pagini
lor „Fregatei Pallada" nu este 
alimentat de nici un pitoresc 
ieftin obținut cu mijloacele de 
mult răsuflate ale cărților poștale 
colorate sau ale senzaționalului 
tn care extravaganța aventurii 
face casă bună cu Inexactitatea. 
Daci cititorul pur și simplu nu 
poate lăsa cartea din mină, a- 
ceasta e datorită in primul rtnd 
realismului lui Goncearov. Au
torul lui „Oblomov" și al „Po
veștii obișnuite" respectă adevă
rul și-l redă in culori ctt mai 
exacte ptnă tn cele mai fine și 
aproape imperceptibile nuanțe. 
Aceasta e metoda lui de creație 
Poezia, farmecul, „minunile" în
semnărilor lui de călătorie nu stnt 
date de mijloace exterioare, de e- 
venimente născocite șt nemaivă
zute F.le izvorăsc dîn emoția.

uimirea, noutatea Și prospețimea 
Impresiilor omului care vede pen
tru tntiia dată meleaguri străine. 
Toate acestea U cuprind și pe ci
titor încă de la crimele pagini, 
pentru că geniul lui Goncearov 
știe să le comunice cu o rară 
poezie

Oricine tși dorește o călătorie 
tn jurul pămtntului. Dar să faci 
ocolul pâmintului tn tovărășta 
unui mare scriitor, aceasta întrece 
visurtle cele mai îndrăznețe ale 
multora. Un scriitor ca Goncea
rov știe să însuflețească descrie
rile cu forța artistică a marilor 
pictori sub penelul cărora peisa
jele par că prind viață aevea. Cine 
a citit „Fregata Pallada" și nu 
s-a lăsat vrăjit de descrierea fi'- 
murilbr Maderei. a „străvechiului 
colțișor uitat de lume", insula 
Liu-Riu, sau a cheiurilor aglome
rate ale Șanhalului ? Un om de 
cultură ca Goncearov știe să faci 
călătoria nu numai atrăgătoare 
dar și instructivă. „Fregata Pal
lada" te informează pe neobser
vate asupra istoricului Londrei, 
a obiceiurilor filipinezilor și a 
relațiilor dintre diferitele națio
nalități din Hong-Kong, Un uma
nist ca Goncearov știe să dezvă
luie complexitatea raporturilor 
sociale și să trezească ura împo
triva nedreptății. „Omul cu ochii 
reci", colonialistul rapace, bri
tanicul rege al comerțului, inttl- 
niț pretutindeni. In mijlocul pei
sajelor luxuriante ca și tn aspri
mea pustiului, tl indignează cel 
mai mult pe scriitor, fiind singu
rul element care tulbură „tabloul 
tn plină șl neașteptată desfășu
rare al lumii"

Șf ce artist al cuvtntului este 
Goncearov I Formulele cele mal 
Innoniee caracterizează o întrea

presionat cuvintele rostite de ță
ranul Ion Hordoan din comuna 
lui Coșbuc și Vasile I. Tabără dir. 
Prislop.

De la școală și pînă Ia Arhiva 
Statului în oraș, unde alături de 
sala memorials a lui Coșbuc s-a 
deschis și sala închinată amintirii 
lui Liviu Rebreanu, este o dis
tanță nu prea mare Mulțimea 
umpluse străzile. Greu se putea 
pătrunde în sală.

Cei mai multi poposeau aproa
pe în fața fiecărui obiect și do
cument expus tn încăperile sălilor. 
In sala închinată lui Coșbuc atrag 
atenția documentele care vorbesc 
îndeosebi despre școala literară a 
lui Coșbuc — Societatea „Vlrtus 
romana rediviva" („Virtutea ro
mană reînviată"). revista „Musa 
Someșană" în care și-a publicat 
Coșbuc primele sale poezii, foto
copii după manuscrise ale poezii
lor de debut ale poetului, ale tra
ducerilor, cartea de aur a școlii 
tn care este trecut și Coșbuc pe 
ctnd era elev în clasa a IV-a. un 
ierbar care cuprinde 25 de 
plante culese de Coșbuc cu 
denumirile în limba romînă. ma- 
ghiară și latină și multe alte do
cumente

Sala deschisă In memoria lui 
Liviu Rebreanu reușește și ea Să 
dea vizitatorilor o viziune clară 
asupra vlefii și operei scriitorului. 
Este expusă q parte din biblio
teca sa.

Sărbătoarea închinată Iui Coș- 
buc și Rebreanu a continuat 
cu prezentarea unui program ar
tistic. inepirat din operele lor. 
Curse șpeeiale au dus apoi pe 
excursioniști în comunele lui Coș
buc și Rebreanu pe care le-au vi
zitat.

MARIN OPREA 
MIRCEA MUNTEANU 

corespondenții „Scinteli tinere
tului" pentru regiunea Cluj

Au primit Steagul roșu de producție
Minerii de la Lupeni au sărbă

torit duminică primirea distinc
ției Steagul roșu de producție de 
exploatare fruntașă pe tară in 
sectorul cărbune brun, acordat de 
Ministerul Minelor și C.C. al 
Sindicatului muncitorilor mineri.

La festivitatea care a avui loc 
tov. Aroq Criștea, directorul ex
ploatării Lupeni, a înfățișat re
zultatele obținute tn prima jumă
tate a acestui an cînd sarcinile 
minerilor au fost mai greu . de 
Îndeplinit. Totuși datorită dez
voltării întrecerii socialiste, orga
nizării judicioase a lucrului și 
mai ales extinderii experienței 
înaintate a fruntașilor, minerii de

la Lupeni au putut să recupereze 
pierderile de producție dip primele 
luni ale anului, care totalizau 
6 235 tone de cărbune, și au dat 
peste planul primului semestru 
1761 tone de cărbune cocsifica- 
bil In această perioadă producti
vitatea muncii a crescut cu 3 Ia 
sută peste sarcina planificată.

încrezători in puterea lor de 
myncă minerii de la Lupeni 
luptă cu abnegație pentru înde
plinirea Înainte de termen a pla- 
nului anual. Ptnă la 14 octom
brie ei au întrecut prevederile 
planului la zi cu 22 408 tone de 
cărbune cocaillcahil.

gă stare de lucruri (la Londra 
unde cămătarii se ipu la între
cere cu exeroeii. „arta de a în
chide lacătele intră în conflict cu 
arta de a le deschide".) Din sutele 
de oameni care se perindă tn pa
ginile acestor însemnări de că
lătorie. fiecare are a personali
tate proprie, individualizată, ne 
care ai nutea s-o rqcunoții din- 
tr-p mie. Din șutele de vieți ome
nești oe care le istorisește Gon
cearov, nu este una care sd nu 
te pasioneze ca un roman Și ce 
variată gamă lirică, de la înfio

rarea re(inută, potolită pe care a 
inspiră măreția răsăritului de 
soare pe mare, oină ta tumultul 
marilor uraganq. Satira Incisivă 
din descrierea metropolelor capi
taliste se îmbină eu un umor 
cald specific rusesc tn descrierea 
yiețit și munoii Matrozilor de pe 
fregată.

Citește „Fregata Pallada" ale 
cărei pagini Iți day emoțiile, cu
noștințele și„. amintirea unei că
lătorii reale tn jurul lumii.

AL RAPIȚEANU

Două prețioase lucrări
----- -ț-,,, r~- ,j-~—rwr

„Literatura clasică rusă
INDICE BIBLIOGRAFIC

O lectură instructivă pentFU ci
titorul dornic să capete cunoștințe 
sistematice despre clasicii litera
turii ruse și, în aeelași timp, up 
îndemn la citirea operelor de 
seamă ale acestei mari literaturi. 
Volumul cuprinde prezentări, sem
nate de Tamara Gane. Tatiana 
Nicolescu etc. ale vieții și creației 
scriitorilor de frunte. începlnd cu 
dramaturgul Fonvizin - inițiato
rul „tendinței realiate demascatoa. 
re" după expresia lui Gorki — și

U

Est, Cartea Rusă 1958

sfîrșind cu ultimii realiști critici
ruși : Kuprin, Pediacev, Vereșaev, 
precum și ale clasicilor literaturii 
ucrainene: Taras Șevcenko. I. 
Franko, M, Koțiubipski Precedate 
de o documentată introducere, a- 
Cpște scurte articole care urmă
resc să dea o imagine succintă a 
creației fiecărui scriitor, contribuie 
la formarea unei vederi de ansam
blu asupra evoluției literaturii 
ruse pînă la revoluție, la înțelege
rea profundului său umanism

V. Oxerov; ,,Chipul comunistului tn literatura 
sovietică"

STUDII DE CRITICA

Eroului cel mai înaintat al li
teraturii sovietice. întruchipare a 
celor mai înalte însușiri morale, 
îi sini. închinate articolele lui 
Ozerov reunite tn acest volum. 
Urmărind cum se reliefează în di
ferite opere de mare valoare ar
tistică chfnul comunistului — Le-

LITERARA, Eg. Carteu Rusă 1956.

viftson. Davidov etc — autorm 
combate țn același timp tendința 
greșită a unor scriitori de a pre
zenta schematic pe militanții par
tidului Lucrarea Iul Ozerov subli
niază rolul deosebit pe căre-1 
joacă erojl pozitivi realizați cu 
autentieă măiestrie în educarea 
comunistă a tinerei generații.

cehoslov.ua


<? legațiile guvernamentale
U.R.S.S. și Japoniei cu

eri la ora 12 (ora Mosco
vei) au început la Krem
lin tratativele dintre de- 

„_______ ale
______  și Japoniei cu prl- 

d vire la normalizarea relațiilor 
I1 dintre cele două țări.

Din partea sovietică parti- 
I1 cipă la tratative N. A. Bulga- 
d nin, președintele Consiliului de 
d Miniștri al U.R.S.S. (conducă- 
d torul delegației), N. S. Hruș- 
d ciov, membru al Prezidiului 
d Sovietului Suprem al U.R.S.S.. 
I1 A. I. Mikoian, prim vicepreșe

dinte al Consiliului de Mi- 
d niștri al U.R.S.S. și alți ca- 
d meni de stat sovietici. Delega

ția japoneză este condusă de 
d către Ițlro Hatoyama, primul 
d ministru a! Japoniei.

