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Dezbaterile și adunările detașamentului au fost aprinse, pentru că 
nu-i lucru ușor să alegi un președinte bun — tovarăș apropiat, 

harnic și priceput, exemplu pentru toți... Pionierii au ales pe cine au 

socotit mai vrednic și acum, proaspăta președintă a detașamentului 

primește semnul distinctiv.

La închiderea 
consursului de

matematica 
și fizica 

pentru studenți
Duminică dimineața a avut loc 

la Universitatea „C. 1. Parhon" 
din Capitală festivitatea de închi
dere a concursului anual de mate
matică, fizică și mecanică organi
zat de Societatea de științe mate
matice și fizice și Uniunea Asocia
țiilor Studenților din R. P. Româ
nă.

Din cei aproape 200 de studenți 
care s-au prezentat la faza finală 
a concursului au fost distinși cu 
premiul al ll-lea Vasile Baltag, 
de la Institutul politehnic din Ti
mișoara, Radu Chișleag de la Uni
versitatea „Al. 1. Cuza" din Iași, 
Marius Iosifescu și Viorel Iftimie, 
de la Universitatea „C. 1. Parhon" 
din București și Richard Gabriel, 
de la Institutul pedagogic din Ti
mișoara.

Premiul 
studenților 
Spinei, de
din București, Ion Conț de la Uni
versitatea „V. Babeș" din Cluj, 
Mircea Fildan și Constantin Tudor 
de la Universitatea „C. 1. Parhon" 
din Capitală și Mihai Enescu de 
la Institutul de construcții din 
București. S-au mai acordat 14 
mențiuni unor studenți fruntași.

■■

al Ill-lea a revenit 
Ion Seteanu și Fănică 
la Institutul politehnic

(/ Pe lîngă lucrările de însă- 
? mînțare a culturilor de toamr 
/ nă, arăturile adinei de toamnă, 
/ importantă lucrare agrotehnică 
/ de care depinde sporirea pro- 
/ ducției la hectar, se face în 
Z gospodăriile agricole de stat 
Z din regiunea Constanța pe 
? toate suprafețele ce se vor în- 
Z sămința în primăavara anului 
? viitor.

Printre gospodăriile 
de stat din această 
unde ritmul lucrărilor 
fășoară cu intensitate 
mără și G.A.S. din 
Țepeș Vodă.

In fotografie: Tractoristul Flo- 
rea Drăgușinoiu 
lucrînd ia dis- 
cuirea suprafe
țelor fnsămînța- 
te cu grîu 
toamnă.
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Cel de-al 11-lea

Cum a ECONOMISIT
0 BRIGADĂ DE TINERET
3® tone d«e oțci

Sectorul bloc-motor de la uzine, 
le „Ernst Thăllmann" din Orașul 
Stalin este o hală spațioasă în 
care lucrează cîteva sute de mun
citori vîrstnici și tineri. Tot aici

Cum contribuie organizația noastră U. T. M. 

la ÎNTĂRIREA șl LĂRGIREA 
ÎNTOVĂRĂȘIRII

AGRICOLE
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Conștienți fiind de faptul că nu
mai efectuarea tuturor lucrărilor 
în comun și dezvoltarea fondurilor 
obștești constituie baza înfloririi 
întovărășirii și a creșterii bună
stării a fiecărui 'întovărășit, toți în- 
tovărșiții din comuna noastră au 
aprobat propunerea organizației de 
partid și a conducerii1 întovărășirii 
de a se îmbunătăți sistemul de e- 
fectuare a lucrărilor din întovără
șire. Astfel, pentru prima dată în 
acest an, teritoriul întovărășirii 
noastre a fost împărțit pe ca
tegorii de culturi : finețe, a- 
rabil și pomicol. Pentru înca
drarea acestor lucrări în terme
nii optimi de executare, pentru ri
dicarea calității lor, adunarea ge
nerală a întovăreșiților a aprobat 
înființarea unui număr de trei bri
găzii agropomicole cărora li s-au 
încredințat aceste lucrări.

Ce sarcini i-au revenit organiza
ției U.T.M.?

După Consfătuirea de la Con
stanța, cu prilejul unei adunări ge
nerale deschise a organizației de 
bază U.T.M., ne-am luat angaja
mentul să organizăm în toate pe
rimetrele brigăzilor de cîmp „Lo
turi ale tineretului". Inițiativa 
noastră s-a bucurat de aprobarea 
și sprijinul organizației de partid 
și a conducerii întovărășirii.

Cu ajutorul organizației de par
tid și cu aprobarea adunării gene
rale a membrilor întovărășiți noi 
am creat trei echipe de tineret, 
adică în fiecare brigadă agrozoo
tehnică și pomicolă cite o echipă.

Acestor echipe li s-au încredin
țat cîte un „Lot al tineretului" de 
3 ha. cu pomi fructiferi, 5 hectare 
și jumătate cu finețe, 5 ha. cu pă
șune naturală, 1,75 ha. cu porumb 
furajer și cîte un hectar cu car
tofi.

Pentru ca munca tineretului pe 
aceste loturi să constituie exemplu 
în organizarea și efectuarea lucră-

rilor, organizația de bază U.T.M. 
a inițiat un schimb de experiență 
la vecinii noștri, la întovărășiții 
din comuna Hîrtiești. Experiența 
prețioasă a organizației U.T.M. de 
la întovărășirea din Hîrtiești ne-a 
fost de mare folos. La ei șefii de 
echipe nu sint numai coordona
torii și organizatorii lucrărilor, ei 
sînt și aceia care răspund de evi
dența lucrărilor efectuate de fie
care tînăr în parte. Membrii echi
pei au numit pe cel mai harnic 
tinăr din echipă care să înlocuias
că pe șeful de echipă în lipsa a- 
cestuia. Pentru noi a constituit o 
noutate faptul că în cadrul fiecă
rei echipe de tineret de la întovă
rășirea din Hîrtiești s-a instituit și 
cîte o grupă U.T.M. Cînd i-am 
întrebat despre utilitatea acestor 
grupe gazdele noastre nc-au arătat 
concret rolul lor : organizarea în
trecerii și a muncii voluntare, e- 
vidențierea tinerilor fruntași, bi
lanțul muncii săptămînale, disci
plina în mujică, înlăturarea lipsu
rilor și neajunsurilor în executa
rea diferitelor lucrări, precum și 
ridicarea nivelului politic și pro
fesional al tinerilor și utemiștilor 
din echipa tineretului etc.

Ceea ce ni s-a părut mai bun 
am aplicat și noi.

Iată un exemplu. In urma unei 
hotărîri a adunării generale a în
tovărășiților, s-a introdus un nou 
sistem de retribuire a muncii. Pe 
baza acestor hotărîri, 70 la sută

se găsesc șî zeci de mașini de di
ferite tipuri și mărimi. Cam pe la 
jumătatea halei, se află cîteva rîn- 
duri de mașini : strunguri, freze, 
raboteze la care se prelucrează ar
borele cotit, una din cele mai fine 
piese ale motorului de tractor. 
Aici lucrează și tinerii din brigada 
lui Teodor Velțan.

Teodor Velțan este un tinăr mo
dest și foarte bine cunoscut în 
sector și chiar în uzină. Despre 
hărnicia și iscusința lui in muncă 
vorbesc cu mîndrie nu numai 
muncitorii mai în vîrstă, dar chiar 
și tehnicienii și inginerii. Și-a fă
cut din meseria dc strungar o pa
siune a vieții sale. în uzină se spu
ne chiar că Velțan parcă a fost 
născut să devină strungar și nu 
altceva.

Dar nu numai pentru pasiunea 
cu care muncesc pentru realizarea 
sarcinilor de producție sînt cu- 
noscuți Velțan și băieții din bri
gada lui. Ei ocupă un îoc de frun
te și în bătălia pe care toți tinerii 
uzinei o dau pentru economisirea 
metalului.

Care au fost căile folosite de ti
nerii din brigadă în această bătă
lie ?

— în primul rînd, spune Teodor 
Velțan, ducem o luptă necruțătoa
re împotriva rebuturilor.

Intr-adevăr, faptele dovedesc că 
preocuparea tinerilor din brigada 
lui Velțan pentru realizarea eco
nomiilor de metal prin reducerea 
totală a rebuturilor este deosebit 
de însemnată. De mai bine de un 
an, tinerii din această brigadă 
n-au dat nici un rebut. în 1957, 
prin luna iunie, a dat și brigada 
o piesă rebutată. Filon Scridon i-a 
fost nașul. Scridon e un bun me
seriaș, dar în ziua aceea nu și-a 
reglat bine mașina și a rebutat un 
arbore cotit. E drept că rebutul 
i s-a imputat, dar, pentru membrii 
brigăzii, care își cuceriseră cu 
toții faima de buni muncitori, a 
fost un lucru rușinos. De aceea,

după orele de program, biroul or
ganizației U.T.M. din secție, a 
convocat o consfătuire de brigadă 
în care Scridon a fost serios criti
cat pentru neglijența dovedită în 
muncă.

întîmplarea lui Filon Scridon a 
constituit o învățătură și pentru 
ceilalți. De atunci nu s-au mai po
menit rebuturi în brigadă. Lupta 
pentru Teducerca rebuturilor a fost 
atrîns împletită cu acțiunea de ri
dicare a calificării profesionale a 
membrilor brigăzii. Era și firesc. 
Pentru a executa fără greș 37 de 
operații, atît cit sînt necesare la

ION ANDREI

Un nou succes al constructorilor de la Bicaz

Festival 
al tineretului
din orașul Constanța

Duminică a avut loc în orașul 
Constanța, deschiderea celui de al 
II-lea Festival al tineretului din 
oraș. La manifestarea care a avut 
loc pe stadionul „1 Mai" din lo
calitate au participat peste 4.000 
tineri și tinere din oraș. Deschi- 
zînd festivalul, tov. Nicolae San
du, prim-secretar al Comitetului 
orășenesc U.T.M., a adresat par- 
ticipanților la festival cuvinte de 
salut. In continuare, vorbitorul a 
relevat realizările tineretului din 
orașul Constanța în întîmpinarea 
festivalului. A luat cuvîntul apoi 
tov. Ion Ionescu, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc P.M.R. care 
a arătat că toate aceste rezultate 
obținute de tinerii din Constanța 
au fost posibile numai datorită 
conducerii de către partid.

In încheiere a avut loc o reu
șită demonstrație de gimnastică 
executată de 600 pionieri din șco
lile din oraș. In continuare, pe 
scenele cluburilor din oraș, pînă 
seara tîrziu, formații artistice prin
tre care și echipa artistică a ma
rinei „Albatrosul" au prezentat 
programe artistice.

unei străvechi
PRIETENII

Scarlat Callimachi
Directorul Muzeului 

Romîno-Rus

In anul 1948, 
din inițiativa 
Partidului Mun
citoresc Romîn 
a fost întemeiat 
Muzeul Romîno- 
Rus. Sînt 10 ani de cînd acest mu- i 
zeu contribue la cunoașterea stră
vechilor legături dintre poporul 
postru și popoarele din U.R.S.Ș. și 
la adîncirea acestor legături.

Această instituție capătă o în
semnătate deosebită prin faptul 
că dă la iveală. în chip cronolo
gic, relațiile romîno-ruse de la în
ceputul lor pînă astazi. In anii 
de după victoria Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie, istoricii 
claselor dominante din țara noa
stră — în ura lor împotriva Țării 
Socialismului — au falsificat cît 
au putut, datele esențiale ale legă
turilor istorice și ale comunității 
de interese ale popoarelor romîn 
și rus.

Muzeu) Romîno-Rus stabilește 
adevărul istoric asupra progresu
lui realizat de poporul romîn, în 
diferitele etape ale dezvoltării 
sale, progres datorii în foarte 
multe cazuri, adîncilor legături de 
prietenie între poporul nostru și 
poporul rus.

Așezarea triburilor slave pe te
ritoriul patriei noastre n-a fost 
trecătoare ca a altor popoare de 
pînă atunci. Cîteva vitrine din 
muzeu cuprind vestigii din cele 
mai recente săpături arheologice. 
In afară de mărturiile străvechi, 
premergătoare veacului al XV-lea, 
Muzeul Romîno-Rus ne înfățișea
ză — în chip material — legătu- 
rilo politice și de neam ale lui 
Ștefan cel Mare și Petru Rareș cu 
rușii. Frăția de arme romîno-rusă 
s-a cimentat în luptele sîngeroase 
împotriva turcilor.

In secolul al XVII-lea, legăturile 
dintre romîni și ruși s-au adîncit 
și mai mult, putem spune, în toa
te domeniile. In această vreme, a

—o—

ION CHIȚU 
secretarul organizației de bază 
U.T.M. din întovărășirea a£ro'ri 
zootehnică „Ștefan Gheorghiu", 

comuna Main cu Flori, 
raionul Cîmpulung Muscel

După terminarea cu mult 
Înainte de termen a planului a- 
nual de betonare a barajului, 
harnicii constructori ai hidro
centralei „V. 1. Lenin“ de la 
Bicaz au Înscris duminică un 
nou și important succes: termi
narea betonării blindajului meta
lic al tunelului pe întreaga por
țiune prevăzută pentru executa
rea acestei lucrări. In acest fel 
angajamentul tuneliștilor de a 
termina betonarea complectă a 
blindajului plnă la 7 Noiembrie 
a fost realizat cu 5 zile mai de-

(Continuare

In pag. 3-a)

început să se 
dezvolte în Ță- ' 
rile Rusești, ti
pografia. Cu 
sprijinul lui Pe
tru Movilă —" 

obîrșie moldovean — mitropo- 
al Kievului (1633—1647) dom- 
Moldovei și Munteniei au că- t 

pătat și ei tiparnițe și meșteri ti-, 
pografi ruși. In vremea dom
niei lui Vasile Lupu, om domio 
de lucruri frumoase, s-au făcut 
printre altele la Iași de către pic
tori ruși fresce la bisericile Trei 
Sfetitele și Golia.

Toate aceste momente însemna
te din relațiile romîno-ruse, pe tă
rîm cultural și artistic, sînt reda
te, în muzeu din belșug.

Muzeul Romîno-Rus mai pose
dă Tratatul original de comerț în
tre domnul Moldovei Gheorghe" 
Ștefan și țarul Alexei Mihailovici.

O hartă mare, realizată după 
cele mai recente și exacte studii, 
ne arată călătoria făcută de învă
țatul spătar Nicolae Milescu, de la 
Moscova la Pekin, ca sol al ța
rului Alexei.

lin alt moment însemnat din 
istoria acestor relații, este momen
tul Dimitrie Cantemir — Petru 
cel Mare. Domnia lui Dimitrie 
Cantemir marchează o perioadă 
de întărire a prieteniei popoare
lor rus și romîn.

Cu bătălia de la Stănilești și 
plecarea lui Dimitrie Cantemir în 
Rusia, se deschide o nouă epocă, 
în care lupta pentru neattmare a 
Țărilor Romîne va fi impulsionată 
de necontenita creștere a puteri 
Rusiei, de neîncetatele lovituri pe 
care aceasta le va da imperiului 
otoman în decadență.

