
Tinerii din regiunea 
Timișoara au realizat
Economii de peste 

47 milioane lei

ProleTarl clin foaie țărîle, unîți-vă!

Tinerii din brigăzile utemiste 
de muncă patriotică din regiu
nea Timișoara au efectuat pină 
acum circa 3.800.000 ore de 
muncă voluntară la ridicarea 
unor construcții industriale și so
cial-culturale, la lucrări de îm
bunătățiri funciare și de înfru
musețare a orașelor și satelor 
regiunii, la colectarea de fier 
vechi și la alte acțiuni de in
teres obștesc. Economiile realiza
te în anul acesta prin muncă pa
triotică și in producție de tinerii 
din regiunea Timișoara se ridică 
la peste 47.420.000 lei.

Numai prin reducerea consu
murilor specifice de mate
rii prime și auxiliare, prin 
gospodărirea cu grijă a me
talului și folosirea mai
țională □ mașinilor și utilajelor, 
tinerii din întreprinderile orașe
lor Timișoara, Reșița, Arad, Lu
goj și altele au obținut economii 
in valoare de peste 27 milioane 
lei, depășindu-și cu peste 2 mi
lioane lei angajamentul luat 
la începutul acestui an. *

Hotăriți să muncească cu și 
mai mult elan, brigăzile ute
miste de muncă patriotică și bri- ■ 
găzile de tineret din regiunea 
Timișoara s-au angajat ca în ur
mătoarele trei luni să realizeze 
economii, în producție și prin ac
tivitate obștească, in valoare de 
peste 10.000.000 Iei.

(Agerpres)
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Experiența înaintată
un bun al tuturor

Școala profesională „Strun
gul“ din Orașul Stalin. Ora 
de tehnologia confecționării 
pieselor s-a terminat. Totuși 
elevii Molnar Ștefan, Hulban 
Ladislau șl Szabo losif din 
anul I continuă să discute 
probleme legate de materia 

de specialitate.

Tot mai multe 
sate electrificate

De la începutul anului fi pină 
acum, în regiunea Iafi au fost 
electrificate un număr de 
sate.

Contribuția în bani 
riale a țăranilor muncitori la a- 
ceasta acțiune, în primele 9 luni 
ale anului, se ridică la suma de 
600.000 lei. Totodată ei au pres
tat muncă voluntară la transpor
tul stîlpilor fi la diferite alte 
lucrări.

Datorită muncii voluntare 
prestate de țăranii muncitori 
precum fi bunei gospodăriri a 
materialelor, în special de către 
întreprinderile de gospodărie co
munală Iași fi Vaslui, executa
rea unui kilometru de rețea de 
joasă tensiune a costat în medie 
cu 8.000 lei mai puțin decîl 
prevedea planul.

Pină la sfîrșitul anului în re
giunea Iași vor mai fi electrifi
cate încă 15 sate unde lucrările 
nnt avansate.

Literatura

Mihnea Gheorghiu

Vorbim adesea despre schim
burile de experiență. Este o ex
presie a spiritului socialist în 
muncă ca experiența celor mai 
buni dintre muncitori să fie larg 
răspîndită. Lucrul acestarăspîndită. Lucrul acesta este 
firesc în vremurile noastre, cînd 
strădania tuturor de a munci 
mai bine, de a produce mai mult 
are drept rezultat o 
ridicare continuă a ni
velului de trai al celor 
ce muncesc.

La noi în dorința ca 
fiecare muncitor să lu
creze cit mai bine, a 
pornit o valoroasă ini
țiativă de a organiza 
în fhcare lună o zi pentru un 
schimb general de experiență va
loroasă în muncă. în această zi 
se fac cunoscute tuturor munci
torilor cele mai înaintate metode 
de muncă folosite de fruntași, 
metode care-i ajută să asigure o 
producție sporită, o calitate su
perioară a firelor.

Cum am organizat această zi? 
Sub conducerea comitetului de 
partid, conducerea întreprinderii, 
studiind propunerile tnuncitorilör 
a format un colectiv de ingineri, 
tehnicieni și muncitori fruntași 
din care au făcut parte, printre 
alții, și tov. M. Subțirelu. Lud
mila Mincu. Eufrosina Coniac, 
care au studiat și aplicat trei 
dintre metodele înaintate de iu.

(P

cru: graficul ajutorului de mais
tru, graficul orar de curățenie 
a mașinilor și o metodă nouă 
mai economică, de prindere a fi
rului la începutul levatei.

Aceste metode au fost aplicate 
întîi într-o brigadă de tineret. 
Organizația U.T.M. a recoman.

Cum U.T.M 
F. R. B. generalizarea 
mai bune experiențe 

in producție

organizează comitetul 
de la 

celei

în colectivul care s-a ocupatdat
de studierea acestor metode tineri 
fruntași în producție cum sînt 
Angela Ganea, Maria Caval, 
Aneta Bolozan. Mai departe în 
colaborare cu conducerea fabri
cii, s-a stabilit ca aceste metode 
să se aplice timp de o săptămînă 
în primul rînd la brigada de ti
neret nr. 1 din secția ring, 
schimbul II, care produce cele 
mai subțiri fire.

Aplicarea acestor metode a a- 
vut o influență pozitivă atît în 
brigada nr. 1 cit și în rîndurile 
tinerilor din secție. Deseori ve
neau la această brigadă lucră
toare din alte brigăzi care se in
teresau de noul mod de a lucra, 
precum și de rezultatele obținute 
de tovarășele lor.

In ziua schimbului 
riență trei tineri din

de expe- 
brigada

Studenții clujeni participă 
cu entuziasm la munca patriotică

Recent in sala mare a Casei 
Universitarilor din Cluj a avut 
loc o adunare cu membrii bri
găzilor utemiste de muncă pa
triotică ale studenților clujeni. 
900 studenți ți tineri din rindul 
cadrelor didactice care au pres
tat fiecare cîte 100 ore muncă 
voluntară au participat la acea
stă adunare in care s-a făcut o 
trecere în revistă a muncii des
fășurate de brigăzile utemiste 
de muncă patriotică. Brigadierii 
student! pot fi mîndri pentru 
rezultatele obținute ; cei peste 
7.000 de studenti clujeni, înca
drați in mai mult de 240 brigăzi 
utemiste de muncă patriotică au 
răspuns cu entuziasm la chemă
rile Dartidului si organizației 
U.T.M. efectuind de la începutul 
anului si pină la vacanța de 
vară Dește 120.000 ore muncă 
patriotică pe șantierele de con
strucții din orașul Cluj.

Luind cuvintul tov. Ion lliescu, 
secretar al C.C. al U.T.M. ți pre

ședintele Consiliului U.A.S.R. a 
felicitat brigadierii fruntași și 
prin ei întreaga studențime clu
jeană pentru rezultatele obținu
te, urindu-le noi succese atit in 
munca profesională cit și in ac
tivitatea de folos obștesc.

Au fost inminate apoi insigne 
de brigadier și numeroase pre
mii în obiecte celor mai harnici 
și entuziaști studenți din brigăzi
le utemiste de muncă patriotică.

Studenții și cadrele didactice 
care au participat la această a- 
dunare, mulțumind pentru minu
natele condiții de viață și stu
diu pe care partidul și guvernul 
le-au creat studenților și-au 
propus, in numele tuturor stu
denților clujeni, ca in acest an 
universitar, alături de munca 
perseverentă pentru rezultate cit 
mai bune la invățătură să înde
plinească și o seamă de obiec
tive in cadrul muncii de folos 
obștesc.

F. BORZ

Recolta de struguri la G.A.S -JidveT, raionul Tîrnăveni, este și 
in acest an deosebit de îmbelșugată.

Fete ; L anprei

I.a au demonstrat în consfătuire, 
pe bază de grafice, In ce con
stă fiecare metodă și ce avan
taje aduce. Tovarășa Vasile Mă- 
lîia, ajutor de maistru, a vorbit 
despre graficul ajutorului de 
maistru; Adriana Constantin, 
despre graficul orar de curățenie 
a mașinii, iar Aneta Bolozan 

despre noua metodă de 
legare a firului la în
ceputul levatei. Fie
care a arătat că apli- 
cînd aceste metode și-a 
ușurat simțitor mun
ca și a reușit să dea 
o producție sporită și 
de bună calitate.

părea că o jumătate de„S-ar
metru de fir economisit, spunea 
printre altele Aneta Bolozan, nu 
reprezintă o economie prea ini- 
portantă, dar, ținînd seama că 
la o mașină sînt circa 500 fuse 
numai schimbînd odată levata 
în 8 ore s-ar economisi la o sin
gură mașină 250 metri fir. Vă 
închipuiți ce economii importan
te se pot realiza în întreaga fa
brică".

Apoi, muncitoarele au demon
strat practic la mașini aplicarea 
acestor metode la care au asistat 
și lucrătoarele din schimbul II. 
Chiar din consfătuire tinerii Ște- 
fania Banu, Ion Sandu și alții 
și-au exprimat hotărîrea de a și 
însuși noile metode și de a le 
aplica în timpul cel mai scurt. 
Pentru comitetul U.T.M. organi
zarea acestei zile a constituit un 
bun prilej de îmbunătățire a acti
vității tineretului în producție, un 
izvor de învățăminte. Ne-am dat 
seama de necesitatea de a orga
niza în mod sistematic schimburi 
de experiență pentru generali
zarea experienței înaintate.

în urma Plenarei C.C. al 
P.M.R. din 13—14 iulie a.c. tine
rii din fabrica noastră au hotă- 
rît să-și aducă într-o măsură 
mai mare contribuția la acțiu
nea de realizare de economii. 
Astfel, s-au format colective pe 
secții, unde au fost recomandați 
cei mai buni utemiști și secre
tari U.T.M. care vor studia po
sibilitățile existente pentru obți-

RADU POPESCU 
responsabil cu producția 
fi calificarea în comitetul 
U.T.M. — Filatura Romi- 

nească de bumbac 
București

(Continuare în pag. 3-a)

Am primit de 
scrisoare. Știa

Stațiunea interplanetară automată 
și*a încheiat primul circuit în furai 

Pămîntulul

A FOST FOTOGRAFIATĂ 
PARTEA LUNEI INVIZIBILĂ 

DE PE PĂMÎNT
MOSCOVA 18 (Agerpres). - TASS transmite : La 18 octombrie, ora 

19,50 (ora Moscovei) stațiunea interplanetară automată și-a înche
iat primul circuit in jurul Pămintului. Pe bordul stațiunii interplane
tare au fost efectuate cercetări științifice ale spațiului cosmic din îm
prejurimile Pămintului și Lunei. In timpul zborului circumlunar s-a 
efectuat fotografierea reversului Lunei, care nu se vede de pe Pămînt.

Datele măsurăturilor științifice și ale fotografierii sînt in curs de 
prelucrare. Rezultatele pjefetcrărs; vor fi date publicității. încheind 
primul circuit și îndepărtîndu-se de Pămînt, stațiunea interplanetară 
automată nu va putea fi observată timp de aproximativ 48 de ore 
de pe teritoriul Uniunii Sovietice.

Următoarea fază a legăturilor cu stațiunea interplanetară va 
avea loc la 21 octombrie de la ora 15 la ora 16, ora Moscovei. 
Pină la această dată stațiunea interplanetară automată se va înde
părta de Pămînt la o distanță de aproximativ 327.090 km. și se va 
afla deasupra unui punct de pe suprafața Pămintului, avînd coor
donatele : 38 grade longitudine estică și 23 grade latitudine sudică.

care interesantele 
tite sînt redate 
și cuceritoarca-i 
mistă. O poezie 
îmbracă veșmîntul 
grav, în altă poveste patriotică 
din trecut, romanul 
de A. Malîșkin, veteran din Răz
boiul Civil.

Fără îndoială că se va bucura 
de o apreciere cu totul 
sebită 
celebra

SĂPTĂMÎNĂ 

CÂRTII

SOVIETICE

La secția raboteze și mașini de 
la Industria metalurgică bănă
țeană din Timișoara tinerii Al- 
moși Adalbert și Blum Ștefan 
sînt fruntași in secție. Ei depă
șesc permanent planul cu peste 
50 la sută, lată-i consultîndu-se 

asupra unei noi lucrări.
--------•---------

Pe șantierul 
combinatului 

de industrializare 
a lemnului 

de la Gălăuțaș

A început tradiționala Săptă
mînă a cărții sovietice. Mase 
largi de tineri cititori, al 
căror număr se ridică la milioa
ne, participă în fel și chip la 
manifestările culturale din aceas
tă toamnă la activitățile dedi
cate marii prietenii. E o toamnă 
deosebită pe care înaltele rea
lizări ale culturii socialiste, în 
frunte cu creațiile epocale ale 
științei sovietice, au lăsat o pe
cete de aur.

Anul acesta, Săptămînă cărții 
sovietice, dedicată ce
lei de-a XLII-a ani
versări a Marii Revo
luții Socialiste din Oc
tombrie, se bucură de o 
recoltă bogată de be
letristică, din care citi
torul tînăr poate spicui 
titluri seducătoare, de
autori clasici și contemporani 
cunoscuți. Continuînd o se
rie de mare valoare editu
ra E.S.P.L.A.-Cartea Rusă a 
tipărit al optălea volum din o- 
perele complete ale lui A. P. Cc- 
hov și al patrusprezecelea din 
Gorki (cuprinzînd operele scrise 
între 1912-1923), precum și un 
mare număr de reeditări ale 
unor cărți iubite în deosebi pen
tru eroii lor, printre care în
semnările unui partizan, de P 
Ignatov. Multe cărți noi abordea
ză teme de cultură generală, de 
pe poziții științifice și artistice 
remarcabile, ca monografii de 
mari proporții, Tinerețea lui 
Marx, de Galina Serebriakova. 
Pentru acei care vor să știe ce 
au devenit eroii din O pînză în 
depărtare, Editura tineretului a 
tipărit acum Livada din stepă, 
noul roman al lui V. Kataev, în

La sosirea In Capitală a colectivului Teatrului dramatic de stat „Mossoviet* '

deo-
și Soarta unui om, 
nuvelă a lui M. Șolohov, 

a cărei ecranizare ma
gistrală a început să 
fie prezentată de ma
rile cinematografe din 
lumea întreagă.