In cadrul primei ședințe, a 
d luat cuvîntul N. A. Bulganin. 
I1 După ce a salutat pe dl. Ha

toyama și delegația guverna- 
J mentală japoneză, președintele 
'' Consiliului de Asinlștri al 
d U.R.S.S. a vorbit despre în. 
d seninătatea stabilirii relațiilor 
1 de bună vecinătate între Uniu- 
1 nea Sovietică șl Japonia.
1 „In năzuința sa sinceră de 
’. pace cu Japonia — a arătat 
'. apoi N. A. Bulganin — și ți-
I nînd seama de doleanțele ei. 
'. Uniunea Sovietică a mers in

întîmpinarea părții japoneze 
'. printre altele și in problema 

teritorială in cadrul tratative- 
\ lor precedente cu privire la 
\ încheierea unui tratat de pace 

, Dar cu toate acestea, Japonia 
i n-a fost gata să semneze tra

tatul de pace și ne-a propus 
să normalizăm relațiile sovie- 

\ to-japoneze fără a încheia în 
1, momentul de față un tratat de 
\ pace, rămînînd ca tratativele
II cu privire la încheierea trata- 
\ tulul de pace, inclusiv proble- 
1, ma teritorială, să fie continuate

l după restabilirea relațiilor di- 
1, plomatice dintre țările noastre.
1 ( Am acceptat această propunere 

I a părții Japoneze".
i In încheiere, N. A. Bulga- 

1, nin a arătat că tratativele an- 
. terioare ca și schimbul de seri- 
, sori ce a avut loc de curind, 

1 ușurează sarcina care stă în 
1 fața celor două delegații și 
1 și-a exprimat speranța că de 
' data aceasta tratativele vor fi 
1 încununate de succes.
1 După aceea a luat cuvîntul 
1 premierul Japonez I. Hato- 
1 yama. In cuvîntarea rostită, 
I el s-a referit la schimbul 
1 de scrisori avut cu N. A.

Bulganin. Hatoyama a arătat 
1 că in scrisoarea sa din 11 sep- 

tembrie a.c. a rugat ca „par- 
1 tea sovietică să accepte con- 
1 . tinuarea tratativelor în proble- 
1 ma teritorială, și să accepte 
1 totodată următoarele cinci prin- 
\ cipii și anume: 1) încetarea 
1 stării de război dintre cele 
\ două țări, 2) schimb de repre- 

zentanțe diplomatice la nivelul 
ambasadorilor, 3) repatrierea 
imediată a cetățenilor Japonezi 
rămași în Uniunea Sovietică, 

\ 4) intrarea în vigoare a con-
venției cu privire la pescuit,

I semnată la 14 mai 1956 și 5) 
, sprijinirea de către Uniunea 
, Sovietică a cererii Japoniei

', cu privire |a admiterea ei în 
! O.N.U. S-a propus totodată ca 
d pe măsura posibilităților să se 
d adopte hotărîri în problemele 
d asupra cărora cele două părți 
d au căzut de acord in cadrul
II tratativelor de la Londra și
d Moscova. Pornind de la acea- 
d stă înțelegere — a spus pri- 
d mul ministru al Japoniei —
d am propus să se înceapă trata- 
d tive tn vederea normalizării
d relațiilor dintre cele două
d țări".
d Agenția TASS transmite că

Cum trăiesc ucenicii 
din Germania occidentală

Ca tn toate țările capitaliste și 
tn Republica Federală Germană 
tineretul — și înainte de toate 
ucenicii — servește patronatu
lui pentru a obține un profit cit 
mai ridicat. In legatară cu aceas
ta aș putea da numeroase exem
ple.

In primul rlnd, faptul că unui 
ttnăr ti este foarte greu să gă
sească o fabrjcă la care să intre 
ucenic. Așa șe face că multi ti
neri intră în fabrică fără a avea 
stadiul de ucenicie. Ei sînt ast
fel angajați ca muncitori necali
ficati. Daci se înttmplă ioțuși ca 
un ttnăr să găsească un loc In- 
tr-o fabrică pentru a intra uce
nic. periouda de ucenicie durea
ză mai mult decit ește necesar 
tn scopul binecunoscut de a ob
ține profituri în urma exploatării 
muncii acestui ucenic.

• Am să dau un exemplu privi
tor la instruirea profesională a 
unui ucenic, in industria meta
lurgică de pildă, pe care o cu
nosc mai bine Trebuie spus de 
la bun început că perioada de 
instruire este foarte grea Chiăr 
din primul an ucenicului ți este 
impus să lucreze aproape tot 
atit cit un muncitor. înainte tre
buia să muncească 48 de ore, dar 
anul acesta, cu începere de la 1 
august, datorită unei lupte grele 
am obținut reducerea săptăminii 
de lucru a ucenicului la 45 de ore 
olătindu-i-se salariul tntegral.

Deoarece la noi tn Germania 
' occidentală se resimte o mare 

lipsă de cadre didactice tn șco
lile profesionale și de meserii, din 
cele 45 de ore amintite mai sus 
ucenicți nu primesc decit 4 sau 
5 ore de instruire teoretică. Tn 
rest ei lucrează tn întreprindere 

după un schimb de paren, 
părțile au căzut de acord să 
delege din partea celor două 
delegații, reprezentanți pleni
potențiari. insărcinindu-i să 
discute în prealabil și să su
pună examinării delegațiilor 
guvernamentale ale U.R.S.S. 
și Japoniei documente cores
punzătoare asupra cărora s-a 
căzut de acord. Reprezentantul 
părții sovietice este A. A. Gro- 
mîko, iar al părții japoneze — 
Mațumoto.

Tratativele s-au desfășurat 
intr-o atmosferă de prietenie, 
în spiritul înțelegerii recipro
ce și al dorinței celor două 
părți de a contribui la norma
lizarea cît mai grabnică a re
lațiilor sovieto-japoneze.

Data viitoarei ședințe va 
fixată ulterior.

fi

Sîmbătă seara a avut loc 
ultima ședință a Consi
liului de Securitate. Cu 

aceasta s-au încheiat dezbate
rile in Consiliul de Securitate 
al O.N.U. asupra problemei 
Canalului de Suez. încă îna
inte cu o zi, după cea de a 
treia ședință secretă a Consi
liului, s-a anunțat că in urma 
schimbului de păreri dintre 
miniștrii Afacerilor Externe ai 
Egiptului, Angliei și Franței 
și a discutării problemei Sue
zului in cadrul ședințelor se
crete a fost realizat un acord 
cu privire ia cele șase principii 
(cunoscute deja cititorilor noș
tri din comentariul publicat în 
nr. de duminică), principii 
care trebuie să corespundă 
rezolvării pe cale pașnică a 
problemei Suezului.

Se părea la prima vedere că 
acceptarea celor șase principii 
dovedesc din partea Angliei 
și Franței că au renunțat de 
fapt la rezoluția propusă an
terior, prin care încercau să 
impună Egiptului un „control 
internațional" asupra Canalu
lui. La ședința de simbătă s-a 
văzut însă că lucrurile nu stau 
tocmai așa. Ministrul engletz 
al Afacerilor Externe, Lloyd, 
luînd cuvîntul, a prezentat în 
numele Angliei și Franței un 
proiect de rezoluție care, pe 
lingă prima parte ce cuprin
dea cele șase principii, conți
nea o a doua parte care nu fă
cea altceva decit să repete 
proiectul anglo-francez prezen
tat la începutul dezbaterilor.

Au mai luat cuvîntul minis
trul Afacerilor Externe al 
Franței, Pineau, ministrul A- 
facerilor Externe al Egiptului, 
Favzi, reprezentantul Iranului, 
D. Abdoh, Secretarul de Stat 
a| S.U.A., Dulles, ministrul 
Afacerilor Externe al Iugosla
viei, K- Popovici și alții.

In cadrul acestei ședințe a 
luat pentru a doua oară 
cuvîntul D. T. Șepilov, 

ministrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. El a arătat, că deși 
încă nu sînt înlăturate greutăți
le și piedicile care stau în calea 
rezolvării problemei Suezului, 
totuși s-a continuat tendința 
spre îmbunătățirea atmosferei. 
Evenimentele au arătat că me
toda tratativelor dă roade și 
merită să fie aplicată si pe 
viitor. Contactul stabilit în 
aceste zile între reprezentan
ții Angliei și Franței, pe de 0 
parte, și cei al Egiptului pe de 
altă parte, a arătat Șepilov, 
— „este fără îndoială un fapt 
pozitiv care trebuie să fie în
scris la activul O.N.U.".

Faptele au dovedit că Egip
tul s-a situat de la bun tnce- 

Aici, de cele mai multe ori uce
nicii slnt folosiți fără a primi 
vreun fel de îndrumări teoretice, 
astfel că, firește, ei nu pot căpă
ta o calificare bună. Din această 
cauză se întimplă deseori că uce
nicul, la sțtrșitul lungii sale pe
rioade de instruire nu reușește la 
examen, trebuind să mai tnvete 
încă un an și fumătate. Dacă 
ucenicul vrea totuși să se perfec
ționeze cit de cit din punct de 
vedere teoretic, el trebuie să ur
meze. după orele de muncă, un 
curs seral unde mai plătește 
două mărci pe oră din salariul 
său, care și așa este mic tn ra
port cu munca depusă în fabrică.