Războaiele dintre Rusia și Tur* 
cia au întețit lupta poporului no
stru împotriva jugului otoman și 
participarea lui alături de arma
ta rusă la operațiile militare tm. 
potriva Turciei. Relațiile de prie
tenie romîno-ruse au căpătat un 
accent deosebit în perioada dina
intea și din timpul războiului rus 
so-turc din anii 1768—1774.

O serie întreagă de gravuri, de 
hărți, de tablouri, de cărți, mo
nezi, medalii etc. mărturisesc din 
plin, în muzeu, această epocă.

Bucurîndu-se de o relativă au
tonomie, în special în urma Tra
tatului de la Cuciuc-Kainargi, im
pus în anul 1774, Turciei de Ru
sia, Moldova și Țara Romînească 
au putut totuși să facă tn ultimul 
sfert al secolului al XVIII-lea și 
în primii ani ai secolului al XIX- 
lea, unele progrese economice. 
Schimbul de mărfuri s-a dezvol
tat și s-au înmulțit atelierele me
șteșugărești și manufacturile.

In 1826, cu prilejul încheierii 
convenției de la Ackerman, Rusia 
a impus Turciei un act separat, 
privitor la situația Țărilor Romî- 
nești, în care, între altele se pre
vedea scutirea acestora de tribut 
timp de doi ani, libertatea comer
țului cu restricțiunea că trebuie 
să se asigure aprovizionarea im-

de 
lit 
nii

(Continuare în pag. 3-a)

vreme șl cu 2 luni Înaintea ter
menului planificat.

La această lucrare au fost ne
cesari circa 7500 m.c. beton, iar 
pentru căptușeala metalică a in
teriorului tunelului, executată pe 
o lungime de 420 m., sau folosit 
1.430 tone virole de oțel. La res
pectarea angajamentului in cin
stea lui 7 Noiembrie a contribuit 
în mod deosebit brigada U.T.M. 
condusă de Teodor Moratu, din 
rîndul căreia s-au evidențiat 
Teodor Pascu, Nicolae Aldea, 
Dumitru Cimpoi, Herman Cu- 
cinski șl alții.

In atelierul șco
lii de meserii 
din Cluj, aproa
pe 700 de elevi 
își însușesc de
prinderile nece- 

aare pentru a deveni buni strungari, 
electricieni, lăcătuși, mecanici, frezori, 
mecanici auto etc. Școala dispune de 
ateliere dotate cu strunguri, raboteze, 
aparate de măsură și control. Aici se 
lucrează diverse unelte și scule desti
nate înzestrării atelierelor de politeh- 
nizare a școlilor de cultură generală 
din Cluj.

In fotografie, o parte din hala de 
strunguri a școlii de meserii din Cluj.

«

MIS TER
MILIARD
se alege...

IATĂ CINE SFIDA MORALA NOASTRĂ COMUNISTĂ
FIUL fostului exploatator

Articolul ^Dragoste adevărată, 
nu ușurință și goană după zestre* 
publicat în ziarul „Scînteia tinere
tului" a constituit subiectul unor 
înflăcărate discuții în rîndul tine
rilor și chiar a cetățenilor vîrst
nici din orașul Tg. Jiu, oraș unde 
s-a născut și a trăit studentul Va
sile Ivan.

La aceste discuții au participai 
mulți oameni care-1 cunoșteau bine 
pe Vasile Ivan cît și pe fosta lui 
soție, oameni care au judecat în 
cunoștință de cauză faptele lui 
lvan. încercările de a identifica 
cauzele care l-au dus pe Vasile 
lvan în această decădere morală, 
au scos la iveală amănunte noi, 
amănunte semnificative care ne a- 
jută să conturăm mai precis 
chipul moral, josnic al vînătorului 
de zestre. ,

La puțină vreme după publica
rea articolului, în Tg. Jiu și-a fă
cut apariția Vasile lvan. Elegant, 
ferchezuit, în chip de dendy și-a 
reluat promenada de seară pe 
străzile centrale. De data aceasta 
spre deosebire de trecut cînd ieșea 
după „cuceriri", Vasile lvan ur
mărea alt scop: reabilitarea sa 
morală, negarea cu desăvîrșire a 
faptelor descrise în articol, pone
grirea prin josnice calomnii a 
fostei sale soții. Spre deosebire de 
altădată cînd de-abia răspundea 
la salutul cunoscuților, Vasile lvan

era mal puțin mlndru, căuta să 
fie comunicativ, să pozeze în vic
timă. La fiecare cunoscut repeta 
aceleași minciuni:

— A fost o eroare. Fosta mea 
soție e o...

Redacția ziarului mi-a cerut 
scuze...

Oamenii cinstiți care cunoșteau 
bine realitatea nu s-au lăsat im
presionați de aceste trucuri. Unii 
l-au repezit pe odiosul excroc sen
timental. Alții s-au adresat orga-

nu-mi fac costume de haine noi, 
nu respectă condițiile stabilite, nu 
mă împac cu soția !“ Zadarnice au 
fost stăruințele mele Ținea la preț 
ca un înrăit negustor...

Vasile Ivan nu și-a iubit soția. 
Căsătoria nu a făcut-o îndemnat 
de acel sentiment nobil „care-i 
fac pe oameni mai buni, mai cu
rați sufletește". El nu simțea ală
turi de el pe fata de 16 ani, dra
gostea ei curată, ci bani și iarăși 
bani. Cînd, după nuntă, a primit

nelor în drept confirmînd și întă
rind prin noi dovezi justețea ar
ticolului „Dragoste adevărată, nu 
ușurință și goană după zestre".

O femeie cu părul alb, o stima
tă și cunoscută activistă pe tărîm 
obștesc din orașul nostru, care îl 
cunoștea pe Vasile Ivan, ne-a re
latat revoltată:

— ...Cînd am aflat că Vasile 
Ivan s-a despărțit de soție, m-am 
dus acasă la părinții lui pentru a 
discuta cu el, pentru a încerca să-1 
împac. El m-a repezit și mi-a spus 
deschis: „Nu pot. Dacă părinții 
fetii nu-mi dau 1.500 lei pe lună,

2.000 de lei de la socrii săi, Va
sile Ivan își „adora" 
urmă, cînd banii 
cînd a început să 
va primi o nouă 
ma" lui Vasile 
rece, nepăsătoare 
negustor ajuns la

Cum și unde și-a format Vasi
le Ivan o astfel de „educație" ? 
Cine a infiltrat în mentalitatea lui 
dictonul moralei burgheze: „Banul 
te face fericit" ? Cine i-a sădit în 
cuget ideea că nu există dragoste 
curată, că și căsătoria e o aface-

soția. Pe 
s-au isprăvit, 
se îndoiască că 
subvenție, „ini- 
Ivan a devenit 

ca saefeul unui 
faliment.

re, că îți poți ceda inima cu filo- 
dortnă ?

Iată întrebări pe care, pe bună 
dreptate, le-au ridicat participan- 
ții la discuția din „Scînteia tine
retului" la care tinerii din Tg Jiu 
au dat un răspuns complect.

Tatăl lui Vasile Ivan, cunoscu
tul negustor și exploatator Gheor- 
ghe Ivan a posedat în centrul o- 
rașului Tg. Jiu timp de peste 20 
de ani un mare magazin de con
fecții și o întreprindere în care 
storcea vlaga a 40 de muncitori. 
Peste 20 de ani, zi de zi, Gheor- 
ghe Ivan a furat munca a 40 de 
muncitori. Peste 20 de ani, Gheor- 
ghe Ivan a înșelat mii de cum
părători. Numele lui era cunoscut 
in toată Oltenia. Nu exista tîrg, 
nu exista bilei unde Gheorghe lvan 
să nu-și deschidă sucursale vre
melnice. Din exploatarea celor 40 
de muncitori, Gheorghe 
făcut avere. Și-a clădit 
puri de casă în orașul 
și-a înălțat în comuna 
umbra muntelui Paring,

In această atmosferă, 
relații, Vasile Ivan a învățat de

ION DAESCU 
prim-secretar al Comitetului 

raional U.T.M.-Tg. Jiu

Ivan și-a 
două cor- 
Tg. Jiu, 
Sadu, la 

un conac, 
în aceste

tn clădirea cu 56 
de etaje din Piața 
Rockefeller nr. 30, 
un somptuos birou a 
devenit pustiu. Nu 
definitiv, ci doar 
pentru cîteva săptă- 
mîni. Ilustrul locatar 
vine aici numai ca un 
musafir grăbit, în 
goana elegantei sale 
limuzine socotită 
drept ultimul cuvint 
al tehnicii în mate
rie. Stă puține minu
te — să afle mersul 
importantelor treburi 
ale imperiului său 

■ financiar și pleacă cu 
aceeași viteză cu 
care a venit. Ce s-a 
înlimplat cu mister 
Nelson Rockefeller, 
ce treburi îl rețin pe 
omul a cărui avere 
reprezintă 60 miliar
de de dolari, < ” " 
odată și jumătate mai 
midt decît întregul 
buget al unei mari 
puteri ca Franța?

Mister Miliard a- 
leargă cu o viteză de 
campion mondial 
spre domiciliu. Ca- 
meriștii stau încre
meniți. Unul din ei 
ține în mină o căma
șă cadrilată, dintr o 
pînză de calitate 
foarte proastă. Mister 
Miliard o privește ca 
pe o curiozitate mu
zeistică și strimbă 
din nas. N-are înco
tro — o îmbracă. Și 
pleacă. A trecut 
ceas. Limuzina 
pează din nou la do
miciliu. Mister 
liard zboară 
treptele scării

< I.

marmură ți... Un ca
merist îi oferă o sa
lopetă. Da, o salope
tă dintre acelea ' pe 
care le poartă mun
citorii din uzinele lui 
mister Miliard, uzine 
al căror număr nu-l 
mai știe nici el. E a- 
devorat, salopeta 
n-are nici o pată de 
ulei iar dunga este 
impecabilă. Ca la 
smoching. Dar salo
peta pare o ciudățe
nie pe trupul lui mi
ster Miliard, mai ciu
dată ca o frază paș
nică in gura lui Dul
les. Și iarăși pleacă, 

adică Peste un alt ceas, mi-
' ster Miliard divine...

jokeu. Nu numai că 
se costumează, ci 
spre uimirea gene
rală pune mina pe 
bici, se suie in ca- 
leașcă și pornește în 
cursă. Orele trec și 
mister Miliard n-are 
astimpăr. Pare puțin 
ostenit. Oprește li
muzina lingă un re- 

a 
ta

< >'

i J

un 
sto-

Mi- 
peste 

de

staurant de mina 
cincea, un soi de 
vernă. Mimează vese- " 
lia. Comandă jumări. , \ 
cirnați și brînzoaice 
Nu pentru șofer, ci 
chiar pentru ilustrul ” 
său stomac. Reporte- i» 
rul unei reviste ame- ” 
ricane, prezent la în- ’ ’ 
EUGENIEI OBREA ;;

(Continuare
în pag. IV-a) ”
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In meciul cu Turcia

Fotbaliștii nostrii
AU OBȚINUT

o frumoasă victorie Mii (lc tinere iele

I

____

Fotbaliștii oaspeți au pus adesea la grea încercare apărarea noastră. In ajutorul apărării imediate 
s-au găsit și cei doi mijlocași. Iată-1 pe Al. Vasile dublîndu-1 pe Caricaș, lă un atac al echipei 

oaspe

du-se cu destulă dificultate de 
careul oaspeților. înaintarea are 
ezitări în momente favorabile și 
aceasta ne privează de posibili
tatea de a deschide scorul chiar 
în prima repriză. Aspectul gene
ral al acestei reprize este echi
librul de forțe.

A doua repriză se desfășoară 
într-un ritm mai viu și cu o 
notă de îndîrjire în plus. Ambele 
echipe încearcă să forțeze rezul
tatul. Jucătorii turci -cum ar fi 
Lefter și Can dovedesc calități 
individuale remarcabile. Deși 
mențin același ritm rapid de joc, 
oaspeții hu dau semne de obo
seală. Echipa noastră sjp prezintă 
acum mal omogen, legăturile 
între compartimente funcționează 
bine pasele și șuturile devin mai 
primejdioase...Jucătorii noștri pun 
treptat stăpînire pe joc, iar prin 
hotărirea cu care presează poar
ta lui Turgay dezorganizează a- 
părarea turcă. înaintașii au me
ritul de a fi perseverat — în a 
doua repriză — în acțiunile me
nite să le deschidă drumul către 
poarta oaspeților iar apărarea 
s-a remarcat prin promptitudi
nea și siguranța cu care a re
zolvat multe situații dificile. în 
minutul 62, după o combinație 
între Al. Vasile, Constantin și 
Oaidă, ultimul trimite mingea în 
plasă: 1—0. Jucătorii turci dau

De 30 de ani, echipele repre
zentative ale Romîniei și Turciei 
nu s-au mai întîlnit pe terenul 
C': fotbal. In general, contactul 
p-'-tru cu fotbalul turc a fost 
sporadic. Dacă la aceasta adău
gam rezultatele valoroase obți
nute de oaspeții noștri în ultima 
vreme, înțelegem mai bine de ce 
meciul de duminică presupunea 
jnulte necunoscute In privința 
scorului final. Speram însă în- 
tr-o victorie a culorilor noastre. 
Ne îndreptățea la aceasta com
portarea valoroasă a tinerei 
nsastre reprezentative ta meciul 
cu formația maghiară. Și această 
victorie a fost obținută. Este 
mai categorică decît am sperat: 
3—0 (0—0). Duminică seara cei 
160.000 de spectatori au părăsit 
mulțumiți stadionul. Satisfacția 
era cu atît mai mare cu cit ad
versarul fusese valoros și oferise 
faze spectaculoase^ palpitante.

S-au întîlnit două echipe ce 
niizau pe aceeași armă: puterea 
de luptă. încă din primele mi
nute jocul este rapid. Oaspeții, 
deși își creaseră un sistem defen
siv puternic, acționau ta atac 
surprinzător, în viteză, creînd 
sîtuații primejdioase ia poarta a- 
părată de Toma. Fotbaliștii ro- 
mîni încearcă să-și asigure o su
perioritate teritorială acționînd 
mai ales în cîmp, dar apropiin-

acci- 
care 
de-al

DIN REGIUNEA CONSTANȚA
în activitatea sportivă

• Spartachiada fe
telor — o reușită 
manifestare spor
tivă • Tinere talente 
din rîndurile țărănimii 
muncitoare • O bună 
inițiativă a comite
tului regional U.T.M.

JJ

CROSUL
Să mtîmpinăm 7 Noiembrie"

dovadă de calm în continuare și 
încearcă acțiuni ofensive. De 
cîteva ori bara porții lui Toma 
tremură lovită de șuturile ata- 
canților turci. Echipa noastră 
reacționează energic și în minu
tul 77 Constantin înscrie al doi
lea gol. Patru minute mai tîrziu 
scorul devine de 3—0.