Există o poezie și o 
putere de convingere a 
cifrelor, care în anii 
aceștia se fac tot mai

mult auzite la noi. Asemenea cifre 
ne impresionează în mod deosebit 
și cînd vorbim despre literatura 
sovietică și rusă la noi în țară. în 
cei 15 ani de la eliberare, nu
mai două edituri, „Cartea rusă“ 
și „Editura tineretului”, au tipă
rit peste 3.500 de titluri de cărți 
din tezaurul literar al marii țări 
a socialismului, într-un tiraj de 
40.000.000 exemplare. 40.000.000! 
Cîte nu spune această cifră 
despre accesul deschis spre lu
mina culturii maselor largi ale 
celor ce muncesc de către re
gimul nostru democrat popular, 
cîte nu spune această cifră 
despre dragostea oamenilor mun
cii de la noi pentru cartea sovie
tică. Această dragoste, această 
înaltă apreciere, se datorește 
tocmai mesajului de o mare bo
găție spirituală și calității artisti
ce atît de înalte a literaturii sovie
tice. Oamenii muncii de la noi, 
ca și cei din celelalte țări socia
liste, văd în literatura sovietică, 
literatura unui minunat popor 
care, condus de Partidul Comu
nist, a dărîmat primul în lume 
lanțul exploatării capitaliste, a 
a făurit socialismul și a trecut 
acum la construirea desfășurată 
a comunismului. Această litera
tură căreia metoda realismului 
socialist i-a dat puterea de a 
transmite sub forma unor ima
gini artistice deosebit de realiza
te ideile biruitoare ale comunis

ta pag. 3-a) t

Constructorii fi montării de pe 
fantierul de la Gălăuțaf au luat 
în ultimul timp noi măsuri în 
vederea grăbirii ritmului de exe
cuție a noilor obiective ce se ri
dică în cadrul acestui mare com
binat de industrializare a lemnu
lui din Regiunea Autonomă 
Maghiară.

La secția de plăci celulare, 
produs folosit în special la con
fecționarea ușilor, se fac în pre
zent intense pregătiri în vederea 
intrării ei în producție. Rodajul 
utilajelor secției este aproape 
terminat, iar primele plăci ob
ținute corespund din punct de 
vedere calitativ.

Lucrările de zidărie ca și aco
perișul la secția de plăci aglo
merate din lemn sînt terminate. 
In prezent se lucrează la turna
rea fundațiilor utilajelor, urmînd 
ca peste puțin timp să înceapă 
și lucrările de montaj. întregul 
utilaj al secției este sosit pe șan
tier.

Această unitate va fabrica 
anual 8000 mc. de plăci aglome
rate folosind ca materie 
deșeurile rezultate de la fabrica 
de placaje din combinat.

într-un stadiu avansat se află 
lucrările de construcție și montaj 
la centrala termică, care va asi
gura combinatului aburi indus
triali și energia electrică necesa
ră procesului de producție. 
Săptămînă trecută s-a aprins fo
cul la primul cazan al centralei, 
..., , _ (Agerpres)

Un eveniment artistic de seamă

prima

Sosirea colectivului Teatrului 
dramatic de stat „Mossoviet“

în țara noa-Duminică a sosit 
stră colectivul Teatrului drama
tic de stat „Mossoviet“ 
cova.

La gara de Nord 
Teatrului „Mossoviet“, 
fac parte maeștri de 
scenei sovietice ț 
V. P. Marețkaia, N. D. Mordvi- 
nov, regizorul I. A. Zavadski,

din Mos-

colectivul 
din care 
seamă ai 

printre care

Fiecare viată este un roman
la un prieten 
că mă intere- 
deosebite, oa-

o
sează întâmplările 
menii cu o viață bogată în fapte 
și evenimente și, socotind că-mi 
va fi de folos, mi-a povestit cele 
ce urmează :

Nu cu mulți ani în urmă, prin 
52—53, îmi făceam stagiul mili
tar și eram tovarăș de arme cu 
un tînăr de care m-am simțit 
atras din prima zi. Avea un ca
racter frumos, sîrguincios și se
rios în toate, era și glumeț, rî- 
dea din toată inima, dar cînd 
era treabă serioasă 
devenea pe dată 
munca lui și tăcut.

Pe acest prieten 
cheamă Urzică Sava. Știam des
pre el doar atîta, că în civilie 
fusese mulgător la gospodăria 
de stat „Progresul“. 
însă, cînd ne aflam cu compa
nia la instrucție pe cîmp s-a 
întâmplat un lucru puțin obiș
nuit, surprinzător. A venit un 
tînăr de la regiment, acesta a 
vorbit ceva în șoaptă cu coman
dantul companiei, i-a dat o hîr- 
tie și a plecat. După aceea co
mandantul a ordonat unității a- 
dunarea în careu și a dat citire 
unui text scurt, telegrafic :

— S-a primit — a spus el la 
început — o comunicare privi» 
tesrt ti loldqiul UftWi Savg,

de făcut re- 
grijuliu cu

al meu îl

într-o zi

MICROBIOGRAFIE : Sava Urzică
îmi face plăcere s-o citesc aici 
în fața companiei : „Pentru me
rite deosebite in producție, se 
conferă tovarășului Urzică Sava, 
mulgător la gospodăria agricolă 
de stat „Progresul“, medalia ,^4 
V-a aniversare a Republicii 
Populare Romîne".

Rugat de comandantul com
paniei, rugat de toți ostașii, 
Urzică Sava a fost nevoit să-și 
povestească viața.

— Nu-mi țin minte părinții. 
Mama a murit cînd abia împli
nisem doi ani, iar tata s-a pră
pădit și el scurt timp după aceea, 
nici la un an. Mi-am petrecut co
pilăria laolaltă cu cei șase copii 
ai unei mătuși ale mele din Su- 
hărau, nu departe de Dărăbani. 
In curînd am băgat de seamă că 
dragostea mătușii mele nu se re
vărsa în egală măsură și asu
pra mea. Era și firesc ca odras
lele ei să-i fie mai aproape. 
N-am mai putut rămine acolo, 
am socotit eu de la o vreme, și 
am plecat în lume. Am ajuns în 
drumeția mea singuratică fi 
disperată la un pădurar chia
bur. La unul, Toader Borf. El 
mi-a spus :

— Te iau slugă, măcar că ești 
oevîrfțnic. iți «șîncarj ((

de Petru Vintila

bașca, o cămașă de cînepă și o 
pereche de opinci.

Am rămas acolo, păseîndu-i 
chiaburului turma lui de oi. Așa 
am crescut o bucată de vreme. 
Dar a venit ziua cea mare a eli
berării țării. S-au schimbat apoi 
rînduielile în țară și am plecat 
de la chiabur. M-am angajat 
la gospodăria de stat „Progre
sul** din raionul Dorohoi. Am 
ajuns mulgător. Am muncit ca 
oricare altul...

La un an după aceea ne-am 
eliberat din armată și am fost 
lăsați, cum se spune, la vatră. 
Multă vreme n-am mai auzit de 
fostul meu tovarăș de arme, de 
sfiosul și modestul Urzică 
Anul trecut, nu mai țin 
cu ce ocazie, am ajuns la 
boi. La vremea prînzului 
într-o ospătărie și mîncam. 
cin de masă m-am nimerit 
un tovarăș care s-a prezentat 
inginer zootehnist ok medic 
terinar la gospodăria We

„Al ț-țfț ] _ ; ._ j

Saia, 
minte 
Doro-
eram 

Ve- 
cu 

că-i 
ve- 

stat
:.X

— Stai zic eu, unde am auzit 
eu de gospodăria asta ?

Inginerul îmi răspunde zâm
bind :

— E fruntașă ...scriu des zia
rele despre ea.

— A, nu — zic eu — am au
zit despre ea nu din gazete. Stai 
că mi-am adus aminte; mi-am 
dat cu palma peste frunte și l-am 
întrebat repede pe inginer :

— Spune-mi, țovarășe ingi
ner, e pe-acolo un tovarăș pe 
care-l cheamă Urzică Sava ?

— Cum nu ! E cel mai bun 
mulgător de vaci.

— Ia te uită, fac eu, nu m-am 
înșelat. Urzică Sava e tot în 
frunte.

Și iar îl descos pe inginer:
Ehei, am făcut armată cu el 

...vasăzică se poartă grozav ?
— Nu-i mult de-atunci, să ve

deți ce s-a petrecut. Era să avem 
o pagubă enormă, d tea nu era 
Urzică Sava. Treizeci de vaci ale 
gospodăriei, nu știu cum s-a fă
cut, dar au scăpat intr un lan de 
lucerna. Era lucerna înrourată și 
cum se întâmplă totdeauna în ast
fel de cazuri, vacile s-au umflat. 
Ar fi murit pînă la una, dacă 
Sava al nostru n-ar fi intervenit 
șurajos fi la timp, A scos cuți»

artiști ai poporului ai U.R.S.S., 
au test întîmpinați de tovarășii 
Constanța Crăciun, adjunct al 
ministrului Invățămîntului și 
Culturii, Ion Pas, președintele 
Comitetului de radiodifuziune și 
televiziune, membru în Biroul 
Consiliului General A.R.L.U.S., 
de reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, precum și de 
numeroși artiști ai teatrelor din 
Capitală.

Au fost de față V. F. Niko- 
laev, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al Uniunii Sovietice la 
București, și al ți membri ai 
Ambasadei U.R.S.S.

în numele Teatrului Național 
„I. L. Caragiale“ și al întregii 
mișcări teatrale din țara noastră, 
colectivul Teatrului „Mossoviet“ 
a fost salutat de dramaturgul 
Aurel Baranga, director adjunct 
al Teatrului Național „I. L. Ca
ragiale“.

A răspuns I. A. Zavadski, ar- 
tist al poporului al U.R.S.S., re
gizor principal al ~ 
„Mossoviet“.

★
Cu prilejul sosirii _

Vera Petrovna Marețkaia, 
tistă a poporului a U.R.S.S., 
transmis printr-un redactor 
ziarului nostru un salut tinere
tului din R.P. Romînă.

in
ne
la

tul și a început 
deșertul fiecărei 
învață practica 
patru degete de șold.

L-am ascultat pe inginerul 
cela, înmărmurit de bucurie, ca 
și cînd mi-ar fi povestit despre 
un frate al meu, nu despre ci
neva străin. Pe urmă, am aflat 
dintr-un ziar local, ce apare la 
Dorohoi, și alte vești despre prie
tenul meu cel vechi și drag. Așa 
am aflat că din inițiativa lui s-a 
amenajat o tabără zootehnică la 
Dănileni. o tabără grozavă, cu 
gard împrejmuitor, cu adăpos
turi, cu motor electric și cu in
stalații la fața locului pentru 
prelucrarea laptelui. Producția 
zilnică pe cap de vacă a crescut 
de la 6 la 10 litri de lapte. Ur
zică Sava luptă laolaltă cu cei
lalți tineri lucrători din sectorul 
zootehnic al gospodăriei de stat 
„Progresul“ pentru depășirea 
angajamentului de a aduce sta
tului economii de 40.000 lei.

Citind știrea aceasta în ziarul 
de provincie mi-am zis bucuros 
și mîndru:

— Nu se lasă Urzică Sava al 
nostru. E fecior grozav.

Și m-am hotărît să mă fac lun
tre și punte cit de curînd, să mă 
reped pînă la „Progresul** și să 
mă reîntâlnesc cu vechiul meu 
prieten Urzică Sava,

să-l înfigă 
vaci, cum 
veterinară,

a-

Teatrului

în țară, 
, ar- 

a 
al I

£

„Ca mamă a doi copii salut 
din inimă tineretul Romîniei. 
1 ransmit din partea tineretului 
nostru sovietic băieților și fete
lor din Romînia un salut din 
toată inima, urări de succes și 
fericire.

V. MAREȚKAIA“

,1



Olga Orban (concurenta din 

dreaptq) a cucerit cu pri
lejul recentei ediții a Cam
pionatului R.P.R. titlul de 
campioană in proba de flo-

evidență

cu acest 
ale căror 
în elusa- 

mare

Acțiune de gol la poarta echipei „Steagul Roșu"

Au luat sfîrșit 
campionatele 
republicane 
de atletism 

pentru juniori

Cum se desfășoară 
activitatea sportivă 
la casele de cultură

Recent casele de cultură ale 
tineretului din Gapitală au fost 
dotate cu material sportiv în va
loare de peste 200.000 lei. Acea
stă măsură lărgește condițiile 0- 
ferite tineretului, de a activa pe 
linie sportivă în timpul sezonului 
de iarnă, creează noi posibilități 
caselor de cultură ale tineretului 
de a antrena un 
mare de tineri 
tivă.

Vâ Invitam la „Cupa 
7 Noiembrie**

precizare: invitația este fa
de către Casa de cultură

număr tot mai 
în viața spor-

O 
cută 
a tineretului din raionul 23 Ap- 
gust, tuturor tinerilor ce-și pe
trec aici în mod plăcut și inte
resant, timpul liber. Organizată 
în scopul stimulării activității 
sportive de masă, ea va cuprin
de disciplinele: fotbal, volei, 
baschet, tenis de cîmp, șah și 
tenis de masă. întrecerea, la care 
și-a anunțat deja partici
parea un mare număr de 
tineri de la Uzinele „23. 
August“, „Republica“, Fa- 1 
brica „Gaienica“, „Electro. 
aparataj“, „fțilpțura .Ro- 
mînă de bumbac“, va îngădui 
în același timp posibilitatea se
lecționării. celor mai dotați și 
mai bipe pregătiți țineri sporr 
tivi în vedeț-ea alcătuirii repre
zentativelor Casei de cultură a 
tineretului din acest raion.

Și nu este această întrecere 
singura dovadă a preocupării 
conducerii Casei de cultură pen
tru organizarea unei interesante 
activități sportive. Aproape zil
nic, vizitatorii săi își dispută 
întîietatea la șah sau tenis de 
masă, volei sau baschet. Cum e 
și firesc, cele mai pasionante în
treceri sportive au loc duminica 
dimineața- Nu de mițlt, într-o a- 
»emenea zi și-au arătat aci,măie
stria elevii sportivi ai Liceului 
„Mihai Vițeazu“. Un număr 
mare dintre ei au participat la 
prima etapă a crosului „7 No
iembrie“, alții au jucat fothal și 
volei iar fetele s-au întrecut la 
baschet. Nu-r de mirare așadar 
că pînă acum nu s.a întâmplat 
niciodată 
nurile de 
de odihnă, 
atentă a colectivului de condu
cere față de sport stimulează, 
efectiv antrenarea tineretului în
tr-o continuă și bogată activi
tate sportivă.

teriale pentru activități sportive. 
Mărturie în acest sens sînt te
renurile de volei, baschet, săli 
de gimnastică, box, șah etc.

Conducerea Case! de cultură a 
luat o serie de inițiative menite 
să atragă la activitatea sportivă 
un număr tot mai mare de ti
neri. Una din acestea se referă 
la organizarea a numeroase de. 
monstrații la care și-au dat con
cursul sportivi fruntași. Astfel 
de demonstrații au avut loc la 
box, la gimnastică, scrimă, te
nis de masă.

Paralel cu aceste acțiuni, 
Casa de cultură a tineretului a 
cerut sprijinul Institutului de 
cultură fizică și sport pentru a-i 
repartiza un număr de studenți 
care să inițieze tinerii muncitori 
în practjparea sportului la dis
cipline mai puțin cunoscute ca: 
gimnastică artistică, handbal re
dus, baschet etc. Toate acestea 
au făcut ca sportul să cucerea
scă zeci de tineri muncitori de

terialele sportive pentru discipli
nele țenis de masa, șah, cu care 
este doțață Casa de cultură ?