Un uceniș cîștigă tn toți cei 3 
ani 60—95 mărci pe lună deșt 
In anul doi și trei' lui i se impune 
să producă tot atit cit un mun
citor calificat. Lucrurile s-ar pă
rea că se schimbă după această 
perioadă de instruire a ucenicu
lui. Realitatea este Insă mult mai 
umară căci chiar după termina
rea uceniciei patronul ti plătește 
tlnărului care nu a împlinit încă 
21 de ani. mai puțin decit sala
riul care i se cuvine. Trebuie de 
asemenea amintit că în tară la 
noi nu există nici o lege care să 
reglementeze salariul acelor ti
neri care n-au reușit să se cali
fice

Pentru tinerii muncitori care 
și-au terminat ucenicia există o 
lege care reglementează salariile 
lor. bineînțeles tot intr-un fel 
care convine cel mai mult patro
nilor. Astfel potrivit contractului 
de salariu - pentru muncitorii și 
funcționarii din industria fieru
lui, metalelor și electrică, se plă
tește după virstă Celor care au 
peste 20 de ani, 90 la sută din

put pe o poziție maleabilă, pe 
o poziție care dovedea dorința 
sa de a se ajunge ia o rezol
vare a conflictului Suezului, 
rezolvare care să nu știrbească 
suveranitatea sa de stat. Cu 
totul altă atitudine au luat gu
vernele Angliei și Franței. Ele 
au adoptat o poziție rigidă, lu
cru care a dus la îndelungi 
tergiversări în rezolvarea liti
giului cu privire la Suez. Ba 
au mers pînă acolo incit au 
început chiar să zăngănească 
armele. Nevoiți — date fiind 
presiunile opiniei publice — 
să adopte o poziție mai realis
tă, Anglia și Franța au înce
put convorbirile cu Egiptul. 
Cu toate astea, după cum s-a 
văzut atunci cînd s-a făcut un 
pas înainte ele au căutat să 
tragă înapoi, aducînd pe ta
pet, pe lîogă cele șase puncte 
și altele al căror izvor este așa 
numita „platformă a celor 18 
state". Or, se știe că această 
platformă urmărește interna
ționalizarea Canalului de Suez, 
adică anularea de fapt a actu
lui suveran al guvernului egip
tean.

Iată de ce reprezentantul so
vietic n-a putut fi de acord cu 
cea de a doua parte a rezolu
ției anglo-franceze. Punindu- 
se la vot, primele șase puncte 
au fost adoptate în unanimi
tate. Pentru partea a doua au 
votat 9 membri ai Consiliului; 
U.R.S.S. și Iugoslavia au vo
tat împotrivă. După cum se 
știe, pentru o hotărire a Con
siliului de Securitate este ne
cesar votul unanim al tuturor 
membrilor săi permanenți. De
oarece U.R.S.S. a votat contra, 
partea a doua a rezoluției a fost 
respinsă. Cu aceasta, discuta
rea problemei Canalului de 
Suez în Consiliul de Securita
te a luat sfîrșit.

Realizarea acordului cu pri
vire la cele șase principii a 
fost primită cu mult interes 
de opinia publică mondială. 
Vrind, nevrînd, unii corespon
denți de presă sînt nevoiți să 
recunoască în aceasta o lovi
tură morală dată partizanilor 
zăngănirii armelor.

Discutarea problemei Suezu
lui in Consiliul de Securitate 
a dovedit Încă odată că în zi
lele noastre orice problemă 
internațională poate și trebuie 
să fie rezolvată prin metoda 
tratativelor. Ea a dovedit că 
metoda tratativelor este calea 
cea mai bună de lichidare a 
divergențelor.

Duminică, D. T. Șepilov a 
părăsit pe calea aerului New 
Vork-ul. La plecare a făcut o 
declarație reprezentanților pre- 
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Tratative economice 
sovieto-franceze

salariu, celor care au împlinit 18 
ani — 80 la sută, celor care au 
peste 16 ani — 70 la sută. Iar 
cei mai tineri de 16 ani, numai 
60 la sută din salariul muncito
rilor care au împlinit 21 de ani. 
Iată deci cum tineretului din 
Germania occidentală ti este 
frustată sistematic de către ma
rii patroni răsplata muncii sale.

Dar patronii mal găsesc și 
alte căi pentru răpirea drepturi
lor elementare ale tineretului 
muncitor vest-german Se întlm- 
plă adesea ca după terminarea 
stagiului de ucenicie, tinerii să 
fie imediat concediațl, deoarece 
nu mai aduc patronului un clștig 
corespunzător. Alteori tinerii 
muncitori calificați — din cauza 
condițiilor proaste și a remune- 
nerării slabe a muncii lor — tși 
părăsesc profesia și încep să lu
creze ca muncitori necalificati 
deoarece salariile tarifare sînt 
prea mici.

O problemă importantă pentru 
tineretul muncitoresc din Germa
nia occcidentală este protecția 
muncii. Din cauza lipsei de grijă 
față de sănătatea oamenilor mun
cii și a securității lor tn produc
ție, numai în 1954, s-au înregis
trat peste două milioane de acci
dente de muncă și cazuri de boli 
profesionale. Peste 100.000 de 
oameni au suferit accidente atit 
de grave Incit au trebuit să fie. 
pensionați. Numai în prima ju
mătate a anului 1954 s-au Intim- 
plat 2897 accidente mortale (în

O mare victorie
a colhozurilor și sovhozurilor
din R.S.F.S.R.

Colhozurile și sovhozurile din 
R.S.F.S.R. au obținut o mare vic
torie : ele au livrat statului 
2.004.000.000 de puduri de cerea
le, depășind considerabil prevede
rile planului.

Comitetul Central al P.C.U.S. și 
Consiliul de Miniștri al U.R.S S. 
au felicitat pe colhoznicii, mun
citorii din S.M.T.-uri și sovho
zuri, specialiștii din agriculiură, 
pe toți oamenii muncii din 
R.S.F.S.R. pentru succesele re
marcabile in lupta pentru spori
rea producției de cereale.

O delegație parlamentară
vest-germană va vizita U.R.S.S.

In iulie a.c. președinții So
vietului Uniunii și Sovietului Na
ționalităților ale Sovietului Su
prem al U.R.S.S au adresat lai 
E. Gerstenmayer, președintele 
Bundestagului R.F. Germane, șt 
lui K. von Hassel, președintele 
Bundesratului R.F. Germane, o 
scrisoare prin care invită o dele
gație a Bundestagului să viziteze 
U.R.S.S.

E. Gerstenmayer, a răspuns zi
lele acestea că Bundestagul ger
man acceptă cu plăcere această 
invitație.

Delegația C.C, al Partidului 
celor ce muncesc din Ungaria
a sosit la Belgrad

La 15 octombrie a sosit la Bel
grad, delegația Comitetului Cen
tral al Partidului celor ce mun
cesc din Ungaria, condusă de 
Erno Gero, prim secretar al C.C. 
Delegația este alcătuită din An
dras Hegedus, membru al Birou
lui Politic al C.C. al Partidului 
celor ce muncesc din Ungaria și 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R.P. Ungare, Ianos Ra
dar, membru al Biroului Politic 
și secretar al C.C. al Partidului 
celor ce muncesc din Ungaria, 
Antal Apro, membru al Biroului 
Politic, vice-președinte al Consi
liului de Miniștri- și președintele 
Frontului Popular Patriotic și 
Istvan Kovacs, secretar al C.C. 
al Partidului celor ce muncesc 
din Ungaria șl prim secretar al 
Comitetului Orășenesc Budapesta 
al Partidului celor ce muncesc 
din Ungaria.

La gara Belgrad, delegația 

MW?

Fotografiile acestea ne aduc 
două imagini din viata tine
rilor din țările apusene,

In fotografia de sus, vedeți 
un grup de tinere fete fran
ceze demonstrtnd pe străzile 
Parisului. Pancardele lor des- 
văluie scopul manifestației : 
„împotriva creditelor de răz
boi l", „împotriva scumpirii 
vieții 1“

Cealaltă fotografie e din Al
geria. Un ttnăr patriot e per
cheziționat și maltratat cu 
cruzime de soldații trimiși a- 
colo de imperialiștii francezi.

tofal tn anul 1954 circa 4.000). Tn 
proporție de 95 la sută acestea 
se datoresc ritmului infernal 
de muncă și al orelor de muncă 
prelungite, consecința nefastă a 
faptului că în Germania occiden
tală omul este o anexă a mașinii.

Care sînt urmările acestei 
crunte exploatări a tineretului? 
In primul rtnd faptul că mulți 
tineri după terminarea perioadei 
de ucenicie nu-și mai practică 
meseria deoarece lucrind în acord 
ca muncitori necalificați ei cîști
gă ceva mai mult decit muncito
rii calificați. La aceasta se a- 
daugă faptul că tinerii n-au un 
concediu suficient, că întreprin
derea nu le pune la dispoziție 
mijloacele necesare practicării 
sporturilor, că patronii nu mani
festă nici un fel de grijă față de 
protecția muncii, nici măcar pen
tru o normală aerisire a ateliere
lor ceea ce face ca tinerii să 
devină inapți pentru muncă.

Tineretul vest-german luptă pe 
toate căile pentru acordarea unor 
reale drepturi tineretului, pentru 
ca perioada de ucenicie să fie cu 
adevărat o perioadă de instruire. 
Tn viața luminoasă a tineretului 
din Romînia noi vedem țelul spre 
care trebuie să se îndrepte lupta 
noastră, Și acest exemplu ne dă 
noi imbolduri în lupta pe care o 
ducem.

A. KRISZUN
tinăr muncitor din Germania 

occidentală 

C.C. al Partidului celor muncesc 
din Ungaria a fost inilmpinată 
de Alexandr Rankovici, membru 
al Comitetului Executiv și al Se
cretariatului C.C. al Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, Sveto- 
zar Vukmanovici, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia și alte personalități.

Tratativele dintre delegația 
P.C. Italian și reprezentanții 
C.C. al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia

După cum relatează ziarul 
„Borba" la 14 octombrie la Liu- 
bliana și Bled au continuat tra
tativele dintre delegația Partidu
lui Comunist Italian și reprezen
tanții Comitetjrlui Central al 
Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia. Din partea Iugoslaviei la 
tratative au participat Edvard 
Kardelj, membru al Comitetului 
executiv al C.C. al Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, precum 
și alte personalități.

In cursul tratativelor a avut 
loc un schimb de păreri în legă
tură cu colaborarea dintre cele 
două partide și în legătură cu 
alte probleme privind relațiile 
dintre ele.