Portarul oaspeților s-a 
dentat plonjînd în faza în 
Constantin a marcat cel
doilea gol al nostru. In poartă 
trece interul dreapta Can. Echipa 
noastră nu reușește însă să va
lorifice această situație și în 
ultimile minute de joc nu mai 
încearcă acțiuni ofensive, în a- 
dîncime, către poarta oaspeților. 
Mai multă dîrzenie și perseve
rență ar fi făcut ca scorul să 
fie mai mare și să ne dea deplină 
siguranță în ceea ce privește ca
lificarea pe mai departe în Cu
pa Europei. In orice caz, echi
pa noastră pleacă la Istambul, 
în aprilie, cu o zestre de trei 
goluri ce pentru echipa turcă 
nu sint deloc ușor recuperabile.

Echipa noastră a confirmat a- 
precierile bune ce s-au făcut a- 
supra ei după meciul cu Unga
ria. însă impresia în general 
bună, pe care ne-a lăsat-o echi
pa noastră și victoria pentru 
care merită laude toți jucătorii 
nu trebuie să ne facă să uităm 
unele lacune care au continuat 
să se manifeste. înaintașii noștri, 
cu deosebire în prima repri
ză, au arătat că uneori ezită să 
șuteze și ratează situații clare 
de gol. Apărarea a fost depășită 
în viteză de cîteva ori de ata- 
canții turci, deși Popa s-a dove
dit același talentat jucător ca și 
în meciul cu Ungaria. La capi
tolul viteză, rapiditate în execu
ții, jucătorii turci ni s-au dovedit 
superiori. Aceasta trebuie 
de gîndit.

Intîlnirea de duminică 
că fotbalul nostru merge 
drum bun. Succesele ne 
insă la o muncă și mai 
toare, la perfecționarea a ceea ce 
s-a realizat bun pină acum și la 
eliminarea deficiențelor manife
state. Deși ne aflăm la sfîrșitul 
sezonului fotbalistic internațio
nal, eforturile pentru îmbunătăți
rea jocului reprezentativei 
stre trebuie să continue.

Iubitorii fotbalului din 
noastră doresc ca victoria de du
minică să fie prologul unor noi 
victorii care să afirme mișcarea 
noastră fotbalistică pe plan in
ternațional.

CONSTANȚA. — (De la trimi
sul nostru special). — Constănțe- 
nii au ținut să fie prezenți dumi
nică, în număr foarte mare, pe 
frumosul stadion din localitate. Ei 
aveau să fie martori al unui im
portant eveniment sportiv ; fina
lele Spartachiadei fetelor din re
giunea Constanța. Organizată din 
inițiativa Comitetului regional 
U.T.M., Spartachiada fetelor din 
regiunea Constanța s-a bucurat dc 
succes. La întreceri au luat parte 
peste 8.000 de tinere fete de pe 
ogoarele unite ale regiunii, pre
cum și din orașe. La reușita în
trecerilor din cadrul Spartachiadei 
a contribuit fără îndoială intensa 
muncă dusă de către Comitetul re
gional U.T.M. Constanța în cola
borare cu U.C.F.S. .Astfel, regula
mentul spartachiadei a fost discu
tat în adunările organizațiilor 
U.T.M. din satele și orașele regi
unii, cu ajutorul activiștilor raioa
nelor U.T.M. și U.C.F.S. Cu oca
zia festivalurilor comunale au ve
nit echipe orășenești de volei și 
handbal, ca acelea ale Școlii medii 
din Tulcea, care s-a deplasat în 
comuna Niculățel sau cea din Cer
na Vodă care s-a deplasat în co
muna Cochijleni. Demonstrațiile 
sportive au atras spre sport nu
meroase colectiviste, care au în
ceput să practice și ele aceste spor
turi. în comune ca Chindăreni din 
raionul Hînșova, sau Ostrov, Bă- 
neasa, Dobromir Vale din raionul 
Adam Clisi unde pînă la Spar
tachiada tineretului nu s-a făcut 
sport aproape de loc, acum există 
echipe de handbal, de volei iat ti
nere talentate ca Evdochia Toma, 
fiică de colectiviști, a aruncat 
greutatea la 9,90 ni.

Comitetele raionale U.T.M., au 
desfășurat o intensă muncă mobi
lizatoare. La stațiile de radioam
plificare, se transmitea zilnic bu
letinul spartachiadei în care se a- 
răta caracterul de masă al compe
tiției, se relatau metodele cele mai 
eficace de mobilizare a tinerelor 
fete precum și rezultatele obținute. 
De un real folos au fost profeso
rii de educație fizică de la școli
le medii care au mers în sate ex
plicând tinerelor ■ tehnica ■ probelor 
din cadrul spartachiadei. Merită a 
fi evidențiați printre alții Gheor-

prin spartachiada ți-a câștigat o 
mai largă bază de masă în riadul 
fetelor din regiunea Constanța. Re
zultatele din cadrul Spartachiadei 
fetelor din regiunea Constanța 
trebuie să fie imbold la noi reali
zări în munca sportivă de masă. 
Experiența acumulată de comite
tul regional U.TM. trebuie folosi
tă și pe viitor. Munca de atragere

ghe Păuță de la Școala medie din 
Medgidia și Constantin Păcuraru 
de la Școala medie din HÎTșova.

în toată această murea organiza
țiile U.T.M. de la sa.e au primit 
un sprijin prețios din partea or
ganizațiilor de partid, a președinți
lor gospodăriilor agricole colecti
ve, dintre care nu putem să nu 
menționăm pe tovarășul Nicolae 
Hudițeanu, președintele G.A.C. din 
comuna Comana, care sprijină 
mult munca sportivă. Printre ra
ioanele care s-au evidențiat în ac
țiunea de mobilizare a tinerelor spre sport a tinerelor fete presu- 
fete merită să fie amintite raioa
nele Tulcea unde au participat 
peste 1.200 fete, Medgidia de a- 
semenea cu o participare de peste 
1.200 fete, Adam Clisi cu aproape 
700 participante. Față de Spar
tachiada de vară a tineretului la 
Spartachiada fetelor au participat 
în raionul Tulcea cu 300 fete mai 
mult, la Fetești cu 200, la Istria 
cu 400, la Medgidia cu 200. Meri
tă de asemenea evidențiate și co
mune ca Ostrov, Bănoasa. Dobro
mir Vale din raionul Adam Clisi. 
Olteni, Viroga, Albești din raionul 
Negru Vodă și altele care sau re
levat în munca de mobilizare a
tinerelor la sport.

Întrecerile din cadrul fazei fi
nale a Spartachiadei fetelor, înce
pând cu meciul de handbal dintre 
echipele „Spartak" Constanța și 
Școala medie din Hîrșova, cîștigat 
de prima, au fost viu disputate și 
totodată ele au scos la iveală o 
serie de tinere talente care fără 
îndoială printr-un antrenament 
asiduu în viitorul apropiat vor ob
ține rezultate foarte bune. Merită 
a fi subliniată forma bună a par
ticipantelor Vlad Maria, Pragnotc 
Ana de la G.A.S. Negru Vodă, 
care a început să practice sportul 
odată cu Spartachiada de vară a 
tineretului, Mogîlă Lucreția din 
Orșova, Cristu Elena elevă în clasa 
a VII-a a Școlii medii nr. 2 Con
stanța (care a câștigat nu mai pu
țin de 3 probe : 80 m. plat, sări
tura în lungime, 200 m. plat) etc.

Dincolo de rezultatele tehnice, 
îmbucurător este faptul că sportul,

să dea

arată 
pe un 
obligă 
stărui-

noa-

tara

M. RAMURA

s-a bucurat 
de o largă participare

* Finala din Capitală * Întrecerile din 
provincie

Ca ta fiecare an, întrecerile din 
cadrul crosului „Să tatîmpinăm 
7 Noiembrie" au cunoscut și în a- 
ceste zile de toamnă târzie, o par
ticipare ce însumează mii și mii 
de tineri. Duminică s-a consumat 
ultima fază din cadrul întrecerii— 
etapele Taionale și orășenești. în
chinată celei de-a 41-a aniversări 
a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, această competiție tra
dițională a sportului de masă a 
atras la startul ei sute și mii de 
tineri și tinere, dintre care s-au 
relevat numeroase tinere talente.

Pe Stadionul Tineretului din Ca-

pune eforturi sistematice, realizate 
în colaborare cu organele U.C.F.S.

D. DUȚA

Duminică s-a desfășurat în Capitală primul concurs de ciclocros al 
sezonului. Vă prezentăm o imagi ne din întrecerea seniorilor.

pitală, aproape 300 de muncitor! 
și elevi au tost prezenți la start 
disputtadu-și întîietatea cu entu
ziasmul caracteristici Cuvântul de 
deschidere a fost rostit de către 
tovarășul Sidorenco, care te nu
mele comitetului orășenesc U.T.M. 
a urat succes- concurenților. între
cerile ce au urmat s-au desfășurat 
la toate cele patru probe într-un 
ritm foarte susținut, fapt care a 
scos în evidență pregătirea bună 
a participanților. Clasamentul a 
fost întocmit pe echipe, cîștigători 
fiind tinerii din raioanele Grivița 
Roșie care au cîștigat probele de 
junioare 600 m. și 1.500 m. și Tu
dor Vladimirescu care și-au adju
decat victorii în probele de 100 m. 
senioare și 2.000 m. seniori.

In aceeași zi a mai avut loc în
treceri în Orașul Stalin unde te 
cadrul etapei orășenești s-au între
cut aproape 200 de tineri victoria 
revenind Steagului Roșu la ju
niori, Școlii medii la junioare, 
Politehnica la seniori și Poligrafia 
la senioare.

La Timișoara s-a disputat faza 
orășenească cîștigători fiind la ju
nioare: Școala medie nr. 10; ju
niori : Școala medie mixtă nr. 10; 
senioare: Clubul sportiv surdo- 
muți; seniori: Dinamo Timișoara.

Și ta orașele Abrud, Mediaș etc. 
au avut loc întreceri care s-au bu
curat de frumoase succese.

* Cu prilejul concursului de at
letism dotat cu cupa „Ion Moina" 
la Cluj, campioana țării Lia Ma- 
noliu (Metalul) a stabilit un nou 
record republican la aruncarea 
discului cu o performanță de 48,62 
m. Vechiul record . era 47,28 m. 
Manoliu corectează pentru a doua 
oară în cursul acestui sezon recor
dul la proba, de disc.

4

Să nu tratăm

Ștafeta prieteniei 
ROMÎNO - SOVIETICE

Luni după-amiază a avut loc tn Piața Republicii mitingul de 
primire a Ștafetei Prieteniei Rpmîno-Sovietice din regiunile Pitești, 
Ploești, București și raioanele Capitalei. Cu acest prilej delegații 
regiunilor au dat citire mesajelor sportivilor din patria noastră că
tre sportivii sovietici, mesaje care vor fi predate în ziua de 7 No
iembrie la punctul de frontieră Ungheni solilor sportivilor din ma
rea țară a socialismului victorios. Vorbitorii au arătat pe lîngă 
dragostea fierbinte ce animă tineretul romîn pentru Uniunea Sovie
tică,. o seamă de realizări în muncă pe oare sportivii regiunilor 
respective le-au obținut cu ocazia sărbătoririi celei de-a 41-a 
aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie.

In încheierea mitingului a luat cuvtatul tov. Petre Capră, pre
ședintele U.C.F.S.-oraș București, care a adresat tuturor partici- 
panților la această mare ștafetă un călduros salut.

După festivitatea de primire a ștafetelor regionale, a fost ta. 
minat conducătorului ștafetei centrale mesajul către sportivii sovie
tici care va fi purtat în continuare de 10 motocicliști. Ștafeta va 
pleaa astăzi din fața U.C.F.S..oraș ți va trece prin Focșani, Bacău, 
si Iași. In aceste orașe la sosirea ștafetelor vor avea loc mitinguri 
festive la care vor participa și ștafetele sosite din regiunile Galați, 
Constanța, Baia Mare, Oradea, Cluj, Regiunea Autonomg Maghia
ră și Bacău. Joi 6 noiembrie cu ocazia mitingului de la Iași se vor 
desfășura concursuri sportive și demonstrații. Vineri dimineața, se 
va da plecarea pe ultima porțiune a traseului, către punctul de 
frontieră Ungheni unde va ajunge în aceași zi la ora 11. Aici în. 
tr-un cadru festiv se va face predarea mesajelor adresate’ de spor
tivii patriei noastre, glorioșilor sportivi sovietici.

1

cu indulgență
actele nesportive

Parte integrantă a educației co
muniste, cultura fizică și sportul 
contribuie ta mod direct la forma
rea unor tineri cu înalte calități 
niorale: voință, dîrzenie, devota- 
taent față de patria noastră socia
listă precum și un înalt spirit in
ternaționalist. In procesul educării 
comuniste a maselor de sportivi— 
antrenorul are un rol de prim or
din. Dacă antrenorul este un bun 
pedagog, bine pregătit din punct 
de vedere politic, fără îndoială că 
elevii săi vor avea un larg ori
zont politic, o comportare irepro
șabilă pe terenul de sport și în 
viața de toate zilele. Antrenorul 
trebuie să știe să îmbine calitățile 
de conducător cu simplitate tovă
rășească, să determine prin activi
tatea sa un sentiment de respect 
față de el și o astfel de atitudine 
tacit fiecare sportiv să i se adre
seze cu încredere după sfat și aju
tor tovărășesc. Asemenea calități 
întrunesc în cea mai mare parte 
antrenorii care activează în tînăra 
noastră mișcare sportivă. Ei sînt 
prețuiți și respectați pentru munca 
lor.

• Deși nu-i prea vîrstnic. Alexan
dru Erdei este de multă vreme an
trenorul echipei de fotbal „Ra
pid" din orașul Oradea. Elevii săi 
sînt muncitori ceferiști. In produc
ție sînt fruntași, calificativ pe 
care-1 merită cu prisosință și pe 
terenul de sport. Echipa a cucerit 
anul trecut primul loc în campio
natul regional iar acum activează 
în categoria C. Este fără îndoială 
o adevărată performanță. Și a- 
ceastă performanță este cu atît 
mai meritorie ctț cît comportarea

tinerilor fotbaliști pe terenul de 
sport a fost exemplară pe tot par
cursul campionatului: nici unul 
dintre membrii echipei n-a primit 
vreo sancțiune.

Antrenorul echipei e comunist. 
El și-a înțeles pe deplin marea 
răspundere politică ce-i revine u- 
nui antrenor în munca de educare 
comunistă a tinerilor fotbaliști. 
Răspunzător pentru pregătirea teh- 
nică-sportivă a elevilor săi, el n-a 
desfășurat o activitate unilaterală.

Aceasta deoarece după ce echipa a sport, a încercat să se sustragă 
fuzionat cu cea a colectivului „Vo- C ’ J* J"*'“ -*
ința" l_ _r...
vului o seamă de abateri de la 
disciplina sportivă. Rudolf Gher- tniștii vor lua o atitudine fermă 
ner juca brutal, protesta la deci
ziile arbitrului, ba uneori aducea 
injurii coechipierilor săi.. Chiar a 
doua zi, în ședința tehnică de a- 
naliză a trecutei întîlniri, antreno
rul a pus în discuție comportarea 
condamnabilă a jucătorului Gher- 
ner. Coechipierii săi l-au criticat

din procesul de producție, să 
au apărut în sînul colecti- trăiască comod, pe motiv că-i 

".................................. ...sportiv. De bună șeamă ute-

față de asemenea abateri de la 
conduita unui sportiv de tip nou. 
Pregătirea unei adunări a organi
zației U.T.M. avînd la ordinea de 
zi o problemă privind educația co
munistă a sportivilor, prezintă de 
acum o garanție a poziției ferme 
pe care o au utemiștii față de a-

Antrenorul trebuie să fie
un educator al tinerilor sportivi

aspru pentru faptele sale și au ho- 
tărît ei singuri o sancționare: în 
primele două întîlniri să nu fie in
trodus în formație.