■— A, da avem așa ceva. Ele 
sînt folosite de activiștii noștri. 
S-a organizat în vară pentru ei 
și un campionat. De altfel, le 
mai folosesc și acum cîteodață, 
cînd dispun de timp.

E de prisos să continuăm dis
cuția mai ales că asemenea in
dicații există chiar din partea 
secțiunii culturale a Sfatului 
popular al Capitalei.

Nu se putea oșre organiza un 
cerc de tenis cR masă sau șah 
la care să fie arțfrenq-t un nu
măr din ce în pe mai mare de 
tineri, care sînț fără îndoială 
pasionați de aceste discipline 
sportive ? Sau, de vreme ce s.a 
organizat un carțțpionat de te
nis de mașă, de ce a fosț nevoie 
să aibă un caracter restrîns î

De dltfel la această Casă de 
cultură deficiențele se manifestă 
nu

In nocturnă. pe Stadionul Re
publicii din Capitală, s-au în
cheiat duminică seara întrecerile 
din cadrul campionatelor repu
blicane de atletism, juniori și 
junioare, pe anul 1959. Actuale
le întreceri pe țară ale tinerelor 
speranțe ale atletismului nostru, 
reprezentat prin 900 de juniori 
și junioare, au scos în 
buna lor pregătire.

S-au făcut remarcați 
prilej numeroși tineri 
nume n-au mai apărut 
meniul competițiilor de 
amploare, fapt care dovedește că 
atletismul nostru dispune de un 
bogat izvor de rezerve,

Una din revelațiile concursu
lui a fost tînărul Lucian Stăniș- 
teaiui, elev la școala sportivă 
U.CJ'S. din orașul Giurgiu. El 
a ocupat locul I în proba de o- 
runcare a greutății, cu perfor
manța de 14,82 m. Lucian Stă- 
nifteanu a dovedit reale calități 
de aruncător și fără îndoială că 
pregătindu-se cu aceeași perse
verență, el se va bucura în viito
rul apropiat de noi succese spor, 
tive. Remarcăm de asemenea 
comportarea tinerelor atlete 
Aurica Popovici (1M.S. Ro
man), Ioana Huica, (Rîmnicul 
Vilcea), Adela Einsiedler (C.F.R. 
Timișoara) etc.

Întrecerea ținerilor atleți din 
acest an s-a bucurat de un succes 
deplin, lăsînd să se întrevadă fru
moasele perspective ale schimbu
lui de miine ale atletismului ro- 
mînesc.

Duminicile sportive 
ale tineretului 

de la sate
Din experiența Comitetului raional 

U. T. M. Baia de Aramă

RAIDUL NOSTRU
lă întreprinderile „Pavel Tca- 
cencp", „Carmen“, „Adesgo“ și 
altele.

Aceeași preocupare se mani
festă și la Casa de cultură a ti
neretului din raionul „Grivița 
Roșie“. Sportul se bucură și 
aici de o atenție deosebită. Pînă 
acum s-au prgarțizat aici nume
roase concursuri de casă, la 
șah și tenis de masă, cu parti
ciparea unpi număr mare de 
tineri.

Pentru ca tineretul să poată 
primi o îndrumare competentă 
pe linie sportivă, conducerea Ca
sei de cultură a cerut sprijinul 
clubului sportiv „Rapid" care 
le-a repartizat, un număr de an
trenori la diferite discipline iar 
un instructor al Consiliului raio
nal U.C.F.S. se ocupă în perma
nență 4e activitatea sportivă a 
tinerilor ce frecventează Gasa de 
cultură.

numai pe linie sportivă ci 
și în cadrul activității cul
turale.

Exemplul Casei de cul
tură a Sfatului popular 
din raionul Nicolae Băî- 
cescu nu este singurul 

acest fel. O slabă activitate

O spectaculoasă săritură 
cu prăjina, surprinsă 
la întrecerile republicane 
de atletism ale juniorilor 

pe anul 1959.

Sportul cunoaște în ultimii 
ani o largă dezvoltare în raio
nul Baia de Aramă. Aceasta se 
datorește în bună parte și măsu
rilor luate de Comitetul raional 
U.T.M. în colaborare cu organul 
local U.C.F.S. în scopul stimulă
rii sportului în rîndurile tinerilor 
țărani muncitori. Aceste măsuri 
priveau în primul rind promova 
rea disciplinelor sportive insu
ficient cunoscute de către tine
rii din satele raionului. Inițial 
s-a început prin desfășurarea 
unei propagande susținute pen
tru atletism, handbal și volei
— discipline apreciate de tineri 
cu prilejul competițiilor sportive 
de masă. In acest sens foarte 
utile s.au dovedit întrecerile de
monstrative de atletism, handbal 
sau volei organizate în numeroa 
se comune și sate din raion.

Organizate îndeobște dumi
nica, în comune cu un mare 
număr de tineri — Tjsmana, 
Godinești, Iermănești, Șovarna
— acesfe întreceri erau susți
nute de cele mai bune formații 
sportive din centrul de raion. 
Gu timpul, aceste întreceri au 
căpătat un caracter permanent, 
fiind antrenate aici și echipele 
sportive sătești. Astfel, „dumini
cile sportive" antrenau la star
tul diferitelor întreceri, sute 
de tineri țărani muncitori. Și 
ca tțfnțare, atletismul, spre pil
dă, ,se bucură acum de cea mai 
largă popularitate în rîndul ti
nerilor țărani muncitori. Un a- 
mănunt este deosebit de semni
ficativ în această direcție : n-ai 
să găsești în acest raion dispu
tarea unui meci de fotbal fără 
ca înainte sau în pauza între
cerii fotbalistice să nu se desfă
șoare concursuri de atletism, ci
clism, handbal sau volei. Acea-

ca duminică tere- 
sport să aibă zi... 
Această preocupare

„N-avem indicații 
pe această linie**

Cu sprijinul 
sportivilor consacrali

Casa de cultură a tineretului 
din raionul Nicolae Bălcescu 
dispune de mari posibilități ma-

Evident, această „scuză“ for. 
mulată încă la începutul discu
ției noastre de cgtre directorii! 
Casei de cultură de pe lingă Sfa
tul popular al raionului N. 
Bălcescu, V. Băjenpru, dovedește 
de bună seamă comoditate, lipsă 
de inițiativă și răspundere în 
problema organizării cît mai in
structive, mai variate,, a petrece
rii timpului lițief al tineretului

— Dar ce ae îptîmplă cu ma-

de ....
sportivă desfășoară și Casa de 
cultură a Sfatului ’ popular din 
raionul „Grivița Roșie“, precum 
și Casa de cultură din str. Ar
menească.

★
Grija pentru viața sportivă 

a tineretului stă 
caselor de cultură 
lui din Capitală, 
interes a conducerii 
cele de pe lîngă Sfaturile popu
lare face ca activitatea sportivă 
a acestora să fie foarte slabă 
sau inexistentă. Este de dorit ca 
pe viitor în toate lăcașurile de 
cultură să se desfășoare o in
tensă activitate sportivă, folosind 
pentru aceasta posibilitățile ce 
le stau la dispoziție. Invitarea 
unor sportivi de frunte, care să 
vorbească despre pasiunea lor 
pentru sport, despre satisfacțiile 
ce le oferă activitatea sportivă, 
ar contribui fără îndoială la dez
voltarea gustului tineretului pen
tru sport. Același efect l-ar avea 
și organizarea unor demonstra
ții sportive la discipline mai 
puțin cunoscute ca scrima, gim
nastica artistică, haltere, pentru 
a le populariza astfel în rîndul 
maselor largi de tineret.' Parte 
integrantă a educației tineretului, 
sportul trebuie să constituie o 
preocupare de seamă a caselor de 
cultură.

EUSEB1U P1TULESCU 
VASILE RANGA

atenția 
tineretu- 

Lipsa de 
unora dintre

în 
ale

fcsÂ?. y

. '•

sta pentru că odată cu organi
zarea primelor întreceri cu pri
lejul „duminicilor sportive“ în 
fiecare asociație sportivă sătească 
s-a și trecut la organizarea sec
țiilor pe ramură de sport: atle. 
tism, handbal, volei, ciclism. 
De un real folos au fost pe linia 
promovării î(1 rîndul tinerilor a 
acestor discipline sportive între
cerile Spartachiadei de vară a 
tineretului ia startul cărora au 
fost antrenați un mare număr de 
tineri. Organizarea „duminicilor 
sportive" a eliminat... pauza din
tre o ediție și alta a Spartachia
dei tineretului. In acest fel după 
terminarea etapei l-a a Spar
tachiadei, tinerii nu intrau în... 
vacanță ci aveau astfel continui
tate în activitatea sportivă de 
masă. Cum era și de așteptat, 
din rîndurile tinerilor sportivi să
teni s-au remarcat, cu prilejul 
competițiilor sportive de masă 
sau al competițiilor locale, ele
mente deosebit de dotate. Anto
nie Neamțu (peste 6 m. la să
ritură în lungime și 1,70 m. la 
săritura în înălțime), Emilia 
Popescu (vicecampioană regio
nală în probele de arunparea 
greutății și 100 m. plat femei), 
Sabin Argintarii (finalist al 
Spartachiadei tineretului la a- 
runcarea greutății băieți), Va
lentina Boco (campioană raio- 
nal£ îrț proba - --- ■
doar cîteva exemple în acest 
sens. Și din rîndul celor aproape
3.500 atleți, dintre care peste
1.500 fete, aproape 1.000 cicliști, 
peste 700 pasionați ai sportului 
nostru național, trînta, se vor 
ridica fără îndoială elemente din 
ce în ce mai dotate .Activitatea 
intensă a celor 26 asociații spor
tive sătești care întrunesc maj 
mult de 5.000 membri ai U.C.F.S., 
dovedește amploarea pe care a 
luat.o sportul în satele raionului 
Baia de Aramă.

Propagarea sportului in rîn
durile tinerilor țărani muncitori 
din raionul Baia ds Aramă pre. 
zintă insă și un capitol deficitar. 
Este vorba de slaba preocupare 
a comitetului raional U.T.M. și 
U.C.F.S. față de antrenarea ti
neretului la practicarea oinei. 
Pină în prezent puțini tineri cu
nosc și practică în mod organi
zat acest sport.

Organizațiile U.T.M., asocia, 
țiile sportive s-au dovedit destul 
de indiferente față de această 
disciplină chiar cu prilejul celei 
de a IV.a ediții a Spartachiadei 
de vară a tineretului. Din întreg 
raionul au participat la această 
disciplină doar cîteva echipe de 
oină.

Comitetul raional U.T.M. Baia 
de Aramă dispune de o expe
riență bogată pe linia promo
vării unor discipline sportive în 
masa tinerilor. El trebuie să fo
losească de îndată această expe
riență în scopul promovării pe 
scară mai largă a oinci în rîn
durile tinerilor țărani muncitori. 
Eliminarea acestei deficiențe va 
contribui la lărgirea posibilități
lor tineretului de la sate în prac
ticarea ramurjlor sportive prefe
rate, ia creșterea nițmărtiliii ti
nerilor anfrenați într-o conti
nuă șj cit mai bogată activitate 
sportivă.

VAL. PIETREANU

Baschetbalistele
sovietice, cele mai bune

din lume
campionat 

baschet s-a 
la Moscova

de 500 m.) sînt

Cel de-al treilea 
mondial feminin de 
încheiat duminică 
cu victoria strălucită a repre
zentativei Uniunii Sovietice care 
în meciul decisiv a învins echi
pa R.P. Bujgaria, cjeținătoarea 
titlului european, cu 51—38 
(21—16). Baschetbalistele sovie
tice au cîștigat toate meciurile 
susținute, demonstrînd un joc 
de o clasă excepțională care le 
permite să-și reia supremația în 
bascftețpl mondial feminjn. Du
pă cuni se știp, anul trecut e- 
chipa sovietică a învins de 2 ori 
reprezentativa S.U.A., cîștigă- 
toarpa ultirnulpi campionat mon
dial. Echipa americană nu a 
participat la campionatul de la 
Moscova mptiyjrid lipsa mijloa
celor financiare. Totuși cele două 
selecționate se vor întîlni peste 
puțin timp în cadrul turneului 
pe care echipa sovietică îl va 
întreprinde în S.U.A.

Ip ultima zi a competiției, e- 
chipa R.P. Romîne a reușit să 
obțină ..cea de-a doua victorie, 
întrecind cu 63—49 
tiya R.P. Ungare.

Clasamentul final 
natului : i. U.R.S.S. 
2. R.P. Bulgaria 13 
R. Cehoslovacă 12 
R.P.F. Iugoslavia 10 punctp: 
5. R.P. Polonă 10 puncte; 6.

reDrezenta-

al campio- . 
14 puncte; 
puncte; 3. 
nunele : 4.

R.P. Romînă 9 puncte; 7. R.P. 
Ungară 9 puncte: 8. R.P.D. Co
reeană 7 puncte.

Campionatele mondiale de 
baschet de la Moscova au cu
noscut un succes deosebit. Jocu
rile s-au ridicat la un înalt pi
vei tehnic, fapt recunoscut de 
toți specialiștii prezenți, printre 
care se afla și secretarul gene-- 
ral al Federației ințernaționale 
de baschet, Wiliams Jones (An
glia). I-a 
timp de 9 
turilor au 
spectatori.