Primul ministru
al Afganistanului 
va vizita Moscova

După cum s-a mai anunțat, in 
timpul vizitei lor în Afganistan 
în decembrie 1955, N. A. Bulga
nin și N. S. Hrușciov au invitat 
în numele guvernului sovietic pe 
primul ministru al Afganistanului 
Excelența Sa Muhammed Daud, 
să viziteze Uniunea Sovietică a- 
tunci cînd va crede de cuviință. 
Muhammed Daud a acceptat a- 
ceastă invitație și și-a exprimat 
dorința de a vizita U.R.S.S. în 
1956. Data de 16 octombrie 1956 
a fost fixată de comun acord pen
tru vizita în U.R.S.S. a lui Mu
hammed Daud, prim ministru ai 
Afganistanului.

Primul ministru
al Cambodgiei a demisionat

Agențiile de presă anunță că la 
15 octombrie, primul ministru al. 
Cambodgiei, Norodom Sianuk, a 
prezentat regelui Suramarii de
misia guvernului său. Demisia 
sa a fost acceptată.

La Paris încep tratativele în 
vederea încheierii unui acord pe 
termen lung privind livrările re
ciproce de mărfuri între U.R.S.S. 
și Franța potrivit înțelegerii 
realizată în mai a.c. între guver
nele celor două țări, în cadrul vi
zitei la Moscova a președintelui 
Consllitilui de Miniștri al Repu
blicii Franceze, Guy Mollet, și a 
ministrului Afacerilor Externe, 
Christian Pineau. La 13 octom
brie a sosit în Franța o delega
ție comercială sovietică, condusă 
de P. N. Kumîkin, locțiitor al mi
nistrului Comerțului Exterior al 
U.R.Ș.S.

Soldași americani cantonați tn Germania occiden
tală' au săvirșit tn ultimul timp numeroase acte 
de jaf și huliganism împotriva populației locale.

(Ziarele)
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—- Cum se spune corect în germană, „banii sau viața" ?
desen de N. CLAUD1U

întâlnirea tovărășească
între delegația de vechi activiști ai P.C.RS. 

și vechi activiști ai P.M.R.
Sîmbătă seara, în cadrul unei 

mese tovărășești oferite de C.C. 
al P.M.R. în cinstea delegației de 
vechi activiști ai P.C.U.S., a avut 
loc o întîlnire între membrii de
legației și vechi activiști ai par
tidului nostru.

Au participat tov. P. G. Moska
tov, președintele Comisiei Cen
trale de Revizie a P.C.U.S., con
ducătorul delegației de vechi mi- 
litanți bolșevici, și membrii dele
gației : G, I. Petrovșki, M. I. 
Gubelman, O. A. Belova, M. K. 
Vetoșkin, P. I. Vișniakova, M. 
E. Erofeev, F. V. Kolesnikov, S. I. 
Kutuzov, I. I. Poiș, N. F. Sveș- 
nicov, Aii Taghizade.

Au participat de asemenea to- 
varășii Gh Gneorghiu-Dej, Chivu nioară asupriți de capitaliști, mo- 

șien, prinți și regi, construiesc 
azi, sub conducerea clasei mun
citoare în frunte cu Partidul 
Muncitoresc Romîn, o societate 
nouă. Ei au fost impresionați de 
asemenea de felul leninist • cum 
sînt pregătite și promovate cadre
le, de modul cum, folosindu-se 
din plin experiența cadrelor vechi, 
sînt ridicate în muncă, cu curaj, 
cadre tinere. Delegația a fost 
impresionată de legăturile strî.n- 
se, frățești, străbătute de spirit 
internaționalist, dintre poporul 
romin și naționalitățile din 
R.P.R. precum și de spiritul de a- 
dîncă prietenie față de U.R.S.S. 
și toate țările socialiste care a- 
nimă poporul romîn. In încheiere, 
tov. P. G. Moskatov a ridicat un 
toast în cinstea Comitetului Cen
tral al P.M.R. Apoi a dat citire 
scrisorii pe care membrii de
legației de veterani bolșevici au 
adresat-o Comitetului Central al 
P.M.R.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Gh. Gheorghiu-Dej, care, în nu
mele Comitetului Central și al 
activiștilor prezenți la această 
întîlnire, a mulțumit tovarășului 
Moskatov și celorlalți vechi acti
viști ai Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice pentru cuvinte
le calde, tovărășești și aprecia
bile pe care le-au rostit la adresa 
Partidului Muncitoresc Romîn și 
a poporului nostru.

In scurta lor ședere în țara 
noastră — a spus Gh. Gheorghiu- 
Dej — oaspeții noștri dragi au 
vizitat întreprinderi, instituții de 
cultură, au stat de vorbă cu oa
meni ai muncii. Ei au putut să 
vadă eforturile poporului nostru 
și rezultatele obținute de el in 
realizarea sarcinilor puse de par
tid pentru făurirea vieții noi, so
cialiste. Desigur, nu încape îndo
ială că pe lîngă succesele reale 
arătate în scrisoarea delegației 
dvs. și în cuvîntul tov. Moskatov, 
în activitatea noastră există și 
destule lipsuri și neajunsuri, 

Adesea neajunsurile și greutăți, 
le pe care le întîmpinăm in mun
ca noastră de construcție sînt ca
racterizate pe drept cuvînt ca 
greutăți ale creșterii.

Linia generală a partidului și 
sarcinile stabilite de Congresul 
al II-lea sînt clare și bine înte
meiate. Dar în realizarea acestor 
sarcini mărețe, care însuflețesc 
poporul nostru, adeseori se proce
dează în pripă, fără studierea 
condițiilor concrete ; nu întotdeau-

Vasilichi,
Maca vei,

Hulubescu,
Nicol- 

Zina 
Liuba

Stoica, C. Pîrvulescu, Emil Bod- 
năraș, Petre Borilă, I. Chișinev- 
schi, Miron Constantinescu, Șt. 
Voitec, Gh. Stoica, Grigore Preo
teasa, Sorin Toma, FI. Dănălache, 
Ghizela Vass, A. Breitenhofer, C. 
Doncea, Gh. Vasilichi, M. 
Gh. Bujor, M. Macavei, M. 
Dobrescu, Traian 
Vasile Bîgu, Vanda
schi, Smaranda Florescu,
Brîncu, Iancu Olteanu, ____
Chișinevschi, Al. Sencovici, Mihail 
Roller, Valter Roman, Sanda
Rangheț, Ecaterina Chivu, Const. 
Țiulescu și alții.

Au mai luat parte ambasadorul 
U.R.S.S. în R.P.R. A. A. Epișev 
cu soția. _

In tot cursul acestei întîlniri 
tovărășești a domnit 0 atmosferă 
de caldă prietenie.

Tovarășul C. Pîrvulescu i-a 
salutat cu căldură pe veteranii 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, reprezentanți ai acelei 
generații de bolșevici care, sub 
conducerea lui Lenin, a făurit 
partidul de tip nou, acel glorios 
partid care a condus poporul 
muncitor din Rusia la biruință 
in Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie. In încheierea toastu
lui său tov. C. Pîrvulescu a urat 
vechilor activiști ani mulți de 
viață și sănătate.

In toastul său închinat In 
cinstea legăturilor frățești, cu un 
trecut vechi și plin de slavă, în
tre mișcarea muncitorească-revo- 
luționară rusă și cea din țara 
noastră, tov. M. Gh. Bujor a 
subliniat înrturirea puternică e- 
xercitată de revoluția rusă din 
1905 asupra dezvoltării mișcării 
muncitorești din Romînia. Tov. 
Bujor a istorisit apoi mpmente 
emoționante din timpul puterni
cei mișcări de solidaritate a mun
citorilor din Romînia cu revolu
ția din 1905, precum și din timpul 
Marii Revoluții Socialiste, din a- 
nul 1917, cînd la Odesa, unde se 
aflau în acea vreme mii de ro- 
mîni, au luat ființă un centru re
voluționar comunist romîn și ba
talioane revoluționare romînești. 
Tov. Bujor a evocat perioada fră- 
mîntată cînd, sub înrîurlrea Re
voluției din Octombrie și a nemu
ritoarelor idei ale leninismului, 
se dezvolta în țara noastră acea 
puternică mișcare ce avea să ducă 
la hotărîrea partidului socialist 
de a se afilia la Internaționala a 
III-a și a deveni un partid 
nist, leninist,

Tovarășii Gh. Stoica,

comu-

Mihai

«„Săptămîna 
cărții sovietice'

In cadrul manifestărilor Lunii 
prieteniei romino-sovietice luni 
seară a avut loc la Librăria „Car
tea Rusă" din Capitală deschide
rea festivă a Bazarului cărții so
vietice.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de scriitoarea Lucia Deme
trius.

Asistența a vizitat apoi standu
rile Bazarului.

Al doilea concert dat 
de marele violonist 

sovietic David Oistrah
In cadrul turneului pe care-1 

întreprinde în țara noastră, ma
rele violonist sovietic David Ois
trah, artist al poporului din
U. R.S.Ș., acompaniat la pian de
V. Iampolski, a dat luni seara al 
doilea recital în sala Ateneului 
R.P.R.

Macavei, Zina Brîncu, amintind 
de asemenea momente din > iupta 
revoluționară a poporului romîn 
și din istoria legăturilor noastre 
cu mișcarea revoluționară rusă 
și. P.C.U.S., au toastat pentru U- 
niunea Sovietică, pentru glorio
sul Partid Comunist al Uniunii 
Sovietice, pentru prietenia dintre 
poporul romîn și poporul sovietic.

Tov. P. G. Moskatov a mulțu
mit pentru caldele cuvinte adre
sate Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice. Vorbitorul a subli
niat faptul că delegația de vechi 
activiști ai P.C.U.S. a fost im
presionată, în decursul vizitei în 
țara noastră, de avîntul cu care 
oamenii muncii de la noi, odi-

Vizitele oaspeților sovietici
Un grup al delegației de vechi 

militanți ai Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice care ne vi
zitează țara la invitația C.C. al 
P.M.R. s-a întîlnit duminică di
mineața cu unii dintre marinarii 
care trăiesc în țara noastră și 
care în anul revoluționar 1905 au 
ridicat steagul roșu pe catargul 
navei „Potemkin".