Atunci cînd au fost săvîrșite 
fapte mai grave, antrenorul a ce
rut ajutorul organizației U.T.M. 

Astfel, zilele acestea, adunarea ge
nerală a organizației U.T.M. de 
la Atelierele C.F.R. Oradea pregă-

Antrenorul s-a preocupat în a- 
ceeași măsură de comportarea ele
vilor săi în producție, privind cu 
grijă de părinte calificarea aces
tor elemente tinere, felul în eare 
s-au încadrat în disciplina de mun
că. Chiar o singură întîrziere 
sau absență din producție nu este 
trecută cu vederea de antrenor. 
Cînd s-a ivit o asemenea abatere, . „
antrenorul, colegii de echipă, au teste discutarea utemistului Aurel 
luat o poziție fermă față de cel 
vinovat. Cît privește conduita mo
rală a sportivilor pe stadion față 
de adversari sau arbitri,, acest lu
cru a făcut adeseori obiectul unor 
discuții purtate cu întreaga echipă, ale mentalității burgheze despre

Iova care a fost exclus din echipa 
de fotbal mai ales pentru atitudi
nea sa condamnabilă față de mun
că. Aurel Iova manifested rămășițe

semenea elemente cu concepții re
trograde.

Munca desfășurată de antreno
rul comunist Alexandru Erdei este 
un exemplu de felul 
buie să se preocupe 
de formarea elevilor 
sportivi, muncitori cu 
lificare.

Nu toți antrenorii
răspunderea pe care o au față de 
educarea comunistă a sportivilor. 
Din această pricină, comportarea 
unor sportivi în producție sau pe 
stadion este uneori sub orice cri-

în care tre- 
un antrenor 
săi ca buni 
b înaltă ca

însă înțeleg

tică. Aproape după fiecare meci 
fotbaliștii echipei „Minerul" din 
Sărmășag, chefuiesc ore în șir. A 
doua zi lipsesc din producție pe 
motiv că sînt... obosiți chipurile. 
Ce poziție are antrenorul față de 
comportarea elevilor săi cu totul 
și cu țotul străină de morala unui 
sportiv de tip nou ?

Ce poziție ar putea avea antre
norul Ion Varodi de vreme ce el 
chefuiește cot la cot cu „băieții 
lui" ? Fără discuție, un asemenea 
antrenor nu numai că nu se preo
cupă de educarea comunistă a 
sportivilor, dar poziția sa dăunea
ză formării caracterului 
lor.

Organizația U.T.M. 
Sărmășag trebuie să 
comportarea fotbaliștilor echipei 
„Minerul" și să ceară consiliului 
colectivului sportiv înlocuirea an
trenorului, care nu este pentru 
prima oară vinovat de asemenea 
abateri. O asemenea măsură 
va contribui efectiv la schimbarea 
atitudinii necorespunzătoare a ti
nerilor fotbaliști, va fi poate în
ceputul procesului de educare co
munistă a acestor sportivi.

Rolul antrenorului este deosebit 
de important. Colectivele sportive, 
organizațiile U.T.M. trebuie să 
înțeleagă aceasta și paralel cu 
popularizarea exemplelor pozitive, 
ce fac cinste mișcării noastre spor
tive, să ia măsuri pentru înlătura
rea acelor antrenori ce nu-și fac 
datoria.

sportivi-

a minei 
analizeze

♦

R. VASILE I L

Campionatul orășenesc și 
cel raional de fotbal din 
Capitală se desfășoară, 

ca și competițiile divizionare, 
de altfel, sub semnul unor dis
pute aprige în care echipele 
nu-și precupețesc eforturile în 
vederea obținerii unor rezultate 
favorabile. Din acest motiv, 
campionatul orășenesc își are 
„obișnuiții" săi ce urmăresc în
trecerile din cadrul acestei 
competiții cu același interes și 
aceeași consecvență cu oare sînt 
prezenți la meciurile din ca
drul campionatului oategoriilor 
A sau B. In general, întrece
rile din cadrul acestei competiții 
se desfășoară sub semnul lup
tei pentru victorie, luptă pur
tată însă în limitele sportivi
tății și respectului față de ad
versar. Din păcate, însă, nu în 
toate cazurile echipierii forma
țiilor din campionatul orășe
nesc și cel raional dovedesc o 
comportare demnă pe terenul 
de joc, o atitudine care să do
vedească un spirit sănătos, re
zultat al unei temeinice munci 
de educație comunistă dusă în 
sînul colectivelor. Sînt unele 
întîlniri în care anumiți jucă
tori își dau frîu liber pasiuni
lor, uitând de obligațiile ce le 
rpvin în calitate de sportivi, se 

"dedau lă acte de huliganism, 
își admonestează adversarii, vo
ciferează la adresa arbitrului 
și in general dovedesc o con
duită care nu are nimic comun 
cu atmosfera ce trebuie 
domnească pe terenurile 
sport.

La întâlnirea disputată, 
cîtva timp în urmă, între 
mațiile „Solidaritatea" 
Pantelimon s-au petrecut aba
teri grave de la morala sporti
vă. Astfel jucătorul Ch. Mo
rarii de la C.S. Pantelimon 
după ce pe întreg parcursul 
întâlnirii se manifestase ca un 
element turbulent și recalci
trant și-a permis ca la sfîrșitul 
întâlnirii să-l lovească pe a^'i- 
tru. In afară de aceasta el a 
incitat la dezordine și un grup 
de huligani, „suporteri" ai e- 
chipei C.S. Pantelimon. Dis
cutată de subcomisia de disci
plină de pe lingă comitetul oră
șenesc U.C.F.S., abaterea jucă
torului Moraru a fost tratată 
cu multă îngăduință. Altfel nu 
se explică faptul că acesta a 
fost suspendat doar pe 6 luni 
în loc să fie exclus din viața 
sportivă.

să 
de

cu 
f ar

și C.S.

•ir Sala sporturilor Dinamo a 
găzduit duminică dimineața întil- 
nirea de box dintre echipele C.C.A. 
și Spartac București, contind pen
tru campionatul republican. Pugi- 
lișfii militari au obținut victoria cu 
scorul de 23—17. In cel mai im
portant meci, maestrul sportului 
V. Șchiopu (C.C.A.) nu a putut 
să-l învingă pe tinărul Șt. Dumi- 
trache (Spartac) în compania că
ruia a obținut un rezultat de ega
litate.

*■ Campionatul republican de 
fotbal se reia miercuri. In Capi
tală sînt programate două meciuri 
care se vor disputa cu începere de 
la ora 14,45 pe stadioane diferite. 
Intîlnirea dintre echipa fruntașă a 
clasamentului Dinamo București și 
Știința Cluj va avea loc pe stadio
nul Dinamo, iar jocul dintre echi
pele Rapid și Știința Timișoara se 
va desfășura pe stadionul din Giu- 
lești.

In țară au loc următoarele întîl
niri : Petrolul Ploești—Farul Con
stanța ; Dinamo Bacău—U.T.A A- 
rad ; Steagul Roșu Orașul Sta
lin—C.C.A.; Jiul Petroșani—Pro
gresul București.

*■ Echipa poloneză de hochei pe 
iarbă Grunwald-Poznan și-a în
cheiat turneul ta țara noastră, ju- 
cînd duminică pe stadionul „23 
August" cu echipa C.S. Victoria. 
Hocheiștii polonezi au obținut 
victoria cu scorul de 3—1 (1—0).

au

Grave abateri de la discipli
na sportivă au mai comis și 
jucătorii Gh. David („F.R.B.‘), 
F. Moisescu („Monetăria"), M. 
Sușu („Republica") care s-au 
făcut vinovați de lovirea inten
ționată a adversarului.

Cu prilejul întâlnirii disputate 
între formațiile „Metalul Obor" 
și „Timpuri Noi", jucătorii Ni
colae Dobrin și Cernescu Ion 
au urmărit în permanență să-și 
lovească adversarii, l-au insul
tat pe arbitru dovedind o com
portare ce nu are nimic comun 
cu sportivul de tip nou.

Cele cîteva exemple relatate 
mai sus duc la concluzia că 
în rîndul acestor echipe din 
campionatul orășenesc și raio
nal din Capitală munca de e- 
ducație comunistă nu se bu
cură de atenția ce i se cuvine 
din partea factorilor de răs
pundere. Este inadmisibil ca 
jucătorii tineri de felul celor 
citați maț sus să-și permită 
șirj huliganice pe terenul 
sport, comportări nedemne 
un tânăr sportiv.

O mare parte de vină o
și arbitrii jocurilor care do
vedesc o mare îngăduință față 
de ieșirile nesportive ale unor 
jucători, îngăduință oare mer
ge pînă la ridicula situație in 
care arbitrul invită jucătorii 
care s-au lovit reciproc să se 
îmbrățișeze, în loc să hotă- 
rească eliminarea lor imediată 
de pe teren.

Toate cele de mai sus impun 
o intensă muncă educativă în 
rîndul jucătorilor ce activează 
în campionatul raional șl orășe
nesc de fotbal. Organizațiile 
U.T.M. din întreprinderile de 
care aparțin aceste formații au 
datoria să se ocupe îndeaproa
pe de educația tinerilor fotba
liști pentru statornicirea în rîn
dul acestora a unui spirit să
nătos, demn de un sportiv de 
tip nou. Pe lîngă munca de e- 
ducație, organizațiile de bază 
U.T.M. au datoria să tragă la 
răspundere pe acei tineri care 
se fac vinovați de abaterile de 
la normele de conduită sporti
vă, pe acei care se dedau la 
acte huliganice pe terenul de 
sport.

Comisia de disciplină de pe 
lîngă Comitetul orășenesc 
U.C.F.S. va trebui să sancțio
neze drastic manifestările hu
liganice ale unor jucători la 
întâlnirile de fotbal pentru 
curmarea definitivă a manifes
tărilor de acest fel.

E. PITULESCU

In cinstea zilei de 7 Noiembrie, 
studenții din Capitală au partici
pat la o interesantă competiție, 
Iată o imagine de la întrecerea 

voleibaliștilor

Fotografii: V. RANGA
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încă de la primele lecții
să asigurăm un nivel înalt

Invâlâmintulul politic
La Rafinăria nr. 1 Ploești, e- 

xistă 11 cercuri de învățămînt po
litic și toate și-au început acti
vitatea. încă de la primele ședin
țe ale cercurilor s-au stabilit cî
teva măsuri necesare bunei func
ționări a anului de învățămînt 
politic de organizație. S-a hotă- 
rît printre altele ca joia — din 
două în două săptămîni — să fie 
zi de învățămînt politic, iar pro
pagandiștii s-au îngrijit de abo
narea cursanților pentru întregul 
an la materialul bibliografic reco
mandat.

De la predarea primei lecții, s-a 
observat străduința marii majo
rități a propagandiștilor de a se 
pregăti temeinic în vederea pri
mului lor contact cu cursanții. 
Pentru aceasta ei au participat 
cu regularitate la cursurile de 
pregătire organizate de cabinetul 
orășenesc de partid, și-au întoc
mit planuri de seminarii. Pregă- 
tindu-se în acest fel, propagandi
știi Lucian Lozneanu, de la de
pou, Florian Gîscă de la secția 
diverse, Matei Constantin de la 
electrică, tehnicianul Constantin 
Cioceanu de la biroul central etc., 
au putut preda prima lecție la un 
nivel corespunzător. Ei au asigu
rat dezbaterea cu claritate a tu
turor problemelor esențiale ale 
lecției. De la această primă lec
ție propagandiștii au dat atenția 
cuvenită modului în care cursanții 
s-au pregătit pentru seminar, in- 
teresîndu-se de modul cum au 
început studiul lor individual, 
răspunzîndu-le la întrebările puse 
în legătură cu modul de pregă
tire.

Propagandiștii s-au străduit să 
facă legătura între ideile din lec
ția predată și unele aspecte ale 
activității organizațiilor U.T.M. 
din întreprinderea lor ca, de pil
dă, necesitatea luptei permanente 
pentru educarea utemiștilor și a 
tinerilor în spiritul înaltelor prin
cipii ale politicii partidului 
stru, a 
disciplinei 
asemenea, 
cursanții să fie ajutați în 
legerea tuturor problemelor 
date la învățămîntul politic, 
tru a le ușura clarificarea 
stiuriilor pe care nu le 
leg singuri din studierea

întăririi continue 
de organizație, 

tot pentru

no- 
a 

De 
ca 

înțe-

dividuală a materialului biblio
grafic, sub îndrumarea organiza
ției de partid, a fost organizată 
o sală de consultații unde în a- 
numite zile, pe baza unui program 
stabilit, propagandiștii cei mai 
bine pregătiți vor sta la dispozi
ția cursanților.

Nu același lucru se poate spu
ne însă despre modul în care s-a 
deschis și predat prima lecție din 
învățămîntul politic U.T.M. la u- 
zinele „1 Mai" Ploești.

Aici sînt organizate 36 cercuri 
de învățămînt politic,, dintre care 
majoritatea s-au și deschis deja.

Am vizitat cîteva secții, am 
stat de vorbă cu cursanții, cu pro
pagandiști și secretari ai organi
zațiilor de secție U.T.M. Cele con-

lllllill!lilllinillllllllllllllllllllilllllllllllllll!llllllllllllllllllllllll!llll

însemnări pe marginea 
primelor lecții predate în 
cercurile politice din Rafi

năria nr. 1 și uzinele 
„1 Mai“ Ploești

oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniR
statate au demonstrat că aici tre
burile stau prost. în organizația 
U.T.M. de la secția rulmenți, sec
ția tineretului, de pildă, propagan
distul Alexandru Radu, în loc să 
se pregătească temeinic în vede
rea predării primei lecții, în loc 
să privească cu seriozitate și simț 
de răspundere importanta care o 
prezintă pentru cursanți aceasta rețjce discutate în cerc și situația 
lecție, care avea menirea sa le a- -------- L* •...................... -
dincească cunoștințele despre par
tidul marxist-leninist, despre poli
tica partidului nostru, el a predat 
lecția în fugă, la un nivel cu to
tul necorespunzător. Pornind de 
la ideea că acestea sînt chestiuni 
„în general cunoscute de către ti
neri", el a trecut cu superficiali
tate peste o seamă de probleme 
importante ale lecției

Așa a decurs prima lecție a în- 
vățămîntului politic U.T.M. la 
secția tineretului. Dar situația a- 
ceasta nu este izolată. La cazan, 
gerie, de exemplu, cele trei cercuri 
au ținut lecția de deschidere îm
preună. Aceasta nu este un lucru 
rău, dat fiind că lecția era aceeași 
pentru toate cele trei forme de

învățămînt. Grav este faptul că 
datorită superficialității și lipsei 
de răspundere a biroului U.T.M. 
foarte mulți tineri nici măcar nu 
au fost anunțați că se deschide 
învățămîntul politic U.T.M. Acea
sta a făcut ca la prima lecție să 
nu se prezinte nici măcar jumă
tate din numărul total al cursan
ților. La fel s-au întîmplat lucru
rile și la secția mecanică I și me
canică II.