Premiile
din Moscova au fost obținute de 
următoarele soortive: Iaroșev- 
skaia (U.R.S.S.) prențiul centru 
cea mai complectă jucătoare, o- 
ferit de „Sovetski Sport“ ; Gu- 
balkova (R. Cehoslpvacăj pre
miul pentru jucătoarea cu cele 
mai multe puncte înscrise (120) 
oferit dc „Komsomolskaia Prav- 
da“ ; Olesevici (R.P. Pqlonă) 
premiul pentru cea mai tehnică 
jucătoare, oferit de ziarul „Trud“; 
Voinova (R.P. Bulgaria) pre
miul pentru cea maj bună apă
rătoare, oferit de ziarul „Mos- 
kovskaia Pravda“ ; O Den Suk 
(R.P.D. Coreeană) premiul pen
tru realizarea celui mai mare 
procent de lovituri libere, oferit 
de revista „Sportivnîie Igrî“.

jocuțile desfășurat? 
zile in Palatul spor- 
asistat peste 8Q.000

instituite de ziarele

VEDETA
de Teodor Mazilj

prejudecată stupidă sus- 
că vedeta e jucătorul cel 
talentat: „piciorul de aur“,

Clclocrosul desfășurat duminică prin împrejurimile stadionului 
a avut un traseu puțin cam... dificil.

ildocrotul desfășurat dun
„23 August" din București , ,
O bună porțiune a fost parcursă de concurenți pe un teren proas

păt arab
Fotograf« i VASIi-B RANGA

I țfrbi) -4V ii , :
• ' -w z- r &

Fotbal

p
Etapa de duminică a 

campionatului primei ca
tegorii de fotbal, a înre
gistrat cîteva mari sur
prize. Pe primul plan se 
situează înfringereș tex- 
tiliștilor arădeni de că
tre Petrolul Ploești pe 
teren propriu cp 2—0. 
Cea de a doua surpriză 
a fost realizată de Pro
gresul București care a 
dispus tot în deplasare 
de Știința-Cluj (1—Q), 
cucerind astfel 
victorie în acest 
naț.

prima 
_ , . eampio- 

C.C.A. și Steagul 
Roșu Orașul Stalin se 
dovedesc a fi cple mai 
constante formații pînă 
în prezent. C.C.A. a ob
ținut o victorie prețioa
să la Bacău (2—1) care 
o aduce pe primul loc 
în clasamentul general, 
situație pe carp arp țogtp 
șansele s-o păstreze 
după etapa din 25 oc
tombrie cînd 
tîlni formația 
sul Bucțirpșțj. 
nictalurgiștiloT <j>P Ora
șul Stftlin a realizat un 
meci egal (2—2) în com
pania formației Dinamo 
București, după un joc 
frumos la care ar con
tribuit ambele formații, 
•©ntinuînd fi rimîni

și

înva
Progre-
Echipa

E S C U R T
singura echipă neînvinsă 
după 8 etape. La Lu- 
peni, Farul a suferit cel 
mgi greu eșec de la în
ceperea campionatului, 
pierzînd cu 4—0 întâlni
rea cu Minerul din loca
litate. în sfîrșit feroviarii 
bpcureșteni au înregistrat 
cea de a doua victorie 
din 8 întîlniri după o 
țerie de eșecuri conse
cutive. Deși scorul (5-1) 
ar părea că lasă să se 
întrevadă o revenire de 
formă a rgpidiștilor, con
siderăm victoria aceasta 
insuficient de semnifica
tivă, ținînd seama de 
forma slabă a Jiului care 
a cîștigat o singură îp- 
tîlnire în campionat. E- 
tapele viitoare vor avea 
darul să edifice asupra 
ascendenței de formă atât 
de mult așteptată de 
suporterii echipei Rapid.

• în categoria B, din
tre liderii celor trei se
rii, doi au reușit să ob
țină rezultate favorabile: 
C.S.M-S. Iași învihgînd 
Gloria Bistrița cu 2—0, 
iar 
(carp 
pupă 
lupta 
loc) 
4—0.

Cel de al treilea lider, 
Recolta Cărei a auferit 
• înfrîngere categoriei

Știința Timișoara 
continuă să se iip- 
cu apțorițate în 

pentru primul 
pe C.S. Craiova cu

din partea C.S. Oradea 
(4—2) continuînd să de
țină pritnul loc la un 
punct diferență față de 
cea de-a doua clasată, 
Corvinul Hunedoara.

Haltere

• La Oradea s-au în
cheiat întrecerile cam
pionatului republican de 
haltere pe echipe. Pri
mul loc a revenit halte
rofililor de la C.C.A. ur
mați de echipa A. S. 
Pompierul, Știința Bucu
rești, Victoria București 
etc. Pe remarcat faptul 
că la acest, campionat au 
fost înregistrate patru 
noi recorduri republi
cane.

campionul mondial Bo- 
ris Șahlin care nu a pu
tut să participe fiind 
gccidențat. La majorita
tea aparatelor el a avut 
o evoluție impecabilă o- 
cupînd locul I la para
lele, cal cu minere, să
rituri și inele (nota 
9,80). Cel de-al doilea 
concurent sovietic, — 
vel Sțolhov, a arățat 
asemenea o pregătire 
cepțională clasîndu-se 
mediat după Titov cu 
56,30 puncte. Locul trei 
a fost ocupat dc gim
nastul Fuerst (B.F. Ger
mană), iar locul patru 
de cehoslovacul Ferdi- 
nand Dapis.

Fa
de 

ex- 
i-

Motocros

Gimnastică

• Competiția interna
țională de gimnastică 
,,Cppa Europei ' desfășu
rată duminică la Copen

haga, a prilejuit o nouă 
afirmare a școlii sovieti
ce. Publicul danez a 
aplaudat pălduros vic
toria tînărului 
sovietic Iuri Titov, 
sat pe primul loc 
57,85 puncte. Titov 
înlocuit an suocee pa

gimnast 
cla- 
ou 
u

• în capitala R. P. 
Mongole s-a desfășurat 
un concurs de motocros 
la care au participat cei 
mai buni alergători din 
R.P. Chineză și Mongo
lia. în proba feminină 
pe distanță de 12 km. 
motociclistele din R. P. 
Chineză au ocupat pri
mele locuri la categoria 
125 cm.c. Concursul mas
culin s-a desfășurat pe 
distanța de 30 km. în 2 
categorii, victoria reve
nind reprezentanțilog 
R.P. Chineze.

Va întîlni 
Tal pe Botvinik ?

După o pauză de cîteva zile, 
turneul candidaților la titlul 
mondial de șah ș-a reluat dumi
nică la Belgrad cu disputarea 
partiple|pr din runda a 22-a, prima 
din cel de-al IV-lea tur. In cea 
mai importantă partidă, liderul 
turneului, Mihai Tal, a jucat cu 
albele împotriva fostului cam
pion mpndial Vasili Smîslov. Ale- 
gînd apărarea siciliană Smîslov 
și-a creat un mare avantaj po
zițional care-i deschidea exce
lente perspective. Specialiștii 
considerau că Tal nu va mai pu
tea salva această partidă. La 
mutarea 24 Tal a sacrificat pe 
neașteptate o figură pentru a 
obține atac asupra regelui ad
vers. Smîslov a acceptat sacrifi
ciul dar după cîteva mutări s-a 
constatat că sqcrifjcjui lui Tpl 
era o „simplă cursă", in jpcu| 
de mijloc amîndoi șahiștii au in
trat într-o acută criză de timp. 
Tal a sacrificat un pion, conti
nuînd să-și întărească ptacul, 
apoi Smîslov a comis o greșeală 
gravă și cu toate că avea o fi
gură în plus, poziția sa era ire
mediabil pierdută. La mutarea 
41 el a gîndit aproape 15 minu
te dar nu a găsit nici o soluție 
de salvare și în fața 
inevitabil s-a recunoscut învins. 
Celelalte trei partide s-au între
rupt. Keres stă la cîștig în par
tida cu Fischer, Olafson are a- 
vantaj la Petrosian, iar partida 
Gligorici-Benko s-a întrerupt în
tr-o poziție aproximativ egală.

în clasament continuă să con
ducă Mihail Tal cu 16V2 puncte 
urmat de Keres cu 14 puncte și 
o partidă întreruptă.

In runda a 23-a sînt programate 
următoarele partide : Gligorici- 
Tal ; Petroslan-FIscher ; Benkă- 
Olafson șt KerM-Smtdov,

T- 
matului

O 
ține 
mai 
„jucătorul nr. 1“, indispensabilul 
și inepuizabilul, cel care în mi
nutul 90 nuuclțează, prințr-o frp- 
moașă acțiune 
victoriei.

Jucățorul cp 
se integrează 
echipe, este modest tocmai fiind
că e talentat, fiindcă știe că în- 
tr-un joc colectiv arta constă in 
a fi util și nu în a ieși in evi
dență cu orice preț. Jucătorul cu 
adevărat talentat se remarcă și 
prin acțiuni personale, dacă si
tuația jocului o cere, dacă e 
Convins că în acest fel ajută 
echipa să învingă.

Ce este atunci vedeta, „picio
rul de aur" ? Vedeta nu e chiar 
atît de indispensabilă 
după cum se crede ; 
ea se străduiește să 
pară indispensabilă. 
Are picior de lemn și 
caută să ne convingă 
că are picior de aur. 
Arta vedetei nu con
stă în tehnica indi
viduală perfectă, ci în 
arta de a convinge pe 
toată lumea că fără 
șutul ei necruțător, nici 
o victorie nu e posi
bilă. Vedeta știe să 
facă mofturi, să strîm- 
be din nas, să ceară 
condiții speciale. Asta e o vedetă!

„Piciorul de aur nu se mai 
antrenează”. El știe prea multe !

„Ce să mai învețe, de la cine 
să învețe ?“ In timp ce tovarășii 
de echipă se antrenează, el se 
duce la un chefuleț. Chiar dacă 
vine pe teren, „piciorul de aur" 
stă pe margine și dă sfaturi. Dă 
sfaturi jucătorilor, antrenorilor, 
ori cui se nimerește.

La meciuri, „piciorul de aur“ 
întirzie puțin ca să bage oare
care panică în antrenor și în ju
cători.

Pentru fiecare meci, „piciorul 
de aur“ pune condiții.

— Dacă nu i se respectă con
dițiile face scandal, țipă, el nu 
mai joacă, se duce acasă, își dă 
demisia, își face transferul...

Pe teren „piciorul de aur“

personală, golul

adevărat talentat 
jocului întregii

nu-și pune problema ca echipa 
luj să învingă, ci el să învingă, 
el să marcheze golul care aduce 
egalarea și golul care aduce vic
toria și toate golurile...

De aceea de la primul la ul
timul minut, nu face decit să se 
remarce. Driblează pînă cade jos, 
face foarfeci spectaculoase, cînd 
se cere un modest pas daț cu 
latul, protestează la fiecare flu
ierat al arbitrului. Cînd gre
șește în fața porții îți pune pâi
nile în cap... doamne în ce e- 
chipă s-a băgat, doamne ce prost 
se mișcă pe teren colegii... Dînd 
totdeauna vina pe alții, se simte 
și cu conștiința curată ; el și-a 
făcut datoria.

După meci „piciorul de aur“ 
face scandal. „Asta e echipă? 
Asta e portar ? Ăsta e antrenor ?

Ăsta e echipament ? 
Asta e arbitru ? Asta 
e minge ? Ăsta e te
ren ?...

După fiecare meci în 
care joacă prost, „pi
ciorul de aur” nu 
demoralizează, ci dim
potrivă, își mărește 
pretențiile, înjură și 
mai tare, amenință și 
mai des cu demisia... 
Unii antrenori se lasă 
intimidați, nu-l judecă 
după aportul pe care-l 
aduce echipei ci după 
gura pe care o face...

„Domnule... dacă ți
pă el așa tare o fi jucător de 
clasă mare... Dacă e atît de o- 
braznic o fi avînd stofă de mare 
internațional...“.

N-are...
N-are
N-are 
N-are 
N-are
Are un singur lucru : tupeu. 
„Piciorul 

stea puțin 
bine merge

„Piciorul
mediteze îndelung asupra atitu
dinii lui. Dar nu așa și nici la 
bufetul Olt în fața unui pahar 
de bere. Să mediteze stînd pe 
tușă văzînd cu ochii lui cît de 
puțin indispensabil este.

stofă de mare jucător, 
„picior de aur“.
„șut fulgerător”, 
viteză drăcească.

de aur“ trebuie 
pe tușă. Să vadă 
echipa fără el... 
de aur“ trebuie

să
ce

să
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Exigența colectivului
Marea majoritate a muncitori

lor care lucrează în sectoarele 
productive ale Uzinei nr. 2 de 
utilaj chimic și petrolifer din Plo. 
ești o formează tinerii. Mulți au 
învățat meseria în uzină, alții 
au fost trimiși de uzină să-și ri
dice calificarea profesională în 
diferite școli și facultăți. Ca ur
mare a faptului că majoritatea 
tinerilor posedă o bună pregă
tire profesională, contribuția lor 
la îndeplinirea sarcinilor de pro
ducție este tot mai mare. Sub 
conducerea organizației de par
tid, urmînd exemplul comuniști
lor. majoritatea tinerilor munci
tori s-a situat de fiecare dată 
la înălțimea sarcinilor pe care le 
avea uzina, cîștigîndu-și prin 
munca lor prețuirea întregului co
lectiv de muncitori.

Despre aceste lucruri s-a vor
bit în adunarea generală de dare 
de seamă și alegeri a noului co
rni teț U.T.M. Darea de seamă a 
scos în evidență că cei aproape 
200 de utemiști din uzină, an- 
trenînd alături de ei și pe cei
lalți tineri și-au adus o contri
buție importantă la îndeplinirea 
ritmică a planului de producție 
al uzinei (care a fost și depă
șit cu 4 procente), la îmbunătă
țirea calității produselor, la ri
dicarea productivității muncii și 
scăderea prețului de cost.

In darea de seamă și în discu
țiile ce s-au purtat pe marginea 
ei au fost pomenite numele mul
tor 
Pe 
tre 
Ion 
ginerul Sigismund 
și mulți alții, au fost apreciați 
pentru pasiunea și abnegația cu 
care-și îndeplinesc sarcinile 
fesionale, pentru disciplina 
care dau dovadă.

Analizînd activitatea în 
ducție a tineretului, adunarea nu 
s-a oprit însă numai asupra mun-

tineri fruntași în producție, 
bună dreptate tineri ca Pe- 
Qrăciun, Oonstantin Frîncu, 
Prună, Alexandru Tltu, in- 

Woicinschi

pro- 
de

pro-

INFORMAȚII
Duminică s-a înapoiat în Capi

tală delegația Consiliului națio
nal al femeilor din R.P. Romînă, 
condusă de președinta Consi
liului, Maria Rosetti, care a par
ticipat la lucrările sesiunii Con
siliului Federației Democrate In
ternaționale a Femeilor ce au 
avut loc la Praga între 12 și 16 
octombrie 1959.

La invitația Consiliului națio
nal al femeilor din R.P. Romînă 
duminică a sosit în Capitală d-na 
dr. Andrea Andreea, președinta 
Uniunii femeilor suedeze, vice
președintă a Federației Democra
te Internaționale a Femeilor, 
laureată a Premiului Lenin „Pen
tru întărirea păcii între po
poare".

★
Luni dimineața s-a deschis în 

localul permanent din str. Ba- 
liștei nr. 33, expoziția organizată 
de întreprinderea de stat pentru 
comerțul exterior „Electroimpex" 
din Budapesta.

La expoziție nnt prezentate 
produsele cele mai moderne ale 
industriei de telecomunicații și 
ale industriei optice ungare. Ex
poziția va fi deschisă între 19 
octombrie și 1 noiembrie zilnic, 
dimineața între orele 9—12, iar 
după-amiază între 17—20.

(Agerpres)

în trecutul nu prea îndepărtat, 
pe vremea regimului burghezo- 
moșieresc, faptele firești care al
cătuiesc astăzi viața de zi cu 
zi a tineretului <jin țara noa
stră ar fi apărut celor mai mulți 
dintre tineri ca un vis îndepăr
tat. Puțini ar fi îndrăznit să-l 
viseze înfăptuit atît de curînd 
și atît de întreg. Și iată că au 
sosit și zilele în care visurile 
de veacuri ale tineretului s-au 
realizat.