Plini de emoție au pășit în 
sală grupul de vechi militanți ai 
P.C.U.S. pentru a se întîlni cu 
foști tovarăși de luptă care acum 
mai bine de 50 de ani s-au ridi
cat sub conducerea luptătorilor 
partidului clasei muncitoare îm
potriva asupririi și exploatării.

Cele două grupuri de veterani 
— unii ai Partidului Comunist 
care au trăit pînă acum trei re
voluții și alții marinari încercați 
care au luptat pentru eliberarea 
omenirii de sub exploatare in 
prima revoluție din 1905 — au 
stat de vorbă îndelung, depănin- 
du-și amintirile.

★
Membrii delegației de oameni 

de cultură și știință din Uniunea 
Sovietică în frunte cu V. N. Sto- 
letov, locțiitor al ministrului Invă- 
țămîntului Superior din U.R.S.S., 
care participă la Luna prieteniei 
romîno-sovietice, au părăsit stm- 
bătă Capitala, plecînd spre Si
naia.

Duminică, oaspeții au vizitai 
Castelul Peleș, Casa de Cultură 
din Sinaia, Hotelul Turistic de 
la cota 1.400, Buștenii. Dumini-

Manifestări în tară
Oamenii muncii din întreaga de specificul procesului lor de 

țară sărbătoresc cu entuziasm producție, 
Luna prieteniei romino-sovietice. L„.._ ____

In regiunea Baia Mare la ma- constituie și un bun prilej de spo- 
nifestările ce au avut loc pînă a- -------- - ' '
cum au participat peste 100.000 
de cetățeni. In satele regiunii 
s.au ținut în această perioadă a- 
proape 90 de manifestări cultu
rale.

In regiunea Craiova, minerii de 
la exploatarea carboniferă Rovi- 
nari, de la fabrica de confecții 
„Tudor Vladimirescu" din Tg. 
Jiu și din alte întreprinderi din 
regiune, au participat în mare 
număr la conferințele din Luna 
prieteniei romino-sovietice, legate
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vorba de „particularități națio- 
ile“, ci numai de particularitățile

na se iau la timp măsurile prac
tice organizatorice cele mai po
trivite.

Aceasta nu înseamnă că nu 
avem rezultate bune și in munca 
organizatorică. Dar ele nu ne pot 
mulțumi. Cei ce se autoliniștesc 
în această privință fac o mare 
greșeală.

Leninismul ne Învață că nud 
deajuns să ai o linie justă, sar
cini clare, ci trebuie asigurat și 
un control competent și sistematic 
asupra îndeplinirii sarcinilor. In 
această privință mai șchiopătăm 
uneori.

Partidul nostru a dovedit nu 
odată capacitatea sa politică și 
organizatorică, puterea sa de mo
bilizare a maselor. Sînt convins că 
lipsurile de care am vorbit pot fi 
înlăturate dacă de la Comitetul 
Central și pînă la ultimele or
gane și organizații de partid se va 
da atenția cuvenită măsurilor or
ganizatorice necesare pentru înde
plinirea sarcinilor și controlului 
executării lor. Noi am învățat în
totdeauna și învățăm din experien
ța bogată a P.C.U.S., pe care o 
folosim tn activitatea noastră, ți- 
nînd seama de condițiile concrete 
ale țării noastre. Avem imens de 
învățat de la el și In ce privește 
arta de a organiza. Aici nu mai 
e ' ’ ' .........................
nale', _ 
stilului de muncă bolșevic.

Am avut cinstea să fac parte 
din delegația partidului nostru 
care a participat la Congresul al 
VIH-lea al Partidului Comunist 
Chinez. Am fost puternic impre
sionați de nivelul înalt marxisi- 
leninist la care s-au desfășurat lu
crările Congresului, de talentul 
organizatoric al comuniștilor chi
nezi.

Trebuie să ridicăm necontenit 
nivelul muncii noastre organiza
torice, studiind In mod creator 
bogata experiență a Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, a 
Partidului Comunist Chinez, a 
celorlalte partide frățești și pro
pria noastră experiență.

Avem un popor înzestrat cu mi
nunate calități, o țară frumoasă 
și bogată In resurse naturale, un 
pămînt roditor — tot ce ne tre
buie pentru ridicarea continuă a 
nivelului de trai și de cultură al 
oamenilor muncii — preocupare 
de seamă a partidului nostru și 
a guvernului Republicii noastre 
populare.

Dacă vom desfășura o bună 
muncă organizatorică, dacă fie
care va lucra conștiincios la locul 
său de muncă, nu încape îndoială 
că sarcinile puse de cel de-al 
II-lea Congres al partidului vor 
fi îndeplinite cj succes.

Ridic acest toast pentru glorio
sul Partid Comunist al Uniunii 
Sovietice, pentru Comitelui ;ău 
Central leninist și Prezidiul său, 
pentru marele popor sovietic con
structor al comunismului, pentru 
prietenia de nezdruncinat înt.e 
poporul sovietic și poporul romin.

Trăiască Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice I

Trăiască Partidul Muncitoresc 
Romîn I

Să se întărească mereu priete
nia și colaborarea Intre partidele 
noastre frățești I 

că seara, A. P. Maresiev, erou 
al Uniunii Sovietice, a avut o în
tîlnire la Casa de Cultură din 
Sinaia cu tineri aflați la odihnă 
și cu tineri din localitate.

In cursul zilei de luni, dele
gația sovietică însoțită de Ion 
Moraru, secretar adjunct al 
A.R.L.U.S.-ului șl de I. S. Ilin, 
secretar al ambasadei Uniunii 
Sovietice la București a vizi lat 
orașul Stalin și Sibiul.

Seara, oaspeții sovietici au so
sit la Cluj.

Petru Jurcă, președintele Co
mitetului executiv al sfatu'ui 
popular orășenesc, a adresat 
oaspeților un călduros cuvtnt de 
bun sosit.

A răspuns V. N. Stoletov, con
ducătorul delegației sovietice.

tnmlnat bu-
ducătorul delegației

Oaspeților li s-au 
chete de flori.

★
De cîteva zile se 

noastră la invitația 
riștilor din R.P.R., o delegație de 
ziariști sovietici, condusă de A. 
V. Grebnev, secretar-responsabil 
și membru în colegiul de redacție 
al ziarului „Izvestia".

Simbătă, delegația de ziariști 
sovietici Însoțită de tov. Sorin 
Toma, redactor-șef al ziarului 
„Scînteia", a vizitat Combinatul 
Poligrafic ..Casa Sctnteli". Cu 
acest prilej, ziariștii sovietici au 
avut o convorbire prietenească 
cu membri ai colegiului și acti
vul redacțional al ziarului „Scin- 
tei»“.

află In țara 
Uniunii Zia-

Luna prieteniei romino-sovietice 

rlre a numărului de abonamente 
la publicațiile sovietice. în regiu
nea Oradea numai în ultimele 
două săptămîni au fost făcute 
9.780 de abonamente la presa 
sovietică pentru anu] 1957 In 
raioanele Lunca Vășcău și Ora
dea, numărul abonamentelor la 
presa sovietică pentru anul viitor 
a trecut de 4.000.

(Agerpres)

„Scînteia tineretului"
16 octombrie pag. 3-a
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unui organ UNIC
(pe Ungă C.C.F.S.) 

activitatea

Atletism: R.P.R,—Norvegia 177p.—139p

A. Raica, în timpul unei 
aruncări

Noul complex G M A.
a.

In anonimat
La începutul lunii septem- < 

brie, a apărut hotărlrea Bi- v 
roului CC. al U.T.M. privind ? 
unele măsuri care trebuie lua- \ 
te de organele și organiza- ? 
țiile U.T.M. In legătură cu Y 
introducerea noului complex \ 
G.M.A. Acestea se refereau la ? 
activitatea și sarcinile con- \ 
crete ale organelor, organiza- » 
fiilor și activiștilor U.T.M. Ele \ 
au fost aduse la cunoștința \ 
comitetelor regionale, raio- \ 
nale și orășenești U.T.M. De a 
atunci a trecut mai bine de o \ 
lună de zile. Ce s-a făcut in x 
acest timp In Capitală?

Dacă In unele raioane

Sîmbătă, la sfîrșitul primei zile de între
ceri, JAN HEMSV1K, membru al Federației 
norvegiene de atletism, anticipa victoria 
echipei (masculine) norvegiene. Pronosticul 
se părea că e întemeiat. Atleții oaspeți erau 
principalii și, evident cîștigători siguri la 
suliță (Danielsen, recordmen mondial), cio
can (Strandli, de asemenea fost recordmen 
mondial) la săritură în lungime, 3000 m. 
obstacole, disc, 10.000 m. și alte probe.

Desfășurarea întrecerilor din ultima zi a 
întîlnirii a răsturnat însă pronosticul d-lui 
Hemsvik. Duminică, atleții noștri ne-au sur
prins plăcut prin dîrzenia și în același timp 
prin calmul și perseverența cu care au luptat 
pentru victorie. V. Manolescu ne-a adus 
(după un îndelungat timp de așteptare) sa
tisfacția asistării la o aruncătură de peste 
48 m. la disc (exact 48,44 m.), Sorin Ion cu 
7,13 m. la lungime și C. Aioanei cu 9’2”8/10 
la 3000 m. obstacole ne-au adus de aseme
nea puncte prețioase care au contribuit la 
cucerirea victoriei echipei noastre. Așteptam 
în același timp rezultate și comportări mai 
bune de la alergătorii de fond (rezultate cu 
care de fapt ne obișnuiserăm în ultimul 
timp), de la alergătorii de viteză și 110 m. 
garduri.

In ceea ce privește desfășurarea probelor 
feminine, atletele noasțre, pe lîngă o reedi
tare prețioasă a victoriei de anul trecut, 
ne-au adus și bucuria unor performanțe bune. 
In formă constantă, Lia Manoliu a aruncat 
46.39 m. la disc (deși, dat fiindcă zilele pînă 
la plecarea la Melbourne sînt numărate, am 
fi așteptat un rezultat și mai bun), Ana Șer- 
ban cu 11,3 secunde a egalat din nou recor
dul țării la 80 m. garduri în condiții atmos
ferice neprielnice și a ocupat și în proba de 
săritură în lungime locul I cu 5,60 m., Maria 
Dițu cu 46.19 m. la aruncarea suliței (nou 
record de junioare).