Trebuie spus de la bun început 
că modul în care s-a deschis în
vățămîntul politic la uzinele 
„1 Mai" Ploești, felul în care s-a 
predat prima lecție, nu poate con
stitui de loc o garanție pentru 
buna desfășurare a anului de în
vățămînt politic.

De aceea, comitetul U.T.M. va 
trebui să analizeze de urgență a- 
ceastă situație. El va trebui să-și 
îndrepte atenția nu numai asupra 
rezolvării imediate a unor impor
tante probleme organizatorice, cum 
este, de exemplu, mobilizarea la 
cursuri a tuturor utemiștilor și ti
nerilor înscriși la învățămîntul 
politic. Comitetul U.T.M. va tre
bui să dea o atenție deosebită 
problemelor de conținut ale învă- 
țămîntului. In acest sens el tre
buie să asigure participarea re
gulată a propagandiștilor la 
cursurile organizate de cabinetul 
orășenesc de partid, să vegheze 
pentru ca lecțiile și seminariile să 
se desfășoare la un nivel politic 
corespunzător, să se facă o strîn- 
să legătură între problemele teo-

Studenții Institutului „Maxim Gorki" din Capitală — ca de altfel toți studenții patriei noastre — 
au asigurate condiții bune pentru desăvîrșirea pregătirii lor: Iată în fotografia noastră un grup de 

studenți în biblioteca institutului, studiind.

Iată cine sfida morala noastră comunistă

Adunări festive consacrate celei 
de-a 41-a aniversări a Marii 

Revoluții Socialiste din Octombrie
au loc în a- 

festive consa-

fiul fostului exploatator i
■ f

(Urmare din pag. l-a) și stabilirea co-

concretă din întreprinderea lor.’
Comitetul U.T.M. ya trebui să 

dea dovadă de exigență pentru 
buna desfășurare a învățămîntu- 
lui politic, pentru ca la rîndul lor 
secretarii birourilor U.T.M. și pro
pagandiștii să devină exigen’ți față 
de activitatea propriilor lor cercuri 
de învățămînt

Neîndoielnic că o asemenea si
tuație existentă într-una din cele 
mai mari organizații U.T.M. din 
orașul Ploești se datorește și sla
bului control efectuat de comitetul 
orășenesc U.T.M., de activiștii a- 
cestuia, încă de la predarea pri
melor lecții.

De curînd, biroul regional U.T.M. 
a analizat munca comitetului oră
șenesc U.T.M în problema des
chiderii noului an de învățămînt 
politic. Măsurile ce s-au stabilit 
pentru remedierea lipsurilor exi
stente încă, traduse in viață, vor 
asigura o bună desfășurare a a- 
nului de învățămînt. Comitetul o- 
rășenesc este dator în momentul 
de față să controleze mult mai te
meinic modul în care s-a făcut 
deschiderea învățămîntul ui în - or
ganizațiile de bază, iar acolo unde 
această 
simț de 
măsuri

acțiune a fost făcută fără 
răspundere, să ia urgente 
pentru Îndreptarea situa-

GH. ANGELESCU

Tînărul Petre Mustață de la fabrica de încălțăminte „Flacăra Ro
șie" din Capitală se numără printre fruntașii întrecerii în cinstea 
silei de 7 Noiembrie. Iată-1 în fotografia noastră lucrînd la ma

șina de prins vîrfuri.
Foto: N. STELORIAN4

Tinerii contribuie la 
reducerea prețului de cost

In întîmpinarea celei de a 41-a 
aniversări a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie tinerii munci
tori de la uzinele „Steagul Roșu" 
din Orașul Stalin duc o bătălie 
susținută în vederea reducerii pre
țului de cost al autocamionului 
romînesc.

in ultima vreme, brigada com
plexă de economii JMatrițoruT de 
la secția modele și matrițe în care 
lucrează printre aLții utemiștii Gh. 
Grigore, Ludovic Nagy, Costin 
Dragu și Carol Benedek a realizat 
economii în valoare de 5.000 lei. 
Această sumă, împreună cu olți 
39.641 lei economisiți în cursul a- 
cestui an, a fost obținut prin con
fecționarea a 9 matrițe, necesare 
forjării pieselor de la autocamion, 
din material deșeu.

STELEA ILIE 
modelator

mic copil să iubească cu înverșu
nare banul. Acolo și-a însușit el 
deprinderile negustorești, de la ta
tăl său a învățat să mintă, să 
sfideze, să jefuiască oamenii.

Aceștia sînt părinții „muncitori" 
despre care de atîtea ori a făcut 
caz Vasile Ivan.

Cu ocazia prezentei discuții, ce
tățenii din Tg. Jiu și muncitorii 
croitori care au fost exploatați de 
Gheorghe Ivan, au aflat cu uimire 
că ani și ani Vasile Ivan a înșe
lat organele de stat, a luat ilegal 
bursă.

Ascunzînd cu grijă trecutul ta
tălui său, prin fals în acte publi
ce, Vasile Ivan a dus în eroare 
conducerea Institutului medico- 
farmaceutic și a furat banii care 
pe drept s-ar fi cuvenit unui fiu 
de muncitor. (Este surprinzător 
cum a obținut Vasile Ivan un aci 
de stare materială care să ateste 
decit parțial averea părinților săi. 
Este de datoria sfatului popular 
orășenesc Tg. Jiu să cerceteze și 
să tragă la răspundere pe func
ționarul care i-a înlesnit lui Va
sile Ivan să intre în posesia unui 
astfel de act).

Prin minciuni, prin fals, el a 
reușit să adoarmă vigilența unor 
utemiști, a reușit să se strecoare 
și în rîndurile organizației revo
luționare a tineretului

Vasile Ivan, vînătorul de zestre, 
fiul de exploatator care și-a însu
șit pe nedrept, prin acte false, mii 
de ki din averea statului, nu în- 
tîmplător și-a ales facultatea de 
medicină. Printre visurile sale 
(așa cum le-a mărturisit și prie
tenilor) era să-și deschidă cabinet 
particular, cabinet în care să-și 
tîrguiască învățătura la fel cum 
își vindea tatăl său marfa în ma
gazin sau prin bîlciuri. Trăgea 
speranța că va putea aplica în 
alt domeniu principiile tatălui său, 
nutrea speranța unor cîștiguri u- 
șoare, unei înavuțiri peste noapte, 
unei vieți destrăbălate.

Intre concepțiile lui perfide, 
meschine și etica unui medic ce
tățean dintr-un stat democrat- 
popular există o prăpastie 
trecut pentru Vasile Ivan.

Ce fel de medic va fi 
Ivan cînd va privi cu ochi
gustor pe flecare bolnav, pe fie
care pacient, preocupat nu de 
boala omului, de lecuirea suferin
ței, ci de evaluarea «tării materia-

le a „clientului" 
stului vizitei ?

Ce are comun 
tinerii medici care s-au oferit vo
luntar să plece în sate pierdute 
în coclaurile munților, care petrec 
nopți de-a rîndul la căpătiiul unui 
țăran muncitor bolnav ?

Nici o trăsătură morală comu
nă. Nici o garanție ca Vasile Ivan 
va fi un medic bun. Pe bună 
dreptate cititorii ziarului partici- 
panți la discuție s-au întrebat 
cine este Vasile Ivan, cum și sub 
ce influențe și-a îmbîcsit conștiin
ța cu concepțiile burgheze despre 
viață, despre dragoste.

In lumina noilor amănunte se 
confirmă încă o dată că în spa
tele unor manifestări de degrada
re morală se ascund elemente 
provenite din mediul burghez, sau 
elemente descompuse influențate 
de morala burgheză.

Este de datoria studenților In
stitutului medico-farmaceutic din

Vasile Ivan cu

București să-1 judece aspru pen
tru faptele sale murdare pe Vasile 
Ivan, să tragă învățăminte serioa
se din dezbaterea acestui caz, să 
ia atitudine hotărîtă împotriva spi
ritului mic-burghez de cocoloșire 
reciprocă a lipsurilor, a împăciui
torismului, a falsei colegialități 
care a domnit în rîndurile lor și 
care i-au permis lui Vasile Ivan 
să ducă o viață imorală, să-și 
propage concepțiile lui burgheze 
printre studenți, să-și ascundă a- 
devărata sa față de fiu de ex
ploatator, de afacerist.

Discutarea acestui caz la rubri
ca ziarului nostru constituie pen
tru fiecare organizație de bază 
U.T.M., pentru fiecare utemist, 
pentru toți activiștii U.T.M., un 
îndemn la ridicarea vigilenței re
voluționare, la intensificarea lup
tei necruțătoare împotriva oricăror 
manifestări ale ideologiei bur
gheze.

In întreaga țară 
ceste zile adunări 
erate celei de-a 41-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie. Manifestînd puternic pen
tru prietenia veșnică cu Uniunea 
Sovietică — primul stat socialist 
din lume, care în prezent con- 
strunește cu succes comunismul — 
oamenii muncii din fabrici și uzi
ne și de la sate închină realiză-, 
rile lor măreței sărbători.

In Capitală adunarea festivă 
care a avut loc luni după-amiază 
la fabrica de confecții „Gh. 
Gheorghiu-Dej“, a fost încă o 
mărturie a dragostei nețărmurite a 
poporului nostru față de Uniunea 
Sovietică, a prieteniei de nezdrun
cinat romîno-sovietice.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de tov. Ana Lupan, preșe
dinta comitetului de întreprindere, 
care a felicitat întregul colectiv de 
muncă pentru succesele obținute 
în producție în cinstea acestei 
mari sărbători

Despre cea de-a 41-a aniversare 
a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie și despre realizările e- 
pocale ale 
vorbit tov. 
al C.C. al

Uniunea 
vorbitorul, 
nostru, ca 
din țările socialiste, un imens a- 
jutor frățesc, care a constituit un 
factor hotărîtor al progresului în 
toate domeniile construcției econo
mice social-culturale din țara noa
stră.

Miile de participant la adunare 
au manifestat îndelung pentru 
prietenia de nezdruncinat dintre 
poporul romîn și poporul sovietic.

★
La adunarea muncitorilor și 

funcționarilor de la uzinele meta
lurgice „Steaua Roșie" din Capi
tală a vorbit despre importanța

poporului sovietic a 
Dumitru Nițov, activist 
P.M.R.
Sovietică, a subliniat 

a acordat poporului 
și tuturor popoarelor

internațională a zilei de 7 Noiem
brie tov. Grigore Cîrjan, secreta
rul organizației de partid din în
treprindere.

Colectivul acestor uzine a îsi- 
tîmpînat cu succese de seamă 
măreața sărbătoare Planul pro
ducției marfă pe luna octombrie a 
fost depășit cu 3,5 la sută, iar în 
ultimele două luni, printr-o mai 
bună > gospodărire a metalului, 
muncitorii au economisit circa 
10.000' kg. de metal.

Pentru șantierele de construcție 
a fost realizat un nou tip de bul
dozer pe tractor K.D.-35 cu ac
țiune hidraulică. A mai fost rea
lizat primul lot de despicătoare 
mecanice de lemne de foc și un 
screper. hidraulic acționat de trac
tor.

Muncitorii uzinelor „Steaua Ro
șie" au manifestat cu căldură pen
tru Uniunea Sovietică, pentru po
porul sovietic.

★
Și în întreprinderile din Iași 

au avut loc luni adunări fes
tive închinate celei 
aniversări 
Socialiste , __ ,__
adpnarea festivă de la Atelie
rele C.F.R. „Ilie Pintilie" au par
ticipat peste 700 de muncitori; 
tehnicieni, ingineri și funcționari 
ai acestei întreprinderi, care au 
ascultat cu interes cuvîntarea tov. 
Ion Alexandrescu, directorul ate
lierelor, despre importanța zilei de 
7 Noiembrie.

★
La adunările festive care au 

avut loc în căminele culturale din 
satele regiunii Suceava au vorbit 
despre semnificația mondială a 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie, activiști de partid, propa
gandiști și profesori.

(Ager preș)

41-atfț ___ de-a
a Marii Revoluții 

din Octombrie. La

MUZEUL
unei străvechi

PRIETENII

de ne-

Vasile 
de ne-

Cum contribuie organizația noastră U. T. M

a întărirea și lărgirea
întovărășirii agricole

(Urmare din pag. l-a)

t veniturile în natură și în bani 
! întovărășirii se împart după 

’■ele-muncă, iar 30 la sută din a- 
>te venituri pentru suprafața de 
en adusă în întovărășire. S-a 
bilit atunci ca fiecare membru 
tovărășii să presteze 30 zile-mun- 
pentru fiecare hectar de pămînt 
us în întovărășire.
Pentru ca acest sistem în orga- 
:area lucrărilor și retribuirea 
meii să cointereseze pe toți în- 
ărășiții, organizația de bază 
FJM. a venit cu propunerea ca 

care nu efectuează cuantumul 
zile-muncă stabilit să primească 

mai 10 la sută pentru suprafața 
pămînt cu care s-a înscris. A- 

stă propunere s-a bucurat de 
sțuirea organizației de partid și 
•onducerii gospodăriei. Ea a fost 
iptată și de adunarea generală 
nembrilor întovărășiți. Insă, îna- 
s de introducerea noului sistem 
retribuire a muncii. în activi- 

ta întovărășirii s-a ridicat încă 
problemă importantă : stabilirea 
ir norme de muncă asemăna
re celor din gospodăriile colec- 
i (zile-muncă). In această di- 
fie noi le-am povestit membri- 

întovărășiți cum au procedat 
de la Hîrtiești. Astfel, pentru 

șitul unei suprafețe de 400 
'ri pătrați se acordă unui înto-

vărășit 1,25 zile-muncă, pentru co
situl unei suprafețe de 2.500 metri 
pătrați 1,75 zile-muncă, pentru cu
lesul unei cantități de 120 kg. 
fructe, o zi muncă etc.

Pentru că întovărășirile noastre 
au specifiș: asemănător de muncă 
și același caracter de producție, 
normele acestea, cu mici modifi
cări, s-au introdus și în întovără
șirea noastră,

Adoptarea unui sistem superior 
în organizarea lucrărilor și a unui 
sistem avansat în retribuirea mun
cii, faptul că anul acesta întovără
șirea a obținut aproape 16.000 kg. 
cartofi la hectar (cu 7.500—8.000 
kg. mai mult decit producția de 
cartofi realizată în sectorul indivi
dual), 1.400 kg. fin (cu 7—800 
kg. mai mult decit țăranii munci
tori individuali) cu 25—40 kg. 
fructe de la fiecare pom fructifer, 
mai mult decit au obținut țăranii 
neîntovărășiți etc. a intărit încre
derea întovărășiților în foloasele 
muncii în comun.