Tineretul din totdeauna a vi
sat. A visat să fie liber, să aibă 
un cîmp larg de manifestare a 
energiei sale creatoare, a apti
tudinilor sale, a visat să aibă 
o locuință luminoasă și curată, 
să aibă o îmbrăcăminte plăcută, 
să vadă un film, un teatru, să 
meargă la concertele celor mai 
buni maeștri, să facă excursii, 
să se plimbe, să danseze, să facă 
sport etc. Toate aceste visuri 
erau însă în trecut nerealizabile 
pentru majoritatea tinerilor. A 
trăi cu adevărat bucuriile tine
reții era privilegiul unui grup 
foarte resțrîns care-și putea per
mite aceasta datorită banilor lui 
„papa“ — bani smulși din su
doarea muncitorilor exploatați.

Poporul însă a luptat cu în- 
dîrjire și, sub conducerea Par
tidului Comunist Romîn, a ajuns 
să realizeze cel mai-luminos vis 
—libertatea, înlăturarea explqa- 
tării, construirea unei vieți noi, 
fericite pentru oamenii muncii.

Acestor visuri împlinite le 
este dedicată lucrarea cu același 
titlu, apărută în Editura tinere
tului, cu prilejul celei de a cinci
sprezecea aniversări a eliberării 
patriei noastre.

Volumul este alcătuit din 
nouă articole, fiecare oprindu-se 
la cîte un aspect al vieții noi 
a tineretului patriei noastre.

In articolul introductiv, se 
arată că viața nouă a tineretu
lui nostru este rodul luptei în
delungate și grele a neperului 
muncitor condus de Partidul @o. 

cii fruntașilor în producție, a 
celor care-și îndeplinesc cu con
știinciozitate sarcinile profesiona
le. Dimpotrivă. Meritul adună
rii constă în aceea că a reușit 
să ridice cu curaj acele aspec
te din activitatea unor tineri care 
mai frinează încă producția, care 
împiedică colectivul uzinei să 
obțină succese și mai mari în 
îndeplinirea obiectivelor trasate 
de partid.

Astfel, în această adunare s-a 
vorbit despre atitudinea nejustă 
față de muncă a unor tineri mun
citori ca Tudor Tache, Gheorghe 
Cliscău, Marin Dragomir, Nico. 
lae Popa și alții.

In adunare s-a arătat că mai 
sînt utemiști și tineri care, deși 
nu absentează de la lucru, mani
festă neglijență față de mașini, 
sînt necuviincioși cu maiștrii și 
tehnicienii, nu păstrează curățe
nia.

Pe marginea unei 
adunări de dare 

de seamă și alegeri 
a organizației U.T.M.

de la Uzina nr. 2 
de utilaj chimic 

fi petrolifer din Ploeștl
Vorbind despre asemenea fap

te, utemiștii care au luat cuvîn- 
tul în adunare au criticat cu 
asprime vechiul comitet U.T.M. 
care n-a reușit să creeze o opi
nie de masă împotriva leneșilor 
și chiulangiilor, împotriva ori
căror manifestări de indiscipli
nă, care n-a folosit mijloacele 
pe care le avea la dispoziție, 
metodele cunoscute și verificate 
de practică pentru educarea u- 
nei atitudini noi, socialiste în 
muncă. Astfel, n-au fost folo
site brigăzile utemiste 
ducție pentru educarea 
utemiști ori tineri care 
disciplinați, n-au fost 
posturile utemiste de control în 
această direcție. în uzină n-au 
fost aplicate inițiative — ca de 
pildă cea a tinerilor de la uzi
nele „Tudor Vladimirescu“ — 
care privește organizarea civilii

de pro- 
acelor 

sînt in- 
tolosite

N. PUIU

Un aspect din sala de lectură a fabricii de încălțăminte „Solidaritatea* din Oradea. 
Foto : N. STELORlAN

mplinite“„Visuri
munist. In acest capitol se vor
bește de asemenea despre lupta 
eroică a uteciștilor care, sub 
conducerea P.C.R., au adus o 
contribuție de preț la cauza li
bertății și fericirii poporului 
muncitor.

Sub conducerea P.G.R. s-a pu
tut ajunge la răsturnarea vechii 
orînduiri bazate pe exploatare și 
la construirea unei vieți noi.

In această viață nouă, țînărul 
cetățean al patriei are dreptqri 
depline. El își poate exercita în 
mod firesc dreptul la vot, drep
tul de a alege și a fi ales în di
ferite organe de conducere ale 
statului. Articolul „Cetățean cu 
drepturi depline“ consemnează 
cîștigarea acestui însemnat drept 
de către tineret.

Mulți tineri sînt astăzi acti
viști de frunte pe tărîm social. 
In Marea Adunare Națională 
aleasă la 3 februarie 1957 sînt 
57 de deputați tineri între 23 și 
30 de ani. Tinerii sînt prezenți 
de asemenea în toate organele 
puterii de stat, în sfaturile popu
lare comunale, raionale și re
gionale, în comitetele de condu
cere ale organizațiilor de masă, 
în rîndurile asesorilor populari. 
Ei își îndeplinesc sarcinile dînd 
dovadă de patriotism și maturi
tate politică, de 
tită în politica 
citoresc Romîn, 
triei socialiste, 
priul lor viitor.

Articolul „In muncă ni-i mîn. 
dria și sensul și mărirea“ este 
închinat unuia dintre cele mai 
importante drepturi pe care Ie 
are tineretul din ziua de azi: 
dreptul la muncă. Făcînd o do
cumentată prezentare a condi
țiilor inumane de muncă și cali
ficare ale tineretului în timpul 
regimului 
dînd 
foarte 
tuația ejașei muncitoare din 
țările capitaliste de azi, articolul

încredere neclin. 
Partidului Mun- 
în viitorul pa- 

care este pro-

burghezo-moșieresc, 
și numeroase exemple 

elocvente despre sl-

lor prin grija partidului, 
s-ar fi organizat ase- 

educative, dacă 
fi creat o puternică

zată a locului de producție, în
tărirea disciplinei tinerilor în 
muncă. Trebuie spus că vechiul 
comitet U.T.M. n-a organizat o 
susținută muncă politică în sco
pul lămuririi tuturor tinerilor a- 
supra importanței muncii lor pen
tru realizarea planului de pro
ducție, despre locul pe care-1 o- 
cupă uzina lor în ansamblul eco
nomiei naționale, ajutîndu-i ast
fel să înțeleagă care sînt sarcinile 
lor ca utemiști, ca tineri mun
citori în construirea societății 
noastre noi. Pe aceeași linie 
se puteau organiza întîlnîri în
tre tineri și muncitori vîrstnici 
care să le vorbească despre con
dițiile de muncă în trecut în uzi
nele patronilor în contrast cu 
condițiile asigurate astăzi mun
citorilor prin grija partidului. 
Dacă 
menea activități 
s-ar 
opinie împotriva acelora care 
nu respectă disciplina mun
citorească, fără îndoială că nu
mărul indiscîplinaților, al lene
șilor ar fi scăzut

Alegînd noul comitet, aduna
rea generală a adoptat o serie 
de hotărîri concrete care — a- 
plicate — vor duce fără îndoia
lă la îmbunătățirea activității 
utemiștilor. Printre acestea, mul- 
te se referă Ia acțiunile nece
sare pentru întărirea disciplinei 
în producție, pentru formarea 
la toți tinerii a atitudinii socia
liste față de muncă. Adunarea a 
prevăzut îmbunătățirea activită
ții brigăzilor și posturilor ute
miste de control, aplicarea unor 
importante inițiative ale tineri
lor din alte uzine care s-au do
vedit de o mare valoare educa
tivă, antrenarea tuturor tineri
lor în întrecerea socialistă și 
altele. De asemenea printre ho- 
tărîrile adoptate, multe se refe
ră la îmbunătățirea muncii poli
tice educative, la crearea unei 
puternice opinii Împotriva mani
festărilor de indisciplină.

Spiritul critic care a dominat 
în adunare, exigența utemiști- 
lor, precum și hotărîrile adop
tat® oferă garanția că în viito
rul apropiat lipsurile semnalate 
vor fi lichidate.

l
își consacră cea mai mare parte 
condițiilor create azi tineretului 
patriei noastre pentru a munci, 

In primul 
că garanta- 
muncă este 

însemnate 
de clasa

înseamnă
de a căpăta o

a învăța o meserie, 
rînd, articolul arată 
rea dreptului la 
una din cele mai 
cuceriri dobîndite 
muncitoare. In patria noastră, 
dreptul la muncă 
certitudinea 
muncă garantată și plătită, po
trivit cu calitatea și cantitatea 
ei. Punerea în funcțiune a nu
meroase noj întreprinderi, des
chiderea marilor șantiere ale so. 
cialismului au creat posibilitatea 
ca numărul muncitorilor să 
crească continuu. Numai în 
cîțiva ani de zile, numărul 
muncitorilor a sporit cu mai 
multe sute de mii, din care ma
joritatea covîrșitoare o formează 

RECENZIE
tineretul. îndeplinind sarcina în
credințată de partid, Uniunea 
Tineretului Muncitor acordă o 
mare însemnătate activității în 
producție a tineretului. Și arti
colul consemnează numeroase 
exemple, cifre, date, care de
monstrează însuflețirea tinerilor 
constructori ai socialismului din 
patria noastră. Astfel, cititorii 
vor afla că mișcarea tinerilor 
inovatori cuprinde azi 15.300 de 
tineri pasionați căutători și pro
motori ai noului în tehnică. Nu
mai în întreprinderile din re
giunea Stalin tinerii au făcut în 
anul trecut 990 de propuneri de 
inovații și raționalizări din care 
347 au și fost aplicate, reușir)- 
du-se să se realizeze economii în 
valoare de aproape 19.000.000 
lei. Prezentînd un amplu tablou 
al inițiativelor tineretului în pro
ducție, al impetuoasei mișcări 
patriotice de muncă voluntară a 
tinerilor, articolul subliniază că 
munca liberă pusă în slujba

Dintre toți pacienții policlinicii din noul oraș petrolifer Lucă- 
cești, micuța Viorica, este cea mai tînără, dar și cea mai 

curajoasă.
Foto : P. POPESCU

Succesul 
unor filme 
romînești 
în Belgia

Asociația de prietenie „Belgia- 
România“ a organizat în ultimul 
timp în mai multe orașe din 
Belgia vizionarea unor filme do
cumentare și artistice romînești 
trimise de I.R.R.CS.

S-au bucurat de un deosebit 
succes filmele : „Erupția", „Alo, 
ați greșit nupiărul“, „Joc de 
cuburi“ și „Carpații răsărițeni",

(Agerpres) 

construcției socialiste a făcut să 
se dezvolte o nouă atitudine 
față de muncă a tinerei genera
ții, o atitudine socialistă față de 
muncă.

Unul din principalele drepturi 
garantate ale tineretului nostru 
este și dreptul la învățătură. Ti
neretului patriei noastre îi sînt 
deschise larg porțile cetății știin
ței.

Orice școală sau universitate, 
laborator sau bibliotecă stă acum 
la îndemîna oricărui tînăr. Fii 
de muncjtori și de țărani, munci
tori învață cu pasiune și dîrze- 
nie.

Acestui drept, acestei datprii 
a tineretului îi sînt închinate ar
ticolele „Învățătura — un drept, 
un titlu de mîndrie“ și „Spre lu
minoasele culmi ale culturii“. 
Ambele, scrise cu multă căldură,

>1

dovedesc prip numeroase exem
ple, citate, cifre, condițiile create 
de regimul democrat-popular 
pentru ca tineretul de azi să 
poată învăța, să-și poată însuși 
cultura și știința, să poată 
deveni oamenii de care patria 
socialistă are nevoie. Prézen- 
tind tabloul trecutului întunecat 
cînd învățătura, cultura, erau 
inaccesibile maselor lărgi de ti
neri, cărora li se oferea în schimb 
o întreagă „literatură" de scan
dal, pornografie, crimă etc., ar
ticolul scoate în evidență cinis
mul claselor exploatatoare, care 
notau formal în constituțiile 
burgheze „învățămînul primar 
frenerai și obligatoriu“. în rea- 
itate, existau zeci de piedici în 

calea copiilor de oameni simpli 
în drumul lor spre școală. Ta
xele exorbitante, nevoia unei 
îmbrăcăminți și a unor cheltu
ieli de rechizite și cărți la care 
cei mai mulți părinți nu puteau 
face față, erau numai unele din

Experiența înaintată
al tuturorun bun

(Urmare din pag. l-a)

nerea de economii, precum și 
formele și m&todele care duc la 
ridicarea productivității muncii. 
Este știut că una din aceste 
forme este și aplicarea organi
zată a metodelor înaintate de
lucru. Comitetul U.Ț.M. și-a
propus unele măsuri pentru o 
mai largă mobilizare a tineretu
lui în producție, pentru creșterea 
productivității muncii și reduce
rea prețului de cost. Astfel, au 
fost extinse aceste metode de 
lucru în toate brigăzile de tine
ret din cele trei schimburi cțiR 
secția ring. Ș-qu extins de ase
menea aceste metode și la speci
ficul șecțjilor preparație și piep
tănat. In acest scop, am organi
zat consfătuiri cu responsabilii 
de brigăzi și responsabilii teh
nici unde au fost invitați și tine, 
rii din brigada I-a, schimbul II 
pentru a face schimb de expe
riență. Aceste metode au fost 
incluse în programul cursurilor 
de minim tehnic. Birourile orga, 
irizațiilor de bază U.f.M. din 
secții au urmărit felul cum se 
aplică aceste metode de către 
tineret și au popularizat la ga
zeta de perete, ziarul de uzină 
și stația de amplificare cele maț 
bune rezultate. Alături de frun
tașii care aplică aceste metode 
și care obțin rezultate importante 
au fost criticați la gazeta de pe. 
rete și acei tineri care dovedesc 
inerție față de aplicarea expe
rienței ■ • ■ ' “
arătat 
Omuț, 

înaintate. Bunăoară s-a 
că Niculina Milea, Ana 
Lucia Chiriac, Victoria 

Bratu nu aplică metodele înain
tate, fapt pentru care continuă 
să dea fire necorespunzătoare 
din punct de vedere calitativ.

în vederea îmbunătățirii cali
tății produselor noastre am ți
nut legătura permanentă cu fa
bricile cărora le livrăm fire și 
am comunicat periodic munci
toarelor impresiile tovarășilor

aspectele „dreptului la învăță» 
tură“. Urmau apoi discriminări
le rasiale pentru tinerii minori
tăților naționale. _

Articolul citează de asemenea 
spicuiri din presa vremii din 
care se vede lupta neîncetată și 
hotărîtă a P.C.R. împotriva tu
turor acestor samavolnicii ale 
burgheziei.