După cum se știe întîlnirea atletică inter
națională cu sportivii norvegieni a fost ulti
mul concurs atletic din acest sezon care a 
avut loc în țară. In fața atleților noștri frun
tași (selecționați în lotul olimpic) sînt acum 
întrecerile de la Melbourne. De la lolanda 
Balaș, I. Soter, Ilie Savel, Lia Manolm, aș; 
teptăm acum rezultate tot mai bune care să 
confirme nivelul crescînd al atletismului 
nostru. Pentru aceasta îi sfătuim prietenește, 
ca mai ales în aceste zile, să nu precupețea
scă nici un efort pentru a-și pune la punct 
ultimele amănunte în ceea ce privește pre-

O spectaculoasă săritură a norve
gianului H. Hoghein.

Foto: AGERPRES

gătirea tehnică. Ținînd seama de acestea, ca 
și dovedind o mai mare încredere în pro
priile lor forțe, sîntem convinși că vor putea 
obține rezultate pe măsura adevăratei lor 
posibilități. Victoria asupra puternicei repre
zentative de atletism a Norvegiei — „PE 
MERIT", după cum declara la sfîrșitul în
trecerilor însuși d-1 Jan Uemswik — trebuie 
să constituie un stimulent pentru viitoarea 
activitate a atleților noștri fruntași.

PUNCTAJ GENERAL
BARBAȚI: R.P.R. 111 p.—Norvegia 99 p. 
FEMEI: R.P.R. 66 p.—Norvegia 40 p. 
TOTAL: R.P.R. 177 p—Norvegia 139 p.

Cursa Victoriei*
0 
b 
0 tiviștii U.T.M. se ocupă In- ă 
<) deaproape de introducerea Q 
b noului complex G.M.A., și ca J 
a urmare rezultatele se văd, în A 
\ raionul „23 August" lucrurile A 
a nu merg prea bine. La uzine- <0 
a le „Vasile Roaită”. de pildă, A 
a din cadrul raionului, majori- 
a tatea tinerilor nici n-au auzit 
a despre noul complex. Ce cu- Q 

prinde noul complex, care au Z> 
a fost modificările aduse — b 
q toate acestea nu sînt cunos- d 

cute așa cum trebuie nici mă- () 
q car de membrii comitetului () 
a U.T.M. și ai colectivului spor- b 
Q tiv. Față de această situație, b 
q mai e de mirare faptul că în b 

această uzină nu s-a făcut b
0 nimic în legătură cu popu- b 
0 larizarea noului complex, in b 
a legătură cu trecerea efectivă 7 
a a noilor norme? b
a Același lucru se întîmplă și d 
a la uzinele „23 August”. Aici b 
a comitetul U.T.M. a lăsat în- b 
A treaga activitate G.M.A. pe b 
A seama colectivului sportiv, a b 
a secțiilor. Acestea, la rîndul b 
a lor, nu s-au prea istovit cu 0 
q munca. Din această cauză în b 
a afara unor afișe (modeste și b 
/) rare), și a unor firave încer- </ 
q cări de a se organiza antrena- b 
a mente (necunoscute însă din b 
A timp de către tineri, la aces- b 
q tea au participat doar 
q tineri) ,altceva nu s-a făcut 
q nimic.
() O situație asemănătoare se 
A prezintă și la uzinele „21 De
ft cembrie", la „Electro-cablul” 
d „N.F.B.” șl în alte locuri.
b. Se pline, pe bună dreptate, 
0 o întrebare: ce fac activiștii 
(J Comitetului raional U.T.M. 
ă „23 August”?
(2 Așteptăm răspuns (dar mai 
0 ales prin fapte).

ac

5—6

V
Primele două etape a celei de 

a XI-a ediții a tradiționalei corn; 
petițiii cicliste „Cursa Victoriei" 
au scos in evidență un fapt îm
bucurător : tinerii cicliști, dintre 
care mulți participă pentru prima 
oară la o competiție de lung kilo
metraj. au avut o comportare 
bună, fapt care i-a situat in pri
mele locuri ale clasamentului, 
înainte de plecarea în prima 
etapă, constatînd absența de la 
start a unora dintre fruntașii a- 
cestei discipline sportive (C. Du
mitrescu, N. Maxim, I. Hora ele.) 
mulți dintre numeroșii spectatori 
au crezut că ediția de anul acesta 
a „Cursei Victoriei" nu se va situa 
la nivelul bun al celor precedente. 
Dar, de la început, aș’eptările au 
fost infirmate in prima etapă ti
nerii I. Braharu (Voința), V. Do- 
brescu (Energia), D. Munteanu 
(Dinamo). V. lonescu (Voința) și 
Otto Bosniac (Flamura Roșie) au 
fost principalii protagoniști ai 
evadărilor și „ruperilor" din plu
tonul fruntaș. în timp ce în a doua 
etapă, celor de mai sus. Ii s-au 
alăturat printr-o comportare bună 
M. Kamer (Flamura Roșie), 
D. Calcișcă (Dinamo), L Costan 
(Energia), cicliștii din echipele 
Școlii de tineret, „Tînărul Dina- 
movist" și încă mulți alții. Dacă 
la aceasta adăugăm condițiile 
nefavorabile, care în prima zi au 
pus la grea încercare caravana 
cicliștilor și examenele dificile pe 
care le-au dat la dealurile de la 
Mihăilești (etapa I-a) și Daia 
(etapa 11-a) trecute cu succes 
(media orară — peste 36 km.) ne 
putem da seama că de la început, 
„Cursa Victoriei" a înregistrat un 
succes.

In ceea ce privește comportarea 
echipelor din nou trebuie să sub
liniem omogenitatea dinamovi- 
știlor bucureșteni, dîrzenia și deo
sebita putere de luptă a cicliștilor 
de la Voința I, ca' și regularitatea 
în alergare a celor 5 reprezentanți 
ai asociației Flamura Roșie.

Lipsiți de aportul unui coechipier 
de bază, (Ion Constantinescp a- 
bandorrînd încă din prima etapă) 
alergătorii de la C.C.A. au avut o

ECHIPA C. C. A. LA
LONDRA. — Astă seară pe 

stadionul Arsenal din Londra, 
echipa de fotbal Casa Centrală 
a Armatei din București își în
cepe turneul său în Anglia, ju- 
cînd împotriva faimoasei echine 
engleze Arsenal. Meciul începe 
la ora 21,30 (ora țării noastre) 
și se va disputa la luminile re
flectoarelor, urmînd să fie trans
mis în întregime de radiodifu
ziunea noastră pe programul 1.

Fotbaliștii romini au sosit în 
capitala Angliei luni la amiază 
cu o întîrziere de 14 ore, deoa
rece ceața i-a împiedicat să de
coleze de la Bruxelles unde au 
rămas o noapte. La aeroport, 
jucătorii noștri au fost întîm- 
pinați de membrii echipelor Ar
senal și Luton Town. Echipa 
C.C.A. este prima formație ro- 
mînă de fotbal care joacă în 
Anglia. Meciul cu Arsenal este 
așteptat cu un mare interes de 
amatorii de fotbal londonezi. In 
primul joc echipa noastră are 
de trecut un examen foarte greu 
în fața echipei „tunarilor* cum 
este denumită echipa Arsenal, 
în rîndurile căreia au jucat fot
baliști celebri ca Ted Drake șl

Tommy Lawton. Fostă de mai 
multe ori campioană a țării, 
echipa Arsenal joacă și acum un 
rol însemnat in campionatul 
Angliei. In ultimele etape Arse
nal a învins pe Manchester 
City cu 7—3 și pe Charlton 
Athletic cu scorul de 3—1, a- 
vind și o victorie internațională 
obținută acum 4 zile la Paris 
cu 4—3 în dauna formației pa
riziene Racing Club. Echipa 
practică un joc atletic, bărbă
tesc in apărare șl posedă doi 
atacanți de mare eficacitate, In
terul stingă Tapscott și 
Holton, care a înscris 4 
lui Manchester.

centru 
puncte

CICLISM
comportare mediocră, ocupînd un 
modest loc 4, în clasamentul ge
neral pe echipe.

P. ALEXANDRU

SPORTIVE
Săritorii de skiuri din R. D. 

Germană au un sistem original 
de antrenament. La Kliegen.hal 
au consiruit o trambulină specială 

își freacă skiurile cu o ceară specială

Cu schiurile 
în... lac
acoperită cu paie ude. Ei ...------- ---------- -. .. .
care le îngăduie să alunece în cele mai bune condiții... pină la ate
rizarea care se face într-un lac de la poalele trambulinei. Trebuie 
făcută precizarea că printr-un dispozitiv special, skiorii își leapădă 
skiurile pe drum, înainte de a plonja în lac.

r'isl mz-rî Revista de fotbal „Der Kiker".
muă pupULUf care apare ;n Germania apuseană, 

fotbalist a întreprins în luna iulie o anchetă
cu titlul „Care este cel mai popu

lar fotbalist din lume". După răspunsurile cititorilor s-a întocmit 
următorul clasament: Stanley Matthews (Anglia), Puskaș (R.P.U.), 
Wright (Anglia), Okwirk (austriac, actualmente în Franța), Schia- 
fino (Uruguayan, actualmente în Italia), Beara (Iugoslavia), De 
Munck. (Olanda), Ceaicovski (jucător iugoslav care s-a retras și se 
prepară să devină antrenor), Netto (U.R.S.S.), Kocsis (R.P.U.), 
Kopa (francez, legitimat în Spania), Vukas (Iugoslavia) etc.

Revista apreciază că popularitatea lui Stanley Matthews este cu 
atît mai remarcabilă cu cît, de curîn-d el și-a sărbătorit 25 de ani de 
activitate fotbalistică. Cu acest prilej printre felicitările primite s-au 
numărat și cele II telegrame ale jucătorilor echipei reprezentative 
a U.R.S.S.