Organizația de partid a pus în 
fața organizației U.T.M. și a înto
vărășirii în general sarcina politi
că de a populariza în rîndurile 
intovărășiților și neîntovărășiților 
însemnătatea acestor realizări in 
întărirea economică și organizato
rică a întovărășirii, de a convinge 
pe membrii întovărășiți de necesi-

tatea de a aduce în întovărășire 
întreaga suprafață de pămînt, de a 
atrage în întovărășire pe toți să
tenii din comuna noastră.

Sarcina aceasta a sporit într-o 
măsură și mai mare activitatea des
fășurată de organizația U.T.M. 
pentru îndeplinirea angajamentelor 
stabilite de adunarea generală a 
organizației de bază U.TM., luată 
în urma Consfătuirii de la Con
stanța.

Astfel, în diferite consfătuiri de 
producție, în adunări generale des
chise, prin discuții personale, de 
la om la om, noi am ridicat în fața 
utemiștilor și a tinerilor întovără
șiți problema de a-și convinge pă
rinții să aducă la întovărășire în
treaga suprafață de pămînt, pen
tru că aceasta este, în primul rînd, 
spre folosul lor. De asemenea, mem
brii organizației U.T.M. din înto
vărășire au început să activeze 
pentru convingerea și atragerea u- 
nui număr din ce în ce mai mare 
de tineri din comună în întrecere-

Ei au arătat tuturor cum au 
muncit ei în întovărășire, pe „Lo
turile tineretului" cum au obținut 
18—20.000 kg. cartofi la ha., 1.700 
kg. fin la hectar și aproape 80 
kg. fructe de la fiecare pom fruo-

tifer aflat pe rod, producții încă 
neîntîlnite de tinerii săteni în gos
podăriile lor individuale. Tinerii 
întovărășiți din echipele de tineret, 
deținătorii producțiilor record ale 
întovărășirii au obținut succese în 
munca lor politică.

In timpul scurs de la Consfătui
rea de la Constanța, printre cele 
384 familii care s-au mai înscris 
în întovărășirea noastră, 65 au fost 
familii de tineri.

Cu cîteva zile în urmă, noi am 
organizat o adunare generală des
chisă la care au participat și 
mulți tineri din sat. Tema acestei 
adunări a fost : analiza activității 
organizației U.T.M. după Consfătu
irea de la Constanța. Bilanțul pre
zentat de organizația de bază 
U.TJM. în cadrul acestei adunări 
generale a atras atenția multor ti
neri din sat și îndeosebi faptul că 
veniturile realizate suplimentar 
de către tinerii întovărășiți întrec 
suma de 18.000 lei.

Rezultatele muncii politice obți
nute de organizația de bază U.TJM., 
sub conducerea organizației de 
partid, s-au concretizat și prin gri
ja manifestată de toți tinerii înto
vărășiți pentru dezvoltarea conti
nuă a avutului obștesc. Sprijinind 
acțiunea 
sută din veniturile în natură și în 
produse să fie alocate pentru 
creșterea fondului de bază, spriji
nind acțiunile întreprinse pentru 
obținerea unor producții din ce în 
ce mai mari, pentru dezvoltarea a- 
vutului obștesc care în prezent 
trece de 480.000 lei, organizația 
de bază U.T.M., utemiștii și tinerii 
întovărășiți și-au adus astfel a- 
portul lor la întărirea puterii eco
nomice și organizatorice a întovă
rășirii noastre, la continua ei dez- 
Wsltara.

întovărășirii ca 10 la

Lucrăriie de îmbunătățiri funciare terminate 
șantiere
Prin lucrările de desecări ce se 
efectuează pe aceste șantiere vor 
fi ameliorate pînă la sfîrșitul a- 
nului peste 100.000 ha.

în același timp, cu mijloacele 
statului se fac lucrări de desecări 
și indiguiri pentru ameliorarea 
unei suprafețe de circa 
de ha.

In anul viitor lucrările 
secări și indiguiri vor fi 
se. In acest scop specialiștii hi- 
droamelioratori fac acum studii 
și proiectează noi lucrări de îm
bunătățiri funciare care vor fi 
executate îndeosebi în lunca inun
dabilă a Dunării și în cîmpia din 
vestul țării.

pe zece
Pe zece șantiere de îmbunătă

țiri funciare din regiunile Con
stanța, Oradea, Cluj, Baia Mare 
și Pioești au fost terminate lu
crările de desecări, ameliorîndu- 
se o suprafață de aproape 5.000 
de ha. Pe alte opt șantiere lu
crările se apropie de sfîrșit.

In vara și toamna acestui an 
lucrările de indiguiri și desecări 
au luat o mare amploare. Au fost 
deschise 53 de șantiere de îmbu
nătățiri funciare pe care lucrări
le se efectuează prin munca vo
luntară a oamenilor muncii de la 
sate sprijiniți de muncitori din 
întreprinderi. In mai puțin de trei 
luni au fost efectuate peste 
800.000 zile-muncă voluntară.

40.000

de de-
extin-

(Urmare din pag. l-a)

periuluj otoman și reorganizarea 
aparatului de stat.

„Regulamentul organic" este, de 
fapt, o constituție feudalo-bur- 
gheză, expresie a fazei de tranzi
ției în țara noastră de la feuda
lism la capitalism.

Cu toată partea sa negativă, 
Regulamentul Organic a pus ba
zele multor instituții modeme în 
țara noastră, prin măsurile prevă
zute pentru apărarea comerțului, 
a pieții interne, prin aceea că pu
nea bazele guvernării constituțio
nale, organiza finanțele, justiția, 
învățămîntul, armata etc. pe baze 
modeme. Ca vestitor al unor tim
puri noi, Regulamentul Organic a 
pregătit putem spune, unirea 
Moldovei cu Țara Romînească în- 
tr-un stat național.

CUM A ECONOMISIT
o brigadă de tineret

30 tone de oțel
(Urmare din pag. l-a)

arborele cotit, este nevoie nu nu
mai de energie tinerească, de cu
noștințe profesionale elementare, 
ci și de o înaltă ți temeinică cali
ficare. Flăcăii din brigada lui Vel- 
țan știu bine lucrul acesta. De a- 
ceea ei învață permanent. Discută 
adesea în colectiv diferite proble
me tehnice, consultă cărți de la 
biblioteca tehnică a uzinei, iar 
unii, printre care se află și Du
mitru Boroea, Filon Scridon și 
alții, urmează diferite cursuri de 
perfecționare profesională. Ca ur
mare aproape toți membrii 
găzii și-au însușit profesiuni 
dite. Ei pot lucra acum la 
la raboteză sau la mașini de 
ficat, tot așa de bine ca 
strung. De asemenea, toți membrii 
brigăzii aplică metoda de tăiere 
intensivă a metalelor, și alte meto
de înaintate de muncă.

Ridicarea calificării profesionale 
a tinerilor a avut drept rezultat 
nu numai îmbunătățirea simțitoa
re a calității produselor și reduce
rea la maximum a rebuturilor ci 
și dezvoltarea spiritului creator, 
inventiv al tineretului. în brigada 
lui Velțan sînt mulți tineri care 
au realizat inovații și raționalizări, 
tineri care se străduiesc continuu 
să găsească cele mai eficace căi 
pentru a spori randamentul mași
nilor. Unul dintre aceștia este și 
tînărul Filon Scridon. El lucrează 
la un strung semi-automat cu 21 
de cuțite. Uneori, din cauza duri
tății oțelului, suportul din față 
pentru susținerea cuțitelor se ru
pea iar odată cu el se rupeau și 
8-10 cuțite. Se înțelege că acest 
fapt avea repercursiuni negative 
asupra producției. Preocupat de a 
îmbunătăți mașina la care lucrea
ză, Scridon a propus și realizat un 
nou suport care să reziste șocuri
lor. De mai bine de doi ani supor
tul nu s-a mai rupt. Ca să ne dăm 
seama de importanța economică a

bri- 
înru- 
freză, 
recti- 
și la

acestei raționalizări trebuie 
știm că înainte, vechiul raport 
rupea aproape în fiecare lună, 
repararea lui dura în medie 8-9 
ore, iar valoarea cuțitelor cane se 
distrugeau odată cu suportul costa 
între 400—500 lei.

Aplicând cele mai eficace căi 
pentru antrenarea activă a tinere
tului în producție, brigada lui 
Teodor Velțan se situează în frun
tea întrecerii socialiste organizată 
între cele șapte brigăzi ale tinere
tului din sectorul bloc-motor. 
Brigada își depășește în fiecare 
lună sarcinile de plan iar prin re
ducerea la maximum a rebuturilor 
a economisit de la începutul anu
lui și pînă la 25 octombrie peste 
30.000 kg. oțel din care se pot 
confecționa circa 375 arbori cotiți.

— Fără îndoială, spunea șeful 
sectorului, comunistul Alexandru 
Tripșa, realizarea economiilor de 
metal are o mare importanță pen
tru uzina noastră. Dar lucrul cel 
mai important pe care 
nut în această bătălie 
părerea mea nu numai 
de metal ci creșterea 
politice a tinerilor, a 
lor muncitorești. în legătură cu 
aceasta am să dau următorul 
exemplu dintre multe altele. în 
luna mai ciocanul de 14 tone pen
tru forjatul arborilor cotiți a fost 
mutat într-o nouă secție. Mutatul 
a durat cam multișor. Spre sfirși- 
tul lunii rezerva de arbori cotiți 
forjați se terminase iar brigada 
lui Velțan nu-și realizase decît 
75-80 la sută din plan. Vreo două 
zile chiar nici n-au avut ce să lu
creze. Abia în ultimele zile ale lu
nii am primit arbori forjați. Băie
ții din brigada lui Velțan au în
ceput bătălia pentru realizarea 
planului. Dar oricît au muncit, în 
ultima zi a lunii tot mai aveau de 
făcut vreo 100 de arbori ca să-și 
îndeplinească planul. Am trecut 
pe la ei. Nu prea erau în apele 
lor. Ce puteam să fac ? Le-am 
spua ra* câteva cuvinte de încu-

di 
•e 
că

l-am obți- 
este după 
economiile 
maturității 
conștiinței

rajare și am plecat acasă. Du a 
doua zi oînd am venit în secție am 
•vut o surpriză deosebit de plăcu
tă : Brigada lui Velțan își înde
plinise și chiu depășise planul 
cu cîteva procente. Cum ? Sim
plu. întreaga brigadă a rămas să 
luoreze în schimbul de după amia
ză și noaptea pînă tîrziu ca să-și 
realizeze planul.

într-adevăr, flăcăii din brigada 
lui Velțan sînt oameni care meri
tă toată cinstea, tineri cu o înaltă 
conștiință muncitorească, socialistă, 
pătrunși de un înalt spirit patrio
tic. Munca și lupta lor, atît de 
bogate în rezultate pozitive, sînt 
reflexul înaltei lor conștiințe poli
tice.

O pagină glorioasă în istoria re
lațiilor celor două popoare este 
lupta comună dusă în războiul 
din anii 1877—1878, în care cu 
sprijinul Rusiei, am obținut inde
pendența noastră de stat.

La trecerea graniței ruso-romî- 
ne, comandantul rus a lansat un 
manifest către romîni în care spu
nea : „...Armata ce se află sub a 
mea comandă, are însărcinarea a 
combate în contra Turciei, intră 
astăzi în țara voastră, care nu pen
tru întîia oară a întîmpinat cu 
bucurie oștirile rusești. Vestin- 
du-vă aceasta, vă declar că viu la 
voi ca vechi prieten și voitor de 
bine. Nădăjduiesc a găsi la voi 
aceiași sufletească primire, pe care 
au arătat-o oștirilor noastre în 
trecutele războaie pe care le-am 
avut cu turcii..."

Războiul din 1877—1878, este 
amintit cu o serie de interesante 
fotografii de epocă, hărți, arme 
etc.

In două săli ale muzeului ne 
sînt oglindite momentele de sea
mă din dezvoltarea mișcării mun
citorești în țara noastră. Ea a 
fost strîns legată de mișcarea re
voluționară din Rusia de la sfîr
șitul secolului al XIX-lea și de 
la începutul secolului al XX-lea.

Intre anii 1873—1875, 
ființă în tara noastră 
cercuri revoluționare în ______ 
Iași, Galați și București. Aceste 
cercuri s-au format și s-au dez
voltat sub influența ideilor pre- 
marxiste ale marilor revoluționari 
democrați ruși Cemîșevski, Her- 
țen, Dobroliubov etc. înseși pri
mele noțiuni de marxism, scrierile 
lui Marx și Engels, ne-au venit tot 
din Rusia.

Tematica muzeului se încheie 
cu aspecte din Marea Revoluție 
Socialistă din Octombrie și din 
lupta poporului nostru pentru eli
berarea țării de sub jugul fascist 
cu ajutorul glorioaselor Armate 
Sovietice.

In noile condiții istorice, stră
vechea noastră prietenie s-a ridi
cat pe o treaptă nouă, superioară. 
Poporul romîn, cu ajutorul frățesc 
al Uniunii Sovietice, construiește 
socialismul, trăind cea mai lumi
noasă pagină a istoriei sale.

au luat 
primele 
orașele
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S.U.A. împreună cu Anglia
apar din nou în ochii omenirii ca
adversari ai păcii și dezarmării

Declarația delegației sovietice la O.N.U
NEW YORK 2 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 1 noiembrie, 
după terminarea discuțiilor din 
Comitetul Politic al Adunării 
Generale, delegația Uniunii So
vietice a făcut următoarea decla
rație :

După trei săptămîni de discuții 
în noaptea de 1 noiembrie Comi
tetul Politic a încheiat dezbate
rea unor probleme ale dezarmării. 
Dezbaterea nu 
diții normale, 
tanții S.U.A., 
aceasta au 
unor hotăriri care să corespundă 
intereselor păcii și securtății po
poarelor, au exercitat tot felul de 
presiuni și s-au dedat la tot felul 
de manevre incorecte.

După cum se știe, problema 
care preocupă în prezent po
poarele tuturor țărilor și care tre
buie și poate fi rezolvată fără 
întîrziere este problema încetării 
totale și necondiționate a expe
riențelor cu arma 
ceasta o cer 
menii cinstiți 
care își dau 
primejdie pe care o implică con
tinuarea experiențelor cu bombele 
atomice și cu hidrogen atît pen
tru sănătatea oamenilor cît și 
pentru menținerea păcii și 
rității popoarelor.

Străduindu-se să pună 
cursei înarmărilor atomice 
elibereze atît generația actua*

a avut loc în con- 
întrucît reprezen- 
care și de data 

împiedicat luarea

nucleară. A- 
în unanimitate oa. 

din toate țările, 
seama de marea

secu-

capăt 
?I uf

ln problema stocării de arme nucleare
americane în Italia

Nota guvernului sovietic 
adresată guvernului italian

MOSCOVA 3 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 1 noiembrie 
Alexei Zaharov, locțiitor al mini
strului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., a înmînat lui L. Pietro- 
marchi, ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii Ita
lia în U.R.S.S., o notă a guvernu
lui sovietic adresată guvernului 
italian .

In notă se subliniază că stoca
rea în Italia de arme rachetă și 
nucleare americane agravează pri
mejdia atît pentru cauza păcii în 
Europa, cît și în primul rînd pen
tru Italia însăși.