In anii puterii populare, parti
dul și guvernul au luat o serie 
de măsuri importante, care au 
dus la deschiderea largă a por
ților școlilor de toate gradele 
pentru fii oamenilor muncii, la 
organizarea unui învățămînt pe 
baze științifice, legat de viață, de 
practică. Amintind cititorilor fap
tul că aproape în fiecare a,n au 
existat diferite hotărîri care au 
dus succesiv la îmbunătățirea în. 
vățămîntului din țara noastră, se 
subliniază în mod deosebit im
portanța Hotărîr ii C.C. al P.M.R. 
și a Consiliului de Miniștri din 
11 martie 1959, cu privire la 
îmbunătățirea învățămîntului se
ral și fără frecvență care deschi
de noi posibilități tinerilor din 
fabrici, uzine, șantiere, de pe 
ogoare să poată invața fără să.șl 
întrerupă munca în producție.

Volumul cuprinde și un ar
ticol despre viața tineretului în 
Armata R.P.R., armată a po
porului, apărătoare de nădejde a 
păcii, a muncii pașnice și a cu
ceririlor revoluționare ale po
porului muncitor.

Un alt articol al cărții este 
consacrat vieții fericite a tinere, 
lor fete din patria noastră. 
In aceste pagini, cititorii vor a- 
vea prilejul să vadă, ca într-un 
film, perindarea unor imagini din 
viața grea, lipsită de orizont, 
închisă între zidurile unor ab
surde prejudecăți, la cheremul 
josnicelor pofte ale patronilor 
sau vătafilor, a tinerelor fete în 
trecut, în contrast izbitor cu 
drumpl luminos, deschis tinere
lor fete de azi, prin grija par
tidului și gftvernului. Ele

Luna prieteniei 
romîno-sovietice

Conferință de presă cu colectivul
ansamblului

Luni la amiază, la Uniunea 
Ziariștilor a avut loc o confe
rință de presă cu prilejul tur
neului pe care Teatrul „Mosso
viet“ îl întreprinde în țara noa
stră.

Tov. Virgil Florea, director 
general al artelor din Ministe
rul Invățămîntului și Culturii, 
a salutat prezența artiștilor so
vietici în mijlocul reprezentan
ților presei din Capitală.

După ce a mulțumit pentru 
primirea călduroasă făcută co
lectivului Teatrului „Mossp- 
viet“ regizorul I. A. Zavadski 
a arătat că artiștii sovietici vor 
prezenta în cadrul turneului 
două dramatizări : una intitu
lată : „Zări necuprinse“ după 
romanul „Munți abrupți“ de N. 
Virta, care aduce pe scenă un 
episod din viața satului sovie
tic, și cealaltă „Bătălie în 
marș“, după romanul cu același 
nume al scriitoarei Colina Ni; 
kolaeva, inspirat din viața 
muncitorilor sovietici. Aceste 
două piesesînt cele mai re
cente realizări ale teatrului, con
sacrate marilor teme contempo
rane. Celelalte spectacole ce vor 

din acele fabrici asupra muncii 
noastre. In București am orga
nizat vizite și schimburi de ex
periență la întreprinderi ca fa
brica de confecții „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej“, Adesgo", „Tînăra 
Gardă", „Donca ȘifllP"-

Tovarășa Serea Otilia care a 
condus această vizită a inîpr- 
mat serviciul de control tehnic 
de sezisările făcute de muncito
rii și tehnicienii de acolo și s-au 
luat măsuri pentru îmbunătăți
rea muncii. In acest scop, s-au 
organizat și expoziții la postu
rile utemiste de control cu ma
terialele defecte produse de ti
neri și s-a intensificat munca de 
lămurire și ajutorare a celor 
care lucrau neglijent-

Așa cum era firesc, munca 
depusă pentru ca un număr cît 
mai mare de muncitori să-și în
sușească, cele mai bune metode 
de lucru a dat multe roade bune. 
Astfel, în secția ring aiț scăzut 
defectele de fir de la 80 de kg. 
cît era înainte pe secție, pe 
lună, la numai 30—35 kg. în a- 
celași timp, s-au redus levatele 
defecte de la 16—18 levate în 
unele schimburi la nici o levată 
(luna trecută schimburile I și II 
nu au dat nici o levată de
fectă). Luptînd pentru obținerea 
de economii, muncitorii noștri 
au izbutit să reducă deșeu- 
rile în medie cu 10 la sută 
pe fiecare operație, să reducă 
totodată consumul specific la 
bumbac puf pe întreprindere în 
primele 9 luni ale anului, 
peste 12.000 kilograme.

De bună scamă că acesta este 
numai începutul. Sîntem hotărîți 
ca împreună cu conducerea în
treprinderii și comitetul de în
treprindere, șub conducerea co
mitetului de partid, să facem 
din schimburile de experiență o 
școală din care toți tinerii să în
vețe să dea produse mai multe, 
mai ieftine și numai de bună ca
litate.

cu

trăiesc, azi împlinirea viselor ce
lor mei dragi, plămădite din 
dragoste de viață și încredere 
în viitor.

Alte două capitole ale acestei 
cărți sînt rezervate dreptului la 
sport și la odihnă tineretului.

Ultimul articol al lucrării, inti
tulat „Mulțumim din inimă parti
dului“ subliniază prinosul de 
recunoștință pe care tineretul 
liber și fericit dig patria noas
tră îl aduce partidului. Recenta 
hoțărjre din 13—14 iulie a. c. a 
Plenarei C.G. al P.M.R. repre
zintă o nouă dovadă a grijii 
neîncetate a partidului și gu
vernului pentru viața fericită a 
poporului nostru, a tineretului 
nostru.

Tineretul nostru este profund 
recunoscător partidului iubit. 
Este recunoscător pentru viața 
demnă, fericită și civilizată pe 
care o trăiește. Și acolo unde 
lucrează, în uzină sau pe ogor, 
în școală sau în facultate, el se 
străduiește cu întreaga sa ca
pacitate de muncă și de creație 
de a fi un vrednic constructor al 
socialismului.

Cartea „Visuri împlinite“ are 
meritul de a reuși să redea lim
pede contrastul izbitor dintre 
trecutul de tristă amintire și pre. 
zentul luminos al vieții tineretu
lui nostru, comparînd.o în per
manența și cu viața grea, lipsită 
de posibilități și bucurii, a tinere
tului din țările capitaliste și co. 
ion ia le.

Tînărul 
na ultima 
avea deci
pletă a situației tineretului nos
tru, va prețui și mai mult viața 
nouă, luminoasă pe care a do- 
bîndit-o întregul nostru popor 
muncitor prin luptă curajoasă și 
muncă harnică sub conducerea 
partidului iubit.

NATALIA PETRUȚ

cititor care va termi- 
filă a cărții va putea 
această imagine com-

„Mossoviet
fi prezentate sînt „Mascarada* 
de Lermontov, într-o nouă con
cepție regizorală, și „Nevestele 
vesele din Windsor“ de Shakes
peare, într-o nouă montare ori
ginala prin care ne străduim ca 

. publicul să-l simtă pe marele 
dramaturg renăscut în toată 
vigoarea lui, ca un scriitor 
foarte apropiat de mentalitatea 
noastră de astăzi.

Vorbind apoi despre activita
tea viitoare a ,,Mossoviet“-ului, 
I. A. Zavadski a arătat că 
după întoarcerea în Uniunea So
vietică teatrul se va muta în
tr-o nouă clădire, construită în 
centrul Moscovei după cerin
țele celei mai moderne tehnici. 
Pentru aceasta colectivul tea
trului pregătește noi piese ca 
„Vara cerul e departe“ de N. 
Virta, inspirată din munca sa- 
vanților sovietici, și o piesă de 
un scriitor danez 
„Revolta femeilor“, consacrată 
luptei pentru pace. In conti
nuare, cunoscutul regizor sovie
tic a vorbit despre rolul tea
trului în formarea conștiinței 
noi a omului contemporan și 
despre străduința colectivului 
teatrului „Mossoviet“, ca și a 
tuturor teatrelor progresiste din 
lume, de a crea spectacole care 
să redea sentimentele profun
de ale omului de azi.’

Solicitată să vorbească despre 
activitatea ei de_creație, cunos
cuta artistă V. 
vorbit despre 
le-a interpretat 
film în ultimii

Regizorul A. 
vat importanța 
găturii strinse,

intitulată

P. Marețkaia a 
rolurile pe care 
pe scenă și în 
șase ani.
L. Șaps a rele- 
deosebită a le- 

, caracteristică 
realismului socialist, care tre
buie să existe între artiști și 
spectatori, legătură care se rea
lizează numai atunci cînd pe 
scenă se prezintă^ un subiect 
legat de actualitate.

In încheierea conferinței de 
presă, tov. Virgil Florea a mul
țumit oaspeților sovietici pentru 
interesantele răspunsuri pe care 
le-au dat la întrebările ziariș
tilor și le-a urat succes deplin 
în turneul din țara noastră.

★
Luni seara, artiști ai Teatru

lui „Mossoviet“ au susținut un 
recital la postul de televiziune 
Bucureșți. Recitalțil a cuprins 
fragmente din piesele care fi
gurează în repertoriul teatrului 
și recitări.

Deschiderea 
„Săptămînii 

cărții sovietice“
Luni s-a deschis în întreaga 

țară „Săptămîna cărții sovietice“.
în Capitală, cu acest prilej, la 

Librăria Cartea rușă, a fost 
inaugurat Bazarul cărții sovieti
ce. La festivitate au luat parte 
reprezentanți ai Ministerului In- 
vățămîntului și Culturii, Consi
liului General A.RX.U.S., Uniu
nii Scriitorilor din R.P. Ro.mînă, 
I.R.R.C.S., scriitori și abți oa
meni de cultură.

Au fost de față reprezentanți 
ai Ambasadei Uniunii Sovietice 
la București.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de scriitorul Marcel Bres- 
lașu. Cartea sovietică, a spus 
printre altele vorbitorul, oglindă 
credincioasă a celei mai înain
tate culturi, expresie a noului 
umanism, se așează cu cinste 
printre uriașele cuceriri ale po
porului sovietic. Numai în țara 
noastră au apărut, în traducere, 
în ultimii 15 ani peste 8.000 de 
titluri cu un tiraj total de a- 
proape 100 milioane de exem
plare.

Vorbitorul a subliniat apoi că 
literatura sovietică este un mare 
și devotat prieten al scriitorilor 
din țara noastră. Cartea sovieti
că — a spus Marcel Breslașu — 
a fost întotdeauna pentru noi un 
ajutor prețios în munca de con
struire a noii noastre culturi, a 
noii noastre societăți socialiste.

A urmat vizitarea bazarului 
care cuprinde mii de volume — 
lucrări politice și științifice, o- 
pere literare, albume de artă.

(Agerpres)
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Literatura color mai 
nobile aspirații 

ale omenirii
(Urmare din pag. I-a) 

mului, le face cunoscută viața și 
munca oamenilor sovietici, chipu
rile unor eroi pozitivi ale căror 
exemple sînt demne de urmat. 
î<n educația atîtor tineri munci
tori, tineri țărani muncitori, elevi 
și ștudenți literatura sovietică a 
adus o contribuție esențială; cîți 
din ei n-au învățat să trăiască și 
nu s-au hotărît să devină niște oa
meni înaintați, devotați patriei 
și poporului pînă la ultima sufla
re — așa cum la rîndul lor ti
nerii sovietici au tradus în viață 
aceste pilde nemuritoare — ci
tind cărți ca „Tînăra gardă“ de 
Fadeev, „Zoia“ de Margarița Aii- 
gher, ,,Povestea unui om ade
vărat“ de Polevoi, citind „Pă- 
mînt desțelenit“ de Șolohov, 
„Bărbăție" de Ketlinskaija, „De
parte de Moscova“ de Ajaev etc.

Dar literatura sovietică, lite
ratura realismului socialist, este 
iubită nu numai la noi, ci în 
întreaga lume, unde nume ca î 
Gorki, Maiakovșki, Șolohov, Fa- 
deey, Fedin, Surkov, Simonov, 
Ehrpnburg Tvardovschi, Isakov- 
ski și altele sînt cunoscute și în
drăgite. Oamenii progresiști de 
pretutindeni, tinerii cinstiți văd 
în literatura sovietică o armă de 
luptă pentru o viață mai bună, 
pentru progres social, o minuna
tă agitatoare care lămurește con
științele, care aduce omenirii me
saje nobile de prietenie între 
popoare, de profund umanism. 
Mii și sute de mii de tineri pro
gresiști din lumea întreagă sorb 
neîncetat din exemplul lui Pavel 
Korceaghin noi și noi forțe în 
lupta pentru o tinerețe însorită, 
peptru o viață luminoasă a tine
retului, pentru pace și prietenie. 
Căci cartea sovietică pe care o 
sărbătorim în săptămîna aceasta 
slăvește cuvîntul splendid „pace“ 
de pe frontispiciul primului De
cret al Puterii Sovietice, cuvîntul 
rostit

Atunci
cînd Octombrie-n furtuni de 

șrapnele 
pe străzi, sîngerînd, 
șuvoia...

Și iată-ne întorși la Maiakov- 
ski, poetul cel mare al revoluției, 
adică înaintînd, umăr la umăr 
cu dînsul, spre piscurile cornu- 

Chemarea 
tineretului 
puțin ac-

victorios, 
de poeț 
nu mai 

t atunci cîpd a lan- 
cinstea celei

nisipului 
adresat? < 
e astăzi 
tuală decîț 
sat-o în cinștea celei de-a X-a 
aniversări a Marelui Octombrie, 
în focul unei lupte eroice 
pentru reconstrucție, de di
mensiuni colosale, fără prece
dent în istorie, el s-a adresat „de 
pe mii de tribune“, noii generații 
de constructori, Comsomolului, 
tineretului muncitoresc de pe în
treg întinsul patriei socialiste, 
eerindu-i să învețe, să studieze 
cu pasiune, sorbind cu ochii și 
cu mintea fluviul cărții, izvorît 
din capitala țării lui Lenin.

Așadar, alăturîndu-ne lui 
Maiakovșki, trebuie să arătăm 
și noi că toți oamenii muncii din 
țara noastră, tineri sau vîrstnici, 
apreciază aportul de bogăție spi
rituală considerabilă pe care îl 
reprezintă în educarea omului 
nostru contemporan literatura 
rusă și sovietică prin ideile ma
jore, umaniste pe care le îm
părtășește cititorilor, prin excep
ționala ei calitate artistică. Școa
lă admirabilă de umanitate nouă, 
călăuză și prieten, literatura so
vietică este — alături de litera
tura noastră nouă — insepara
bilă de educarea tineretului cu 
care țara noastră se mîndrește 
astăzi, inseparabilă de impetuo
sul său mers înainte, sub înțe
leaptă și părinteasca conducere 
a Partidului Muncitoresc Romîn.