ȚȚ— — Qmrrlfâ ? Jucătorul brazilian Amalfi a 
Unde © xiiu li . f0Sț transferat pentru o sumă fru
moasă la Clubul francez, Red Star. Intr-o bună dimineață — anunță 
ziarul Les Sports — Bruxelles nr. 209 — nimeni nu l-a mai Văzut. 
De fapt nimeni, este exagerat spus, pentru că a fost văzut ,1a... Lisa- 

transatlanticcu destinația Brazilia.bona, unde s-a îmbarcat pe un ...__ __ ____________________
Acum Jeso Ama’lfi este căutat la Red Star și de fiscul francez căruia 
probabil în graba plecării a uitat să-i plătească niște impozite. 
Doar... 1.200.000 de franci.

De un timp remarc cu părere 
de rău că incintele unor stadi
oane slnt părăsite deseori de că
tre spectatori inainte de termina
rea meciurilor. Acest lucru ll pun 
pe seama nivelului îngrijorător de 
scăzut al fotbalului practicai de 
echipele noastre fruntașe. A- 
cestea practică un joc lipsit de 
orizont, presărat cu nenumărate 
greșeli tehnice și tactice, joc ba
zat numai pe lupta pentru obți
nerea punctelor necesare clasa
mentului.

Astăzi, fotbalul nostru, compa
rat cu valoarea celui din alte 
țări, ca de pildă Cehoslovacia. 
Bulgaria, Iugoslavia și apoi cu 
cel din țări mai îndepărtate ca 
Franța, Italia, Suedia, și cu care 
în urmă cu ani eram aproape pe 
picior de egalitate, ne arată că 
sîntem rămași in urmă. Ne a- 
mințim că echipele noastre frun
tașe de club, ca de pildă F. C. 
Rapid, Venus, Ripensia, C.A.O., 
In jocuri susținute cu echipe de 
renume european au ieșit învin
gătoare în majoritatea cazurilor.

Comparand condițiile vitrege 
din trecut cu cele, create astăzi 
sportPilor noștri, se poate con
stata că fotbalul nu e nici pe 
departe la înălțimea acestor con
diții. Acestea ne fac să ne gindim 
asupra situației actuale din 
fotbalul nostru.

Cauzele care frtnează dezvol
tarea fotbalului în (ara noastră 
sint multiple. Consider drept o 
datorie a mea să încerc să scot 
la iveală cîteva din aceste cauze 
mai importante.

Consider că actuala formă or
ganizatorică și administrativă a 
fotbalului nu e corespunzătoare. 
In sistemul nostru actual există 
o serie de organe cu preocupări 
paralele, care se ocupă de activi
tatea fotbalistică. Le voi aminti: 
I. Asociațiile sportive (care au 
consilii regionale, orășenești, ra
ionale} 2. C.C.F.S. (cu respec
tivele comitete regionale, orășe
nești și raionale) 8. Departamente 
(secția sport a C.C.S., Armata. 
Dinamo). Toate acestea slnt fără 
discuție organele de bază ale 
dezvoltării sportului de mase din 
țara noastră. In ce privește insă 
fotbalul, aceste organe, după pă
rerea mea, n-au o formă organi
zatorică și administrativi simplă, 
operativă, eficace. Neajunsul 
constă in faptul că toate aceste 
organe sportive intervin direct In 
activitatea echipelor noastre frun
tașe de fotbal, fiecare dintre a- 
cestea iau măsuri și dau direc
tive. La un moment dat. 
paralelismului, antrenorii 
torii nici nu mai știu de 
asculte In primul rlnd.

Trec la o altă problemă: lipsa 
de antrenori pricepuți, cu o 
înaltă pregătire tehnică, tactică și 
pedagogică. Cadre de vechi jucă
tori cu rutină

o bună școală de antrenori cu o 
durată de minimum un an, pre
cum și un curs de perfecționare 
cu caracter permanent, la care 
să fie obligați să participe toți 
antrenorii, indiferent de categoria 
în care activează.

Nu intenționez să spun că în 
momentul de față nu există an
trenori. Există și încă prea mulți. 
Majoritatea acestora au însă o 
pregătire foarte scăzută. Ei sînt 
absolvenți ai diferitelor cursuri 
de cîteva luni (școala de antre
nori din Timișoara, de pildă, sau 
au trecut doar simple examene). 
Printre aceștia se numără și ab
solvenții I.C.F., care s-au specia
lizat în disciplina fotbal doar 
teoretic, în institut. Cum vor

discuție înșiși jucătorii. Privind 
desfășurarea unor meciuri de ca
tegoria A sau B se observă o 
anumită pasivitate și chiar lipsă 
de interes din partea unor 
fotbaliști în desfășurarea unui 
joc dinamic, spectaculos, de bun 
nivel tehnic. Să analizăm puțin 
cauzele acestei situații. Unii ju
cători se consideră față de co
lectivul sportiv din care fac parte, 
un soi de pensionari care-și pot 
permite să joace ori nu cu tot 
elanul, să participe cînd vor la 
antrenamente, să trăiască o viată 
imorală. Ei se bazează pe faptul 
că în producție au o salarizare 
bună și au asigurată casă și 
masă. Dacă toate aceste condiții 
sînt asigurate, nu meu contează

♦
»
♦

j lui R. GHIURIȚAN j

datorită 
și jucă- 
cine să

tive m. Lipsește însă

11 tineri
In echipele 

chiar în cea reprezenfativă a ță
rii au fost promovați cîțiva Jucă
tori, talente remarcabile, dar care 
nu aveau încă rutina și nivelul 
tehnic corespunzător. Din aceas
tă cauză ei căutau să suplinească 
deficiențele tehnice prin forța fi
zică, lucru ce a determinat ca 
după unul sau două jocuri, efor
tul fizic făcut să nu le mai per
mită asimilarea unor noi cunoș
tințe tehnice. De aici plafonarea 
și apoi regresul. Faptul că Geor
gescu, Copil III, Neamțu, V. An
gliei, Stancu și alți juniori care 
promiteau mult, au fost promo
vați in echipele reprezentative de 
seniori mai de vreme decît tre
buia, a determinat plafonarea lor. 
Tot aicj aș vrea să arăt că s-a 
făcut o mare greșeală cind echi
pierii Progresului C.P.C.S. au

de categoria A șl

actiiamtați
LONDRA

Jucătorii romini s-au antrenat 
aseară pe stadionul Arsenal. 
Toți au arătat o bună condiție 
și așteaptă cu incredere jocul 
de astă seară. Formațiile pro
babile: C.C.A.: Voinescu, Za- 
voda If, Apolzan, V. Dumitres
cu, Onlsie, Bone, Cacoveanu, 
Constantin, Alexandrescu, Za- 
voda, Fr. Tătaru.

Arsenal: Kelsey, Charlton, 
Odgin, Evans, Goring, Bowen, 
Clapton, Tapscott, Holton, 
Bloomfield, Haverty.

In caz de timp nefavorabil, 
ceață prea deasă, medul se va 
disputa miercuri.

Tenis de masă Concurs de selecție
Intre 2 și 4 noiembrie se vor 

desfășura campionatele inter
naționale de tenis de masă ale 
Austriei la Viena. Alături de 
unii dintre cei mai buni jucă
tori europeni, la această com
petiție va participa și un lot de 
jucători fruntași din țara noas
tră.

In vederea acestui campionat,

miercuri, joi și vineri, în sala 
sporturilor de la Floreasca va 
avea loc un interesant concurs 
de selecție la care au fost invi
tați să participe A. Rozeanu, M. 
Gantner, E. Zeller, T. Reiter, 
T. Harasztosi, Stan Hie, P. 
Pesch, M. Golopența, I. Magya- 
ri, M. Barasch, A. Babichian, 
G. Strugaru și alții.

• Duminică s-a desfășurat la 
Viena cea de a 101-a întîlnire 
internaționala de fotbal din
tre reprezentativele Austriei 
și Ungariei. Rezultatul a 
luat sfirșit cu scorul de 2—0 
11—0) in favoarea echipei R.P. 
Ungare. Echipa R.P. Ungare 
și-a păstrat formația : Grosits— 
Karpati, Borzsei, Kotasz — 
Bozsik, Berendi — Sandor, 
Kocsis, Hidegkuti (din min. 20 
Machos), Puskas, Czibor.

• Fotbaliștii bulgari au în
trecut duminică reprezentativa 
R.D. Germane cu scorul de 3—1 
(1-0). La 
garia—R.D.

o Galina 
nou record 
rea greutății cu o performanță 
de 16,76 m. Atletul B. Băleaev n 
stabilit .un-., nou record al 
U.R.S.S. la aruncarea greutății,, 

■ arunclnd 17,44 m. '

• Echipa de ștafetă 4X100 
m. bărbaji a Germaniei, alcă
tuită din Knorzer, Pohl, Germar 
șl Steinbach, a .stabilit un nou 
record al Europei, parcurglnd 
distanța In 40,0 sec.

REZULTATELE
ETAPEI —(

juniori: R. P. Bul- 
Germană 0—0.

Zîbina a realizat un 
mondial la arunca-

I

i

f 
f
[ Oradea a fost
( echipa C.C.A. fi 
I turneu în Anglia.

București 1-0
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reuși ei să pună în practică indi
vidualitatea antrenamentelor și 
eliminarea deficiențelor tehnice 
ale jucătorilor ? Ce se va alege 
din autoritatea acestor antrenori 
cînd nu vor fi capabili să de
monstreze practic ceea ce doresc 
să-i învețe pe tinerii jucători ?

Lipsa de conducători pricepuți, 
specialiști în materie de fotbal, 
face ca goana după rezultate 
imediate, ieftine și de cele mai 
multe ori nu în limita posibilită
ților reale, să primeze interesului 
general de ridicare a nivelului 
fotbalului nostru. Extrem de nefo
lositor, dăunător chiar, e ameste
cul în formarea echipelor sau în 
procesul de antrenament, al unor 
așa ziși „specialiști" (unii direc
tori de întreprinderi și instituții, 
funcționari superiori, activiști
sindicali). Amestecîndu-se în
munca antrenorilor, fără să se 
priceapă, acești „specialiști" pre
tind ca echipa respectivă 
țină rezultate imediate, 
cința: munca antrenorului 
de cele mai multe ori în 
lucru care aduce după 
proastă instruire a jucătorilor și, 
în ansamblu, rezultate nesatisfă
cătoare.