Acordul italo-american cu 
Vire la crearea pe teritoriul 
liei de baze pentru lansarea 
chetelor, se spune în notă,
poate să nu stîrnească îngrijora
re serioasă în toate țările iubitoa
re de pace și, în special, în acele 
țări care prin așezarea lor geo
grafică pot ajunse în raza de ac.

pri- 
Ita- 
ra- 
nu

țiune a rachetelor de pe bazele din 
Italia.

Guvernul sovietic, se arată în 
notă, a socotit de datoria sa să 
facă declarația de mai sus, 
călăuzindu-se după politica sa fer
mă de întărire a păcii și de asi
gurare a securității popoarelor. 
După cum se știe, guvernul so
vietic a luat și ia toate măsurile 
care depind de el pentru a îm
piedica dezlănțuirea unui război 
cu arme rachStă și nucleare. In 
acest scop el a propus interzi
cerea armei nucleare și distruge
rea tuturor stocurilor acestei arme, 
încetarea imediată și pentru tot
deauna a experiențelor cu arme
le atomice și cu hidrogen.

In încheierea notei, guvernul 
sovietic declară că întreaga răs
pundere pentru urmările la care 
va duce crearea pe teritoriul Ita
liei de baze pentru lansarea ar
melor rachetă, va reveni guver
nului Italiei.

cît șl generațiile viitoare de pri
mejdia unui război și de urmă
rile radiațiilor crescînde, guver
nul sovietic a insistat și insistă 
asupra interzicerii armei nucleare, 
asupra încetării producției ace
stei arme și scoaterii ei din ar
mamentele statelor.

Ținind seama că S.U.A. și cele
lalte puteri occidentale s-au opus 
și se opun prin toate mijloacele 
adoptării unei hotăriri radicale 
asupra acestor probleme, guver
nul sovietic a propus sa se facă 
un prim pas foarte important în 
această direcție și anume: să se 
înceteze definitiv și pentru tot
deauna experiențele cu toate ti
purile de arme nucleare, insti- 
tuindu-se un control internațio
nal eficient asupra respectării a- 
cordului corespunzător. Pentru 
a contribui la soluționarea prac
tică a acestei prob.eme interna
ționale de care toate po
poarele, sînt vital interesate, 
Uniunea Sovietică a încetat în 
mod unilateral experiențele cu 
arma nucleară, deși ea a efectuat 
mai puține experiențe de acest 
fel decît S.U.A. și Anglia. Din 
păcate, guvernele celor două țări 
n-au urmat acest exemplu și au 
efectuat seria cea mai intensă de 
astfel de experiențe, peste 50 de 
explozii nucleare de mare putere, 
într-o perioadă scurtă.

La propunerea sovietică de a 
se interzice necondiționat și de
finitiv experiențele nucleare, gu
vernele S.U.A. și Angliei au ac
ceptat să suspende doar tempo
rar experiențele pe timp de un 
an.

Această poziție a guvernelor 
celor două țări n-a fost întîmplă- 
toare. Discuțiile din Comitetul 
Politic al Adunării Generale au 
arătat că guvernele S.U.A. și 
Angliei nu doresc nici încetarea 
experiențelor nucleare, nici rezol
varea celorlalte probleme ale 
dezarmării. Făcînd uz de mașina 
de vot, S.U.A. au obținut cu vo
turile aliaților lor din blocurile 
militare adoptarea unei rezoluții 
avantajoase lor, care nu numai 
că nu contribuie la interzicerea 
totală și necondiționată a expe
riențelor cu arma nucleară, dar 
este doar o frînă pentru soluțio
narea favorabilă a acestei 
bleme.

Este regretabil că datorită 
siunilor evidente, exercitate
S.U.A. asupra delegațiilor depen
dente de ele, S.U.A. au strecu
rat în Comitetul Nr. 1 o rezolu
ție care aduce prejudicii serioase 
prestigiului Organizației Națiu. 
nilor Unite și subminează acea
stă organizație ca instrument 
pentru menținerea și consolida
rea păcii.

Este însă demn de atenție fap
tul important că majoritatea ță
rilor Asiei și Africii, printre care

pro-

p re
de

țări ca India, Indonezia, Birma- 
nia, Ceylon, Republica Arabă U- 
nită, Irak, Arabia Saudită, Ma
roc, Ghana, Etiopia, Japonia, ju
mătate din țările Europei, inclu
siv țări neutre ca Finlanda, Sue
dia, Austria n-au votat în favoa
rea rezoluției S.U.A. și că multe 
dintre ele au condamnat-o cu as
prime. Luînd atitudine fățișă îm
potriva încetării experiențelor cu 
arma nucleară — ceea ce se 
propune în rezoluția Uniunii So
vietice, în rezoluțiile Indiei și 
altor 13 state — respingînd pro
punerea U.R.S.S. cu privire la 
reducerea bugetelor militare a ce
lor patru mari puteri, S.U.A. au 
arătat că intenționează să conti
nue cursa înarmărilor, să agra
veze situația internațională. De
clarațiile de pace ale reprezen
tanților S.U.A. nu au fost, așa
dar, decît o mască menită să in
ducă în eroare opinia publică. A- 
cesta este bilanțul important al 
discuțiilor care au avut loc.

S.U.A. împreună cu Anglia care 
sprijină orbește politica lor mili
tară, apar din nou în ochii ma
jorității omenirii ca adversari ai 
păcii și dezarmării. Acest fapt nu 
11 vor putea evita niciodată cei 
ce au depus atîtea eforturi pen
tru a impune Comitetului Nr. 1 
o rezoluție care Împiedică 
oricăror măsuri reale în 
niul dezarmării. In acest 
își asumă răspunderea pentru 
toate urmările acestor acțiuni, 
care nu pot să nu fie condam
nate și vor fi desigur condamnate 
de toți apărătorii sinceri ai păcii 
— din Europa, Asia, Africa și A- 
m erica.

Rezoluția adoptată în Comite
tul Nr. 1 este una din numeroa
sele rezoluții adoptate la O.N.U. 
peste care va trece viața. Ea nu 
poate stăvili puternica mișcare a 
popoarelor și statelor iubitoare 
de pace care cer destinderea în
cordării internaționale, încetarea 
cursei înarmărilor șl încetarea 
necondiționată și definitivă a ex
periențelor cu arma nucleară; a- 
ceste cereri vor fi realizate în 
ciuda unor astfel de rezoluții care 
nu reflectă voința popoarelor tu
turor continentelor.

luarea 
dome- 

fel ei

Conferința de la Geneva asupra încetării
arme nuc leareexperiențelor cu

Monumentul de la Debrețin.

lucrătorilor din indus- 
se înfăptuiește după 

zilei de lucru reduse 
cărbunelui, metalur-

petrolului și gazelor din U.R.S.S.

Trecerea la ziua de lucru
MOSCOVA 3 (Agerpres).

TASS transmite: Comitetul Cen
tral al P.C.U.S., Consiliul de Mi
niștri al U.R.S.S. și Consiliul Cen
tral al Sindicatelor din Uniunea 
Sovietică au adoptat hotărîrea cu 
privire la trecerea la ziua de lu
cru redusă de 7 ore și la regle
mentarea salariilor muncitorilor și 
funcționarilor din întreprinderile 
industriei constructoare de ma
șini, industriei petrolului și gaze
lor. Această hotărire va fi pusă 
în aplicare la sfîrșitul anului 1958 
și la începutul anului 1959.

Consiliilor economiei naționale, 
ministerelor și departamentelor

U.R.S.S. li se acordă dreptul ca de 
comun acord cu consiliile sindica
le, să introducă în întreprinderile 
în care acest lucru este necesar, în 
virtutea condițiilor producției, săp- 
tămîna de lucru de cinci zile cu 
două zile libere, ziua de lucru 
fiind fixată la opt ore.

Trecerea la ziua de lucru redusă 
a constructorilor de mașini, a pe
troliștilor și 
tria gazelor 
introducerea 
în industria
gică și chimică, precum și într-o 
serie de alte ramuri ale industriei 
sovietice.

GENEVA 3 (Agerpres). 
Luni după-amiază a fost dat 
blicității următorul comunicat 
legătură cu lucrările conferinței 
de la Geneva : „Cea de-a doua 
ședință a conferinței reprezen
tanților U.R.S.S., Marii Britanii 
și S.U.A. a avut loc la 3 no
iembrie 1958 la Palatul Națiuni
lor sub președinția delegatului 
Marii Britanii.

S-a căzut de acord ca titula
tura conferinței să fie „Confe-

pu- 
în

rința celor trei puteri asupra înce
tării experiențelor cu arme nu
cleare".

Delegații Uniunii Sovietice și 
Statelor Unite au prezentat fie
care cîte un proiect de ordine de 
zi pentru viitoarele lucrări ale con-- 
ferinței.

A avut loc o discuție asupra 
proiectului de acord propus de 
Uniunea Sovietică și asupra ce
lor două proiecte de ordine de zi.

Următoarea ședință va avea 
loc marți 4 noiembrie la ora 15“.

*

PRIETENIE
Aurel Mihale

Semnarea unor convenții
internaționale

NEW YORK 3 (Agerpres). — 
La 31 octombrie tov. Alihai Ma- 
gheru, reprezentantul permanent 
al R.P.R. la Organizația Națiuni
lor Unite, a semnat în numele gu
vernului R. P. Romîne, Convenția 
asupra mării teritoriale și zonei 
contigue și Convenția asupra mă
rii libere, adoptată la Geneva, la 
29 aprilie a.c. de Conferința 
O.N.U. asupra dreptului mării.

Semnarea convențiilor a avut 
loc la New York la sediul 
O.N.U .-ului.

de către R.P.R.
LISABONA 3 (Agerpres). — In

tre 6 și 31 octombrie a avut loc 
la Lisabona, Conferința diploma
tică de revizuire a Convenției U- 
niunii pentru protecția proprietății 
industriale la care a participat și 
o delegație a R. P. Romîne con
dusă de tov. Ștefan Cleja, mini
strul R. P. Romîne la Roma.

Conferința a adoptat un text 
revizuit al convenției, care a fost 
semnat și de reprezentantul R. P. 
Romîne,

încheierea lucrărilor congresului 
Partidului Comunist din Danemarca

COPENHAGA 3 (Agerpres). — 
La 2 noiembrie, s-au încheiat 
lucrările celui de-al 20-lea 
Congres al Partidului Comu
nist din Danemarca. Delegații la 
congres au adoptat în unanimi
tate o rezoluție care condamnă în-

cercările grupului de revizioniști 
de a abate partidul de la calea 
marxist-lșninistă, de a-1 rupe de 
mișcarea comunistă internațională 
și de a-1 transforma într-un partid 
reformist

Inchizînd lucrările congresului, 
Kund Espersen, președintele pre-

p 
p

pas 
în
clin 

in 
care

Mister Miliard se alcdc...
(Urmar, din pag. l-a) 

tîmplara notează totl „Fină au fost 
pregătite jumările, el s-a repezit de 
la o masă la alta, stringind mîinile. 
S-a uitat după tejghea pentru a salu
ta pe bucătari, pe bufetieri, pe os
pătară ți pe ospătari. Turuia ți pălă
vrăgea ca un comis-voiajor al li
nei firme de confecții de damă...". 
Cind i s-a adus mincarea apăru
seră și cîțiva reporteri fotografict 
care imortalizau pe peliculă pe 
mister Miliard înfulecînd cîmații 
cu o foame de țomer...

Ce-i cu mister Miliard ? A fost 
contaminat de boala lui Forestal? 
Nu încă... Mister Miliard se află 
în campanie electorală. Pe lingă 
atîtea alte curiozități, alegerile din 
SU-A. menite să desemneze o 
treime din senat, întreaga cameră 
a reprezentanților și 33 guverna
tori de state ne oferă prilejul să-i 
vedem pe stăpînii finanțelor an
gajați direct în disputa electorală. 
JVall Streetul începe să renunțe la 
interpuși. Mister Miliard vrea să 
conducă el singur fără mijlocitori, 
să-și apere singur murdarele inte
rese ți să adauge cît mai discret 
cu putință noi bogății imenselor 
bogății pe care le posedă. De a- 
ceea în clădirea cu 56 de etaje din 
Piața Rockefeller nr. 30 un somp
tuos birou a devenit pustiu. De 
aceea Nelson Rockefeller se co
stumează ca fermier, ca muncitor, 
ca jokeu, mănincă în taverne ți 
strînge mîinile unor oameni sim
pli, al căror nume n-are o rezo
nanță deosebită. Nelson Rockefel
ler vrea să devină guvernatorul 
statului New York.

Domnul Rockefeller are însă un 
adversar. Să nu credeți cumva că 
este vreun simplu cetățean dornic 
să împiedice alegerea lui mister 
Miliard. Nu, oponentul este ți el 
un mister Miliard. Mai modest, a- 
dică cu mai puține miliarde, însă 
totuși un miliardar : Harriman.

Harriman este stăpînul unei pm 
termice bănci din JVall Street 
„Frații Brown și Harriman et 
comp", tn plus mai posedă mine
le de nichel din Cuba și alte cîte- 
va duzini de societăți cum ar fi 
societățile de cale ferată Union 
Pacific fi Illinois Central, societăți 
industriale de zahăr ți o mulțime 
de întreprinderi ce aduc posesoru
lui lor zeci și zeci de milioane de 
dolari anual. Despre Harriman se 
zice că este „regele căilor ferate", 
spre deosebire de rivalul său 
Rockefeller care este „regele pe
trolului". Deci doi regi, două

exemplare ele lui mister Miliard 
se găsesc în luptă electorală. Har
riman reprezintă partidul demo
crat, Rockefeller pe cel republican.

Care sint platformele lor electo
rale ? Publicistul burghez Kelsey 
scria : „Dacă există vreo deosebire 
substanțială între părerile lui Har
riman și ale lui Rockefeller în 
principalele probleme politice ți 
economice vor fi necesare aptitu
dinile unui Sherlock Holmes pen
tru a le scoate la iveală". Rolul de 
Sherlock Holmes ți l-a atribuit 
cunoscutul ziarist american Alsop 
care scria : „Unica mare deosebire 
între concurenți este faptul că 
Harriman deține deja funcția de 
guvernator al New Yorkidui, .în 
timp ce Nelson Rockefeller abia 
rîvnește la această funcție".

Harriman a sezisat primejdia 
ce-o reprezintă eforturile electora
le ale lui Rockefeller. Dacă Rocke
feller se declară „prieten al mun
citorilor", Harriman nu ezită : el 
se proclamă pe loc „muncitor", A 
declarat pur ți simplu : „Mun
cesc 16 ore pe zi. Trebuie să fiu 
primit în sindicat". Mister Miliard 
vrea să se sindicalizeze...

Dar de ce niște miliardari îți 
consumă atîta energie pentru un 
post de guvernator ? Pentru că 
postul de guvernator al New York- 
ului este un fel de trambulină. O 
trambulină către Casa Albă. Ei vor 
să-l obișnuiască pe americanul 
simplu cu prezența lui mister Mi
liard mai întîi pe scaunul de gu
vernator, iar apoi pe fotoliul pre
zidențial.