40.000.000 de exemplare de 
cărți beletristice, frumoase și deo
sebit de instructive, 40.000.000 
de tribune însorite din care ne 
vorbesc în lin.bajul unei minu
nate prietenii, oamenii sovietici, 
poporul Marii Uniuni Sovietice.

' Ì4



MOSCOVA„O mare realizare 
în istoria omenirii*

@ Ecouri la știr cp care anunță că 
„Lunik-3“ a fotografiat partea 
Lunei invizibilă

Dovadă a realizărilor 
remarcabile ale știinjei 

sovietice

«dl

TOKIO 19 (Agerpres). — Oa
menii de știință japonezi au în. 
timpinat cu mult interes știrea că 
stația interplanetară automată a 
terminat prima rotație în jurul 
Pămîntului și că a fotografiat 
totodată partea Lunei invizibilă 
de pe Pămînt. Am aflat cu foar
te multă bucurie, a declarat cu
noscutul savant japonez, prof. 
Myaraoto, că de pe stația inter, 
planetară automată s-a reușit să 
se fotografieze partea Lunei invi
zibilă de pe Pămînt. „Aceasta 
este o mare realizare în istoria 
omenirii“.

Prof. Myadzi, directorul Obser. 
vatorului astronomic din Tokio, 
consideră lansarea celei de.a 
treia rachete cosmice sovietice un 
succes științific strălucit.

Ziarul „Yomiuri“ scrie că cer
cetările științifice efectuate de 
stația interplanetară automată 
„dovedesc realizările remarcabi
le ale științei sovietice“.

Oamenii de știință japonezi și 
presa subliniază în numeroase 
comentarii și articole consacrate 
acestui 
pid al 
meniul

eveniment progresul ra. 
Uniunii Sovietice în dc- 
științei și tehnicii.

do-

S-a împlinit un vis 
de veacuri

BONN 19 (Agerpres). — „S-a 
realizat visul de veacuri al ome- 
nirii", Pentru prima oară s-a

Delegația de președinți 
ai sfaturilor populare din țara 

noastră a sosit la Londra
LONDRA 19 (Agerpres). — 

Delegația de președinți ai sfatu
rilor populare din București, 
Ploești și Cluj, formată din to
varășii Dumitru Diaconescu, 
Gheorghe Stan și Aurel Duca, a 
sosit la Londra.

Pe aeroport, oaspeți; romîni 
au fost întîmpinați de dl. 
A. N. E. McHaffie, primarul 
districtului Kensington, care i-a 
salutat în numele său și al pri-

Pentru eliberarea Iui 
Farjallah Helou

BEIRUT 18 (Agerpres). — Zia
rul „AI Nida“ relateaza că la 
redacția ziarului se primesc zil
nic numeroase telegrame, mesaje 
și petiții din Liban și din alte 
țari în care se cere eliberarea 
luptătorului democrat libanez 
Farjallah Helou, arestat ilegal la 
Damasc de autoritățile din R.A.U. 
Ziarul a publicat textul unor te
legrame trimise autorităților din

Amnistierea criminalilor de război hitîerișfi 
din Grecia

O veste care umple 
de indignare

ATENA 18 (Agerpres'). - 
TASS transmite: La 16 octom
brie, la Comisia parlamentară 
specială, care exercită funcțiile 
legislative în perioada vacanței 
parlamentare, a fost depus un 
proiect de lege care prevede 
amnistia totală pentru toți crimi
nalii de război hitleriști, atit cei 
aflați în libertate cît și cei în 
curs de executare a pedepsei

Noi blocuri de locuințe muncito
rești la Elbasan (R. F. Albania).

Foto : A.T.A.

de pe Pămînt
reușit fotografierea acelei părți 
a Lunei care niciodată nu se 
vede de pe Pămînt. Această foto
grafie a fost efectuată de sta
țiunea cosmică rusă „Lunik-3“ 
subliniază ziarul vestgerman 
„Neue Rhein-Zeitung“ într-o 
știre publicată la 19 octombrie 
despre evoluția celei de-a treia 
rachete cosmice sovietice.

Și celelalte ziare vestgermane 
acordă multă atenție în nume
rele lor din 19 octombrie noii 
realizări istorice a științei și teh
nicii sovietice.

Ziarul „Westfälische Rund
schau" anunță că în ziua cînd 
stațiunea interplanetară sovietică 
se afla în punctul cel mai apro
piat de Pămînt, Observatorul 
din Bochum a recepționat radio- 
semnalele ei.

Un succes uimitor
PARIS 19 (Agerpres). — După 

cum transmite corespondentul 
din Londra al agenției France 
Presse vicepreședintele societății 
interplanetare britanice. Kenneth 
Gatland, comentînd știrea că 
Lunik-3 a fotografiat partea Lu
nei care nu se vede de pe Pă- 
mint, a declarat că acesta „este 
un succes uimitor“.

„Indiferent dacă aceste foto- 
grafii vor fi de bună calitate sau 
vor reprezenta o imagine apro
ximativă, obținută prim procesul 
e'ementa.r de reproducere, a spus 
el aceasta va fi un succes fără 
precedent, remarcabil“.

Un reprezentant al stațiunii de 
cercetări șt#itifice de la Jodrell 
Bank a declarat că „această 
știre dovedește un succes re
marcabil".

marilor din Leeds și Birming- 
ham, urîndu-le bun sosit în Ma
rea Britanie.

La sosire, au fost de aseme
nea prezenți Petre Bălăceanu, 
ministrul R.P. Romîne la Lon
dra, și membri ai Legației Ro
mîne.

La 18 octombrie președinții 
sfaturilor populare au plecat la 
Leeds.

R.A.U. și președintelui Nasser 
în care se cere eliberarea lui 
Farjallah Helou. Asemenea tele
grame au fost trimise de Andrea 
Andreen, vicepreședinta Comite
tului Executiv al Federației De
mocrate Internaționale a Femei
lor, precum și de 23 de emigranți 
libanezi și sirieni din Brazilia. 
De asemenea s-au primit nu
meroase telegrame din orașele 
Moșul și Bagdad.

poporul grec
pentru atrocitățile săvîrșite. Po
trivit acestui proiect de lege vor 
beneficia de amnistie Max Mer- 
ten, criminal liitlerist, călău al 
poporului grec, condamnat de un 
tribunal din Grecia, la 25 ani în
chisoare, precum și criminalul de 
război hitlerist Kolves care a de. 
venit celebru prin 
săvîrșite în Creta.

După cum arată 
ghi“, poporul grec 
indignare și mînie 
sură a guvernului.

atrocitățile

ziarul „Av- 
a primit cu 
această mă-

MOSCOVA 19 (Agerpres). — 
TASS transmite: La Moscova a 
apărut cartea „Să trăim în pace 
și prietenie!“, despre vizita lui 
Nikita Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., în Statele Unite ale 
Americii.

Cartea este un jurnal docu
mentar original care redă repor
tajul evenimentelor ce vor intra 
in istoria luptei popoarelor pen. 
tru pace.

Cartea cuprinde toate materia. 
Iele în legătură cu vizita șefului 
guvernului sovietic în S.U.A., în- 
tîlnirile pe care le.a avut cu 
președintele D. Eisenhower.

In primele pagini ale cărții 
sînt expuse evenimentele care au 
precedat vizita lui N. S. Hrușciov 
peste Ocean, inclusiv comunica-

John Mc.Cone: Oamenii de știință americani 
ar putea prelua multe lucruri folositoare 

de la instituțiile științifice sovietice
MOSCOVA 19 (Agerpres). — 

TASS transmite: Slntem mulfu- 
miți de călătoria noastră prin 
Uniunea Sovietică, a declarat 
John McCone, președintele Co
misiei americane pentru energia 
atomică. Programul vizitei in 
U.R.S.S., stabilit de prof. Eme- 
lianov, conducătorul Direcției 
Generale pentru folosirea ener
giei atomice, a fost bine alcătuit 
și ne-a satisfăcut pe deplin.

Părăsind astăzi Uniunea So
vietică, a spus McCone, credem

Un comunicat 
scvieto-italian
MOSCOVA 19 (Agerpres). — 

TASS transmite : La Moscova a 
fost dat publicității următorul 
comunicat sovieto-italian in care 
se spune :

Ambsadorul Italiei la Mos
cova a dus tratative la Minis
terul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. în problema prizonieri
lor de război și a italienilor dis
păruți în U.R.S.S. în timpul ce
lui de-al doilea război mon
dial.

In ce privește prizonierii de 
război, partea sovietică a decla
rat că la timpul său toți prizo
nierii de război italieni care 
s-au aflat pe teritoriul sovietic 
au fost repatriați și că nici u- 
nul din ei nu a fost reținut sub 
nici un motiv și nu este reținut 
nici acum. Partea italiană a pri
mit cu încredere această decla
rație a părții sovietice.

In ce privește pe cei dispăruți, 
tinînd seama de activitatea des
fășurată ani de-a rîndul de So
cietatea de Cruce Roșie sovie
tică în scopul căutării acestor 
persoane și avînd de asemenea 
în vedere că de Ia terminarea 
războiului au trecut 14 ani. cele 
două părți consideră că există 
deja date pe baza cărora se 
poate reglementa situația juri
dică a rudelor persoanelor dis
părute in timnul războiului. Cele 
două părți au căzut de aseme
nea de acord că societățile de 
Cruce Roșie din cele două tari 
vor continua să colaboreze ir» 
mod eficient în scopul oblTierii 
de informații în legătură e:i li
nele persoane date d:st>ărute. 
ceea ce ar facilita stabilirea si
tuației juridice a rufeior per
soanelor date dispărui».

Partea sovietică a declarat de 
comun acord cu ambasadorul i- 
talian că delegații Crucii Roșii 
italiene se vor întîlni cu dele 
gații Crucii Roșii sovietice în 
scopul stablirii de contacte per
manente pentru a obține inior- 
mațiile necesare și a comunica 
datele obținute ca răspuns la 
unele întrebări concrete referi
toare la cetățenii italieni care 
ar putea să se găsească pe te
ritoriul sovietic.

Crucea Roșie italiană va co
munica în același mod Crucii 
Roșii sovietice orice informații 
pe care aceasta din urmă le va 
putea cere în problema cetățe
nilor sovietici dispăruți în tim
pul războiului și care ar putea 
să se găsească în Itaiia. 
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tul oficial cu privire la schimbul 
de vizite între președintele Con. 
silfului de Miniștri al U.R.S.S. 
și președintele S.U.A.

Sînt publicate reportajele tu
turor întilniri'.or pe care N .S. 
Hrușciov le-a avut în S.U.A., 
cuvîntările lui, declarațiile făcu
te la conferințele de presă, cu
vîntările rostite la posturi.e de 
televiziune. Sînt cuprinse de a- 
semenea materialele privind mi
tingul de multe mii de oameni 
ai muncii din Moscova, cu pri
lejul înapoierii lui N. S. Hruș
ciov în patrie.

Cartea „Să trăim în pace și 
prietenie 1“ este ilustrată cu un 
mare număr de fotografii, înfăți- 
șînd vizita lui N. S. Hrușciov in 
S.U.A.

că am văzut tot ce era important 
în domeniul folosirii energiei a. 
tornice în scopuri pașnice in U- 
niunea Sovietică. In timpul că
lătoriei noastre am vizitat nu
meroase laboratoare, institute de 
cercetări științifice și întreprinderi 
din Moscova, Leningrad și alte 
orașe. Ne.a produs o impresie 
deosebit de mare utilajul admira
bil al instituțiilor științifice so
vietice, buna organizare a lucră
rilor și înalta calificare a cadre, 
lor științifice.

Luînd cuvîntul la conferința de 
presă pentru ziariștii sovietici și 
străini, John McCone a subliniat 
că pot fi obținute noi succese 
mari in folosirea pașnică a ener
giei atomice în Uniunea Sovie
tică. El a arătat că oamenii de 
știință sovietici și americani a- 
bordează rezolvarea acelorași 
probleme pe căi intrucîtva dife. 
rite. Aceasta creează o bază 
bună, a spus el. pentru o cola, 
borare rodnică care ar fi utilă nu 
numai pentru U.R.S.S. și S.U.A., 
dar și pentru celelalte țări.

John McCone a răspuns pozi
tiv la întrebarea privind utilita
tea schimbului de vizite de Iun- 
gă durată între oamenii de ști
ință sovietici și americani. El a 
remarcat că există numeroase 
domenii în care oamenii de știin
ță americani ar putea prelua 
multe lucruri folositoare din ac
tivitatea instituțiilor științifice 
sovietice.

John McCone a anunțat că la 
începutul lunii noiembrie va sosi 
în S.U.A. o delegație a specialiș. 
tilor sovietici condusă de prof. 
Emellanov.

tn Turcia crește scumpetea
ANKARA 18 (Agerpres). — 

Ziarul „Yeni Gun“ publică date 
statistice din buletinul Direcției 
generale de statistică de pe lin
gă Consiliul de Miniștri al Tur
ciei, cuprinzind cifre cu privire la 
creșterea scumpetej 
Potrivit acestor date

(Agerpres).

în Turcia, 
între anii

„La O. N. U. nu este loc
pentru discriminare“

Un comentariu al agenției TASS
(Agerpres). — 
transmis urmă- 
intitulat „La

cu- 
nu- 

din vo
mita nevoie

creat în tim- 
pe

MOSCOVA 19 
Agenția TASS a 
torul comentariu 
O.N.U. nu este loc pentru dis
criminare“ semnat de Vasili Ilar- 
kov.

Cele 25 de tururi de scrutin 
de la O.N.U. pentru alegerea 
celui de-al treilea membru ne
permanent al Consiliului de Secu
ritate nu s-au soldat cu nici un 
rezultat. Impasul in care a fost 
adusă Adunarea Generală de 
unele delegafii este atît de di
ficil de rezolvat incit votul a 
trebuit să fie amînat cu aproape 
o săptămînă. Intre timp, între 
zidurile O.N.U. și dincolo de 
ele, diplomația americană a des
fășurat o vie activitate de 
lise, incercînd să recolteze 
mărul de trei sferturi 
turi de care au 
S.U.A. pentru a-și strecura can
didata lor, Turcia.

Situația care s-a 
pul alegerilor o amintește 
aceea care a avut loc la O.N.U. 
in toiul „războiului rece“.

Puterile occidentale, și în pri
mul rîrirl S.U.A.. se eschivează 
cu incăpățînare de la respecta
rea principiului fundamental de 
repartizare a locurilor membri
lor nepermanenți ai Consiliului 
de Securitate — principiul re
prezentării geografice. Incepind 
din 1951 Europa răsăriteană 
este mereu privată de locul ce-i 
aparține de drept, ignorindu-se 
în mod flagrant și articolul 23 
al Cartei O.N.U. și „gentleman 
agreement-ul“ realizat la Lon
dra in 1946.