Se fac apoi ședințe șl se caută 
„țapi ispășitori!" Doar așa îmi 
explic cele întîmplate cu antreno
rul Lenglieriu de la Locomotiva 
Timișoara, cu Zilahi de la Pro- 
gresul-Oradca, cu Taciuc de la 
Dinamo 6 șl alții schimbați pen
tru... „incapacitate".

O altă cauză care contribuie 
în mod hotărîtor la nivelul scăzut 
al fotbalului nostru sînt fără

să ob- 
Conse- 
e dusa 
salturi, 
sine o

talentați
fost despărțiți unii de alții, fiind 
imprăștiați în diferite echipe din 
țară. S-a văzut că atîta timp 
cît ei au format o echipă omo
genă, randamentul dat de fiecare 
in parte, era superior celui pe 
care-1 dă Georgescu la „Locomo
tiva" București, 
V. Anghel la 
„Dinamo" etc.
Promovarea lor 
in categoria A 
trebuia făcută 
în totalitatea e- 
chipel, adică cei 
unsprezece tineri să fi format in 
continuare o singură echipă, 
felul acesta fotbalul nostru mp 
ar fi fost văduvit de atitea tl_ 
mente valoroase.

AUREL SCAUNAȘ 
din Călărași

dacă joacă bine sau prost. Dacă 
vrem să fim pe deplin corecți 
trebuie să arătăm in același tlmr> 
că unii jucători au fost reparti
zați la unele colective fără voia 
lor. Aceștia joacă deseori fără în
suflețire, fără perseverență, fără 
dragoste față de colectivul spor
tiv respectiv. Asemenea lucruri se 
petrec, de pildă, cu jucătorii de 
la echipa „Progresul“-București. 
Asemenea jucători, cu toate că au 
un nivel tehnic ridicat, treptat 
cad din formă in mod vizibil. Așa 
e cazul jucătorilor Greffu, Țircov- 
nicu, V. Florea, Semenescu, Se- 
reday șl alții.

Consider că unii jucători nu 
sînt mulțumiți cu lecțiile de an
trenament la care asistă. Refe
ritor ta această problemă destul 
de însemnată, cred că o lipsă o 
au și antrenorii de stat și co
legiul de antrenori care n-au 
controlat In suficientă măsură ac
tivitatea echipelor noastre frun
tașe. Ei n-au tras la răspundere 
acele colective și antrenori care 
au neglijat desfășurarea unui 
proces de instruire la nivelul ce
rințelor fotbalului modern.

Cred că și pregătirea loturilor 
noastre naționale se face defec
tuos. Consider de asemenea că o 
lipsă serioasă o are direcția 
fotbal din C.C.F.S., în ce privește 
întocmirea calendarului interna
țional atit pentru echipele repre
zentative A și B cit și a celor de 
club. Acest calendar se pare că a 
fost in așa fel întocmit incit să

se dea posibilitatea să ne putem 
ascunde slăbiciunile alegînd par
teneri de întrecere slabi sau me
diocri. In general cred că e bine 
să reactualizăm adevărul că noi 
avem de învățat de la cei ce știu 
mai mult ca noi, de la cele mai 
bune echipe de fotbal din lume.

In concluzie, la întrebarea, cine 
sînt vinovati de actualul nivel 
scăzut al fotbalului nostru, pă
rerea mea e că vinovați sîntem 
cu toții, începlnd de la conduce
rea C.C.F.S. și terminînd cu ul
timul antrenor și jucător de 
fotbal. Noi, toți, trebuie să con
tribuim cu toată priceperea, per
severența și îndrăzneala noastră 
la dezvoltarea fotbalului.

Ce măsuri consider că sînt ne
cesare pentru redresarea fotbalului 
nostru ? Iată 
mele:

1. Crearea 
de conducere 
care să coordoneze 
fotbalului din țara noastră, or
gan care să aibă o formă organi
zatorică simplă, operativă și 
eficace.

2. înființarea unor cluburi pen
tru echipele de categoria A, B, 
și C, care să fie controlate și di
rijate numai de forul conducător 
al activității fotbalului, iar con- 
ducătorii acestor cluburi să 
foști jucători de fotbal dintre 
mai pricepuți și cinstiți.

3. înființarea unor echipe 
juniori și tineri, în genul 
echipei Progresul C.P.C.S., pe 
lingă una sau mai multe echipe 
de categoria A unde să acționeze 
tineri cu real talent și cit 
perspective de progres, partici- 
pind in campionatul categoriei B.

4. Asigurarea unui program in
ternațional pentru o echipă de ti
neret între 18—23 ani, paralel cu 
cel al echipelor reprezentative A 
și B.

5. înființarea unei școli de an
trenori de cel puțin un an și a 
unui curs permanent de perfec
ționare a antrenorilor.

6. Trimiterea unui lot de an
trenori în străinătate în țările cu 
fotbalul cel mai bun din lume, 
pentru schimb de experiență.

7. Scoaterea din viața sportivă 
a tuturor acelor jucători, antre
nori, arbitri, care n-au înțeles 
plnă acum că sportul de tip nou 
din țara noastră n-are nimic co
mun cu mentalitatea sportivă din 
trecut.

8. Obligativitatea proprietari
lor de terenuri de a gazona și 
întreține în cele mai bune con
diții terenurile de joc.

ROMULUS GHIURIȚAN 
antrenor

Locomotiva M.C.F.-București

fie 
cei

de

Cuvînful unui constănfean
Sînt unul dintre miile de spec

tatori ai întîlnirilor fotbalistice ce 
se desfășoară pe stadioanele o* 
rașului. Aș putea spune că am 
asistat la toate jocurile, chiar și 
la cele disputate 
rabil.

*

Pe adresa ? 
? REDACȚIEI J

/Xj /Xz zxz /Vz zv»

pe timp nefavo-

Mal 1 
chipele 
venit 
plasare 
stanța
Ies aplauze șl 
stima spectato
rilor.
că cele petre-

toate e- 
î care au 

în de- 
la Con- 
au cu-

Regretăm însă că cele petre
ls cute cu cîteva săptămînî in urmă 

pe stadionul „23 August* din 
oraș nu ne-au făcut cinste. Este 
vorba de întîlnirea de fotbal din
tre echipele ,,Progresul" Bucu
rești și „Locomotiva P.C.A.* Cons-

eler

„Saptâmina atletismuluia

Ieri au început pe Stadionul prins ieri un aspect din timpul 
Tineretului primele întreceri 
din cadrul „Săptămînii > atletis
mului*. Se pare că întrecerile 
se bucură de mult interes în 
rîndurile elevilor. Plnă acum 
și-au anunțat participarea peste 
1.200 de tineri. întrecerile au 
început ieri cu „Ziua alergări
lor* (80 m., 100 m., 400 m. șl 
1000 m. plat). Astăzi e „Ziua 
săriturilor* iar mîine „Ziua a- 
runcărilor și ștafetelor*.

Foto-reporterul nostru a sur-

desfășurării probelor.
Pe locuri... fiți gata... Și după 

15 starturi nereușite de către... 
starter, din cauza pistolului 
fect. prima serie la proba de 
m. plat băieți (16—18 ani) 
reușit să ia... plecarea.

Sperăm că acesta este doar 
un mic neajuns și că, In gene
ral, întrecerile sînt bine orga
nizate și vor fi obținute rezul
tate de valoare.

de-
100
au

tanța pentru Cupa R.P.R. Neplă
cerile au fost provocate insă de 
Sigismund Lupu, arbitru din Foc
șani, care nu a condus cu pricepe
re întîlnirea. El a provocat dis
cuții aprinse.

Acestei nemulțumiri s-au găsit 
cîțiva indivizi care să-i răspundă 
intr-un fel „original11: să-I bată 
pe arbitru, să arunce cu pietre în 
autobusele jucătorilor. Publicul 
constănțean îi scoate din rindu- 
rile sale pe huliganii care s-au 
pretat la asemenea acte necivili
zate.

M-aș adresa pe această cale 
celor vinovați, care au fost găsiți: 
iul Petre Marinescu, Pavel Mari
nescu, Ion Petre, iancu Veriodi, 
salariați în port, Iul Gheorghe 
Dima, jucător de fotbal de Ia 
„Progresul" Constanța, Iui Mir- 
<Va Mitică, ospătar la restauran
tul „Caraiman" de Ia V. Roaită, 
lui Vasile Romeo de pe strada 
Virtuții 4.

— Prin atitudinea voastră huli
ganică ați încercat să desonorațl 
publicul constănțean. Ați săvîr- 
șit fapte care sînt in afara bunu
lui simț. Cerem să fiți pedepsiți.

Noi, muncitorii constănțenL 
vrem să asistăm la jocuri ce se 
desfășoară la un înalt nivel teh
nic și să asigurăm de respectul 
nostru, așa cum facem întotdeau
na, echipele oaspete.

ION MUNTEANU 
frizer la cooperativa „Higiena11 

din Constanța

ETAPA VIITOARE

Dinamo Bacău-Știința l 
Timișoara 5—0 (1—0) ; ( 
Progresul București-Di- 
namo Orașul Stalin 5—1 
1—1); Progresul Ora- 
dea-Energia Minerul Pe
troșani 2—0 (1—0) ; Lo
comotiva Timișoara-DI- 
namo
(1-0); Știința Cluj-E- 
nergia Flacăra Ploești 
1-3 (0-2).

Dinamo Orașul Sfalin- 
Locomotiva București; 
Știința Tlmișoara-Ener- 
gia Flacăra Ploești; Pro
gresul București-Locomo- 
tiva Timișoara; Flamura 
Roșie Arad-Energia Mi
nerul Petroșani; Dinamo 
Bacău-Știința Cluj.

Meciul C.C.A.-Progresul 
aminat, 

fiind in