Ce politica vrea să ducă Nelson n-a făcut-o. Cele două partide au
’ i_ r»— ai-lm--------------- 7— trăit într-o căsnicie ideală. Nu

și-au reproșat absolut nimic. Dar 
în ajun de alegeri divorțul este 
totdeauna inevitabil. Scandalurile 
sînt indispensabile bîlciului electo
ral. N-aveți însă teamă : a doua 
zi după alegeri apele revin la 
matcă iar soții la vechiul domici
liu conjugal.

Americanul are de ales între mi
ster Miliard și... mister Miliard. 
Dar votând împotriva republicani
lor cînd aceștia sînt la putere, el 
săvîrșește un act de protest. Și 
actul acesta are o profundă semni
ficație. El năzuiește să se pronun
țe împotriva politicii de război, 
împotriva echilibristica pe margi
nea prăpastiei a domnului Dulles, 
pentru o politică de pace care să 
normalizeze viața nu numai sub 
aspectul relațiilor între state, ti 
și în ceea ce privește situația in
ternă din S.U.A. unde cursa înar
mărilor nu poate să elimine feno
menele îngrijorătoare ale crizei.

Republicanii — potrivit presei 
americane — privesc cu teamă în
tâlnirea cu urnele. Cei din partidul 
democrat sînt mai optimiști : vor 
să tragă foloasele de pe urma lip
sei de popularitate, a falimentului 
politicii Eisenhoiver-Dulles. De alt
fel alegerile din statul Maine — 
socotite drept un barometru — au 
adus republicanilor o usturătoare 
înfrîngere.

Wall Street-ul nu are însă emo
ții. Indiferent cine va ocupa foto
liile de guvernator și congresman, 
mister Miliard va fi biruitor.

Rockefeller la Casa Albă e ușor de 
înțeles dacă amintim că cel de-al 
doilea război mondial a adus im
periului său financiar beneficii în 
valoare de 2.127.000.000 dolari. 
Rockefellerii n-au ezitat să furni
zeze hitlerițtilor chiar și utilaj 
pentru camerele de gazare de la 
Auschwitz. Acum aceasta e o afa
cere perimată. Regele petrolului 
se ocupă și cu industria atomică. 
Nelson Rockefeller visează înflori
rea „bussines"-ului războiului ato
mic. Visează și lucrează intens ca 
membru al consiliului consultativ 
pentru reorganizarea Pentagonului 
(ministerul american de război).

Ce vrea domnul Rockefeller am 
înțeles.

Ce vrea însă americanul simplu? 
„20 la sută dintre cetățeni, scria 

un ziar sindical de dreapta, trăiesc 
în condiții care pot fi caracteriza
te numai ca insuportabile. Mulți 
fac foame...". Partidul democrat a 
editat „Cartea faptelor". Cităm: 
„Prețurile și impozitele în S.U.A. 
sînt în prezent cele mai mari din 
întreaga istorie a țării".

Cine este de vină ?
In primul rînd partidul repu

blican, guvernul Eisenhower. In 
al doilea rînd... partidul demo
crat. Unii se vor mira : de ce este 
vinovat partidul de opoziție ? Sim
plu : pentru că partidul democrat 
deține majoritatea atît în camera 
reprezentanților cît și în senat, așa 
incit stătea în puterea lui să îm
piedice adoptarea oricărei legi ce 
lovea în interesele populare. Dar

—fzidiului congresului, a declarat: 
„S-au încheiat lucrările acestui 
congres istoric al Partidului Co
munist din Danemarca. După cele 
întîmplate trebuie să declarăm so
lemn, în numele congresului, că 
nu vom mai permite nici o dată 
ca partidul comunist să se mai 
găsească într-o astfel de situație. 
Ne vom strînge rîndurile în lupta 
pentru interesele clasei munci
toare daneze, în lupta împotriva 
fascismului, în lupta pentru con
știința națională. Știm că dușma
nii noștri sînt dușmanii clasei 
muncitoare, iar clasa muncitoare 
daneză ne este prietenă".

In încheiere, Knud Espersen a 
declarat că comuniștii danezi vor 
depune toate eforturile pentru a 
întări marea mișcare socialistă in
ternațională.

Congresul a ales Comitetul Cen-

trai al partidului alcătuit din 37 
de persoane, din care 11 membri 
noi au intrat în locul revizioniști
lor și a celor șovăielnici excluși 
din C.C. In afară de aceștia au 
fost aleși 12 membri supleanți ai 
Comitetului Central, precum și o 
comisie de control, alcătuită din 5 
persoane.

Luînd cuvîntul în numele Comi
tetului Central nou ales, Willy 
Fuglsang, unul din cei mai vechi 
membri ai P.C. din Danemarca, a 
declarat: „Nu numai că dorim, 
dar sint convins că vom putea 
crea o conducere cu adevărat co
lectivă care va reuși, împreună cu 
dv. să rezolve sarcinile trasate de 
acest congres de importanță hotă- 
rîtoare. Să ne strîngem cu putere 
mîinile tovarăși, drept chezășie că 
împreună vom ridica partidul la 
nivelul sarcinilor istorice".

După terminarea congresului a 
avut loc o scurtă ședință a noului 
Comitet Central al P.C. din Da
nemarca, în cadrul căreia Knud 
Espersen a fost ales în unanimi
tate președinte al partidului.
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Sesiunea Comisiei permanente C.A.E.R 
în problemele transportului

VARȘOVIA 3 (Agerpres). — membre ale Consiliului de Ajutor 
Agenția PAP anunță că la Var
șovia și-a încheiat lucrările se
siunea Comisiei permanente a 
Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc în problemele transpor
tului, la care au luat parte re
prezentanți din Albania, Bulga
ria, R. Cehoslovacă, R.D. Germa
nă, Polonia, Romînia, Uniunea 
Sovietică și Ungaria. Au asistat 
în calitate de observatori repre
zentanți din Republica Populară 
Democrată Coreeană și Republica 
Democrată Vietnam.

In cadrul sesiunii au fost dis
cutate probleme privind dezvolta
rea și folosirea în viitor a mij
loacelor de transport ale țărilor

Economic Reciproc, probleme ale 
colaborării în domeniul transpor
turilor internaționale, precum și 
organizarea colaborării economice 
și științifice în domeniul trans
portului feroviar, auto, maritim, 
aerian și fluvial.
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Recent, la a XIV-a aniversa
re a eliberării sale, Debreținul 
a îmbrăcat haină de sărbătoa
re. Toamna i-a acoperit cerul 
cu nori, împu ținind lumina, 
dar i-a îmbogățit grădinile cu 
crizanteme și trandafiri, vitri
nele și piețele cu roadele tim
purilor, străzile cu tineret zglo
biu, entuziast și liber. Viatul 
dinspre pustă suflă ușor pin- 
za steagurilor, fluturind-o așa 
cum a mai fluturat odată, în 
timpul bătăliilor din toamna a- 
nului 1944. Grupuri de oameni, 
pionieri și școlari, ostași iu 
cadențat, femei cu brațul 
cărcat de flori, muncitori 
gărzile patriotice se scurg 
liniște, treptat, spre locul
va constitui aici, la Debrețin, 
simbolul prieteniei romîno- 
maghiare.

Cu paisprezece ani în urmă, 
aceste străii erau acoperite de 
moloz și ziduri prăbușite, în
văluite în negură și fum, stră
bătute de ostașii diviziilor ro- 
mînești și sovietice, care alun
gau și din această parte a lu
mii pe cotropitorii hitleriști. 
Cîțiva dintre ofițerii și ostașii 
de atunci, ai diviziilor „Tudor 
Vladimirescu* și „2 Vinători 
de Munte" — astăzi generali și 
ofițeri ai armatei noastre popu
lare, o măicuță de pe Barăgan 
— al cărei fiu a văzut la poar
ta Debreținului și reprezentanți 
ai tinerertului și oamenilor 
muncii de la noi, pătrund 
mulțime și pășesc alături 
ea pe străzile orașului.

Mulțimea se îngrămădește 
jurul unui parc în mijlocul
ruia se înalță, printre copaci, 
un monument înfășurat în pin- 
ză albă. Este monumentul ri
dicat de locuitorii Debreținului 
spre cinstirea și amintirea osta
șilor romîni care au căzut pen
tru eliberarea lui. Deoparte și 
de alta stau de strajă ostași și 
ofițeri ai armatei populare 
maghiare, reprezentanți ai găr
zilor muncitorești și ai tinere
tului maghiar. Steaguri roșii și 
tricolore, romînești și maghia
re, flutură în vint. Pionieri și 
școlari, muncitori și studenți, 
zeci și zeci de alți delegați aș
teaptă cu flori și coroane pur
tate pe brațe, 
netulburată. O 
onoare, cu drapel și fanfară, c- 
liniată, prezintă arma și dă o- 
norul.

Eșarfa albă cade de pe mo
nument ușor, alunecînd. De sub 
faldurile sale apare și mai 
albă, translucidă aproape, mar
mora. Dalta artistului a săpat 
în ea, cu o simplitate uimitor

într-o liniște 
companie de

de adîncă, un simbol nepieri
tor. Este simbolul dăruirii to
tale, al consimțirii tulburătoare 
la jertfă. Este simbolul durerii 
înăbușite — dar puternic lumi
nate de înțelegerea pătrunză
toare a necesității ei — al zim- 
botului, îngîndurat, al ochilor 
care deși stinși de plins — văd 
mai departe ca orieînd. Este 
simbolul tăriei sufletești nebă
nuite, al liniștii fără hotar, al 
inimii îndoliate, dar calde ți 
generoase.

Marmura de la Debrețin în
truchipează o mamă romîncă, 
înaltă ți zveltă, cu obrazul în
durerat înfășurat intr-o basma 
cernită, cu brațul puternic și 
pieptul acoperit de ie, cu opin- 
cuțele din picioare abia ieșite 
de sub faldurile rochiei lungi 
ți largi, bogate. Buzele-i stau 
gata să-i tremure intr-un plins 
care, de altfel, nu o va cuprin
de niciodată. In mina stingă, 
femeia poartă deasupra capu
lui și a orașului peste care pri
vește îndepărtat, un porumbel 
— simbol al păcii și prieteniei. 
Dreapta, insă, i se odihnește pe 
o cască de război care atirnă 
de un stilp de lemn cioplit, în
fipt la căpătiiul fiului său.

In clipa dezvelirii ei. sub 
cupola cerului de toamnă, îne- 
gurat, și printre arborii din 
jur, marmura a luminat alb. 
diamantin. Valurile mulțimilor 
au amuțit și au tresărit ușor, 
înfiorate. O liniște adîncă. pli
nă de măreție le-a stăpînit în
delung. Numai foșnirea mătă
soasă a steagurilor mîngîiate de 
vint s-a mai auzit, ca o rugă
ciune și un zvon al luptelor 
care, au fost. iți deodată, o 
trîmbiță a răsunat prelung și 
înalt, tremurător, răscolindu-na 
simțirea. Din mulțime s-au 
desprins atunci valurile celor 
care purtau florile și coroanele 
și pe rînd, in șiruri nesfîrșite, 
s-au apropiat ți le-au depus 
la picioarele măicuții de pe so
clu. Muncitori ți țărani, ostași 
și generali, pionieri și școlari, 
elevi și studenți, femei și fele, 
reprezentanți ai organizațiilor 
de partid ți de stat, ai gărzi
lor muncitorești, au adus cu 

recunoștința 
fiilor pa-

lor muncitorești, 
toții omagiul și 
poporului maghiar 
triei noastre căzu ți la Debrețin.

în clipele acelea, în fața 
marmurei îngropată in verdea
ță și flori, romînii și maghiarii 
au adus omagiul lor luptei 
pentru libertate, pentru pace și 
fericire, pentru socialism. Prie
tenia popoarelor noastre a că
pătat în ziua aceea rădăcini și 
mai trainice și mai adină.
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ALEGERILE IN S.U.A

CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST VACANT!...
(Desen de Nic. Nicolaescu)
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Inaugurarea noului sediu permanent 
al U.N.E.S.C.O. la Faris

(Agerpres). — Luni dintelui Republicii Franceze, Ren 
a fost inaugurat la Coty și altor personalități.
sediu permanent al , Printre delegațiile participant 

A r . Ia ceremonia inauguram nouli
in prezența preșe- se(jju U.N.E.S.C.O. se afla și de 

legația R. P. Romîne în frunte c 
Atanase Joja, vicepreședinte ; 
Consiliului de Miniștri al R.P.R.

Solemnitatea inaugurării a fo. 
deschisă de directorul general . 
U.N.E.S.C.O., Luther Evans.

După discursurile rostit 
noul sediu a fost luat oficii 
în primire de vicepreședintele R 
publicii India, Sarv.apalli Rad 
hakrishnan.

PARIS 3 
după-amiază 
Paris noul 
U.N.E.S.C.O.,

Trupele algeriene au lansat 
o puternică ofensivă

TUNIS 2 (Agerpres). —• Intr-un și electrificată, construită de tru- 
comunicat dat publicității de Mi- pele colonialiste franceze de-a lun- 

, , . „ . . n ..... gul frontierelor algero-tumsiene.nisterul de Război al Republicii s 
Algeria se anunță că la 1 noiem
brie, pentru a marca împlinirea a 
patru ani de la începerea insurec
ției armate a poporului algerian, 
trupele algeriene au lansat o pu
ternică ofensivă împotriva fortifi
cațiilor franceze de la frontiera 
algero-tunisiană. După cum trans
mite agenția Reuter, comunicatul 
precizează că au fost provocate 
pierderi grele trupelor colonialiste 
franceze. Ofensiva a fost lansată 
simultan în 19 puncte diferite; au 
fost distruși 62 piloni de înaltă 
tensiune și a fost scos din luptă 
un tanc francez. Comunicatul ara
tă că au fost făcute mari și nu
meroase spărturi în linia minată

MOSCOVA — La Moscova a 
fost dată publicității hotărîrea 
Comitetului Central al P.C.U.S. 
și a Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. cu privire la aprovizio
narea populației Moscovei cu 
cartofi și legume.

MANILLA. — La 30 octombrie 
delegația Statelor Unite care a 
participat la tratativele economice 
ctf FiHpinele a părăsit Manilla 
fără să fi încheiat vreun acord. 
Propunerile făcute de delegația a- 
mericană 0u produs indignare în 
rîndurile opiniei publice din Fili- 
pine.

KARACI. — După cum anunță 
agenția France Presse, fostul pre. 
ședințe al Pakistanului, Iskander 
Mirza, a părăsit țara plecînd la
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Londra. După cum se știe, el 
fost înlăturat de generalul Ayu 
Khan, care a preluat puterea î 
fruntea unei junte m'litare.

PRAGA. După cum transmite e 
genția tETEKA, în decembr 
1958 va avea loc al Ilt-lea Cot 
greș al Uniunii Tineretului Cehi 
slovac. Congresul va discuta p« 
iectul de modificare al stotutul- 
Uniunii, caie trebuie să corespui 
dg activității uniunii în perioac 
de desăvîrșire a construirii socii 
lismului în Cehoslovacia.

ADEN. La 31 octombrie și 
I noiembrie au avut loc în or. 
șui Aden — capitala protector: 
tului britanic Aden — violent 
manifestații antibritanice în sem 
de protest împotriva condamnai1 
la închisoare a doi ziariști arat 
membri tn conducerea congrest 
lui sindicatelor din Aden.