Inițiatorii acestui arbitrariu, 
incercînd să-și justifice acțiunile, 
caută acum să prezinte lucrurile 
ca și cum acordurile de. la Lon
dra nu s-ar fi referit decît la o 
singură sesiune a Adunării Ge
nerale. Aceasta este însă absolut 
greșit. Dacă lucrurile ar sta ast
fel, atunci de ce alte regiuni, de 
pildă țările Commomvealthului 
britanic sau America Latină, au 
avut întotdeauna loc în Consi
liul de Securitate, în timp ce

Congresul 
Organizației 
tineretului 

democrat grec 
din Cipru

Doi combaineri fruntași : Boris

LONDRA 18 (Agerpres). 
După cum anunță coresponden. 
tul din Nicosia al agenției 
Reuter, cei peste 1.000 de parti
cipanți la Congresul Organiza
ției tineretului democrat grec 
din Cipru „Frontul de stînga al 
grecilor din Cipru" (E.D.O.N.), 
care și.a început lucrările la 17 
octombrie, au protestat energic 
împotriva menținerii în Cipru a 
bazelor militare engleze după 
proclamarea acestei insule repu
blică independentă în februarie 
1960.

Președintele „Frontului de stîn. 
ga al grecilor din Cipru“, Poni- 
kos Poenides, a declarat în ca
drul Congresului: „...Vom lupta 
pina la capăt pentru a îndepărta 
de insula noastră orice primej
die de război... Urîm războiul și 
vom face totul pentru a nu ad
mite transformarea Ciprului in
tr-un avanpost al războiului“.

Cei prezenți au primit cu a- 
plauze furtunoase expunerea de. 
legaților din Grecia care au ve
nit la Congres și care au trans
mis un salut fierbinte din partea 
lui Manolis Glezos.

La 13 octombrie au continuat 
lucrările Congresului.

Pe ad'-esa Congresului au so
sit numeroase mesaje de salut 
din partea organizațiilor progre. 
siste de tineret din străinătate.

Greva studenților 
austrieci

VIENA.— La 19 octombrie tn 
toate instituțiile de învâțămînt 
superior din Austria a început 
greva de două zile a studenților 
care cer sporirea alocațiilor de 

-stat pentru învățămînt.
Conducătorii organizațiilor de 

tineret declară că tineretul stu
dios, profesorii și oamenii de 
știință din Austria trăiesc în 
condiții materiale grele. Se re
simte o acută lipsă de școli, să
lile de clasă sînt supraaglome
rate, localurile pentru școli sînt 
insalubre.

NEW YORK 19 (Agerpres). — 
In cadrul ședinței plenare dm 
dimineața zilei de 19 octombrie 
a Adunării Generale a O.N.U. 
au continuat alegerile pentru cel 
de-al treilea membru neperma
nent al Consiliului de Securitate.

In ciuda presiunilor pe care 
delegația americană a încercat 
să le exercite asupra delegațiilor 
unei serii de țări ale Americii 
Latine și asupra țărilor Europei 
în scopul de a le determina să

1950-1959 costul vieții la Ankara 
a crescut cu 60 la sută, iar în 
comparație cu anul antebelic 
1938, deși Turcia nu a luat par
te Ia război, cu 953 la sută. In 
primele șase luni ale anului 1959 
prețurile produselor alimentare 
au crescut cu 100 la sută.

fi despre

Europa răsăriteană a fost lipsită 
în mod ilegal de acest loc.

La actuala sesiune Polonia a 
întrunit 48 de voturi și nu i-au 
lipsit decît 6 voturi pentru a fi 
aleasă în Consiliul de Securitate. 
In ce privește Turcia, ^n toate 
cele 25 de tururi ea s-a aflat 
considerabil în urma Poloniei. 
Vorbește de la sine chiar faptul 
că pentru Polonia a votat majo
ritatea precumpănitoare a dele
gațiilor. Logic ar fi fost ca Tur
cia să-și fi retras candidatura.

Inițiatorii actualei subminări 
a principiului O.N.U. își camu
flează actul ilegal, susținînd că 
alegerea Poloniei în Consiliul 
Social și Economic ar face im
posibilă lupta ei pentru dreptul 
de a fi membru nepermanent al 
Consiliului de Securitate.

Dar, oare, Canada nu a fost 
de două ori — în 1948 și 1953 
— concomitent și membru neper
manent al Consiliului de Secu
ritate și membru al Consiliului 
Social și Economic ? Același lu
cru se poate spune 
Pakistan

In Carta O.N.U. este consem
nat că la alegerea membrilor 
nepermanenți în Consiliul de 
Securitate trebuie să se acorde 
o atenție, deosebită măsurii în 
care țara candidată contribuie la 
menținerea păcii și securității in
ternaționale. Poporul polonez a 
luptat cu excepțională bărbăție 
împotriva fascismului. Politica 
externă a Poloniei este o poli
tică de pace și prietenie intre 
popoare. Planul polonez de crea
re a unei zone dezatomizate și de 
dezangajare a forțelor armate in 
centrul Europei — plan care a 
căpătat denumirea de „plan Ra- 
packi“ — este considerat de opi
nia publică ca o contribuție im
portantă la cauza păcii.

Tentativele de a împiedica 
Polonia să-și ocupe locul în Con
siliul de Securitate nu pot fi 
considerate decît ca o recidivă a 
„războiului rece“ ce nu-și are 
locul la O.N.U. Intr-adevăr,

Kiva și ajutorul său Anatoli No- 

vose'țev din sovhozul cerealier 

„Bogdan Hmelnițki" din raionul

Țiurupinsk, regiunea Pavlodarsk.

(U.R.S.S.).
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renunțe de a sprijini candidatura 
Poloniei și să voteze pentru Tur
cia, rezultatele alegerilor care 
au avut loc la 19 octombrie au 
arătat că aceste încercări nu au 
fost încununate de succes.

La cel de-al 26-lea, 27-lea,
28-lea și 30.1ea tur de scrutin 
pentru Polonia, au fost exprima
ta 41 de voturi, la cel de.al 29.1ea 
tur — 39 de voturi și în ultimul 
— cel de-al 31-lea tur — 39 de 
voturi. Turcia 
ceste tururi de scrutin 
voturi și numai în turul 
31-!ea a reușit să obțină 42 
voturi.

Deoarece prin noua votare nu 
s-a ajuns la un rezultat defini
tiv, Adunarea Generală, la pro
punerea președintelui, a hotărît 
să amine pentru 2 noiembrie a. 
legerea membrului nepermanent 
al Consiliului de Securitate.

a obținut la a- 
39—40 

al 
de

O.N.U. 
înlr-un 
gindesc

nu poate fi transformat 
club ai cărui membri 

toți la fel, într.o organi
zație în care să comande un stat 
și in care interesele blocurilor 
militare să fie ridicate la rang de 
principii călăuzitoare. De altfel 
nu este pentru prima oară cînd 
Turcia este folosită pentru eli
minarea ilegală a unei țări din 
Europa răsăriteană. Așa s-a mai 
întîmplat, de exemplu, in 1953 
cînd Turcia a fost aleasă în lo
cul unui stat din Europa răsări
teană, deși aceeași Turcie, in 
1950, a reprezentat in Consiliul 
de Securitate regiunea Orientu
lui Apropiat și Mijlociu. Pe a- 
tunci, unele ziare americane 
scriau fără înconjur că S.U.A. a 
acordat un fel de „compensație * 
Turciei pentru folosirea terito
riului ei în vederea organizării 
de baze militare americane. Nu 
cumva și acum, folosind O.N.U., 
Statele Unite vor să plătească o 
compensație similară Turciei pen
tru amplasarea pe teritoriul ei de 
arme rachetă ?

Se naște o întrebare legitimă : 
dacă actuala discriminare cu pri
lejul alegerii membrilor neper
manenți ai Consiliului de Securi
tate va dăinui, dacă se va îngă
dui ca și pe viitor principiul re
prezentării geografice să fie în
călcat, ce garanții există că acțiu
nile arbitrare ale unor state nu 
vor lipsi și alte regiuni ale lu
mii de reprezentarea lor in Con
siliul de Securitate pentru ca de 
pe urma acestui lucru să bene
ficieze unii candidați ce sînt pe 
plac acelora care trag sforile in 
blocurile militare ?

Actuala sesiune a Adunării Ge
nerale se desfășoară intr-o pe
rioadă in care s-a produs o anu
mită încălzire a climatului in
ternațional. Este de datoria 
O.N.U. să contribuie la această 
destindere, ce s-a conturat, să în
lăture toate rezidurile „războiu
lui rece“, să împiedice acțiunea 
acelor forțe care ar dori să folo
sească O.N.U. în scopurile lor 
egoiste.

Provocările fasciste din Franja - consecință 
directă a războiului colonialist din Algeria

Un discurs al lui J. Duclos
PARIS 19 (Agerpres).—Luînd 

cuvîntul la 18 octombrie la un 
miting în orașul Ambazac, 
Jacques Duclos, membru al Bi
roului Politic și secretar al C.C. 
al P-C. Francez, a subliniat ne
cesitatea unirii tuturor forțelor 
democrate în lupta împotriva pe
ricolului fascismului în Franța.

El a subliniat că provocările 
fasciste în Franța sînt, o conse
cință directă a războiului colo
nialist din Algeria. Incercînd să 
impună politica războiului pînă 
la sfîrșitul ei victorios, a spus 
Duclos, elementele ultracolonia- 
liste, încurajate de autoritățile 
oficiale, se dedau la amenințări

Acțiuni incompatibile 
cu statutul unui diplomat

MOSCOVA 19 (Agerpres). — 
TASS transmite: Ministerul A- 
facerilor Externe al U.R.S.S. a 
făcut cunoscut că la 16 octom
brie a invitat pe R. A. Langelle, 
atașat al Ambasadei S.U.A., să 
părăsească Uniunea Sovietică în- 
trucit acțiunile sale sînt incom
patibile cu statutul unui diplo
mat. Langelle folosea prezența 
sa în U.R.S.S. pentru a desfă
șura o activitate de spionaj.

La 16 octombrie a.c., Lan. 
gelle a avut la Moscova o înț'l- 
nire conspirativă cu un agent 
american aflat în Uniunea So-

Manifestație fascistă 
în centrul Vienei

VIENA 19 (Agerpres).— In 
seara zilei de 17 octombrie, în 
centrul Vienei a avut loc o ma
nifestație fascistă organizată 
sub pretextul „sărbătoririi“ a 
200 de ani de la nașterea mare
lui poet german Friedrich Schil
ler. După cum transmit agențiile 
de presă, peste 3.000 de de
monstranți recrutați din rîndu
rile austriecilor „pan-germani“ 
și organizațiilor neofasciste au 
defilat în centrul Vienei, îmbră- 
cați în cămăși brune, uniforma 
organizației Hitler-Jugend și 
purtînd banderole cu svastica 
nazistă.

Pentru a stăvili dezmățul e- 
lementelor fasciste, în aceeași 
seară numeroase organizații de
mocrate din Austria au organi
zat o contra-demonstrație spriji
nită de locuitorii Vienei. Repre-

PRAGA 19 (Agerpres).— La 
sesiunea Consiliului Federației 
Democrate Internaționale a Fe
meilor care s-a încheiat recent 
la Praga au fost adoptate o se
rie de importante documente în 
care se exprima dorința milioa
nelor de femei din toate țările 
pentru pace și prietenie între 
popoare, pentru realizarea ega
lității în drepturi a tuturor fe
meilor de pe toate continentele.

PEKIN. — Agenția China 
Nouă a anunțat că la 18 octom
brie peste tO.OOO de pionieri din 
capitala R. P Chineze s au a- 
dunat in clădirea Adunării Re
prezentanților Populari din în
treaga Chină intr-un miting con
sacrat celei de-a 10-a aniversări 
a creării organizației de pionieri 
din Pekin.

LONDRA — Ministerul Aface. 
rllor Externe al Angliei a co
municat că ambasado' ul Angliei 
la Bonn l-a invitat in mod ofi
cial pe cancelarul Adenauer să 
viziteze Londra. Se crede că vi- 

și încearcă să creeze o atmo
sferă de teamă. Ei au adus în 
Franța metodele teroriste apli
cate de multă vreme de ei în 
Algeria. Atentatul împotriva lui 
François Mitterand este o dova
dă în acest sens.

In fața acestei situații, a de
clarat în încheiere Duclos, po
porul francez este dator să cea
ră guvernului ca acesta să în
ceapă cît mai repede posibil tra
tative cu guvernul provizoriu 
din Algeria în problema înce
tării războiului din Algeria și 
să ia măsurile necesare împotri
va grupărilor fasciste.

vietică, căruia i-a transmis in
strucțiuni pentru desfășurarea în 
continuare a activității de spio
naj, mijloace criptografice și o 
sumă importantă de bani. In 
timpul acestei intîlniri, cei doi 
participanți au fost arestați de 
către organele sovietice de re
sort, iar materialele cu caracter 
de spionaj au fost confiscate.

Ministerul Afacerilor Externe 
al U.R.S.S. a atras atenția Am
basadei S.U.A. asupra faptului 
că asemenea acțiuni ale colabo
ratorilor diplomatici ai ambasa
dei sînt inadmisibile.

zentanții organizațiilor democra
tice au defilat pe străzile Vienei 
scandind „Nazi go home“, „Ple
cați înapoi în Germania Occi
dentală“, „Trăiască Austria". Au 
fost împrăștiate mii de manifeste 

Intre fasciști și reprezentanții 
organizațiilor democratice au a- 
vut loc ciocniri în urma cărora 
au fost rănite mai multe persoa
ne. Agențiile de presă relatea
ză că poliția a intervenit, dar 
nu împotriva provocatorilor na
ziști care, sub protecția cîtorva 
sute de polițiști, au continuat 
demonstrația. Au fost operate 
mai multe arestări în rîndurile 
reprezentanților organizațiilor 
democratice. Printre cei arestați 
se află și J. Schofening, vicepre
ședintele Uniunii luptătorilor 
austrieci din rezistență.

zita va avea loc în a doua jumă
tate a lunii noiembrie.

PEKIN. — Agenjia Chlna Nouă 
transmite că la 18 octombrie 
Mao Țze dun. președintele Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Chinez, s-a intiinit cu 
membrii delegației Partidului 
Comunist din Japonia, condusă 
de Sandzo Nosaka. președintele 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist din Japonia

PHENIAN. — La 19 octombrie, 
președintele Consiliului de Stat 
al R. P. Polone, A Zawjdzki, și 
președintele Cabinetului de Mi
niștri al R P.D Coreene, Kim Ir

—...... „a comunicat
care se subliniază ne- 
fntăririi șl extinderii 

a colaborării dintre 
țări

— După cum transmite

Sen. au semnat un 
comun în 
cesitatea 
ulterioare 
cele două

PEKIN, 
agenția China Nouă, la 19 oc
tombrie Mao Țze-dun. președin
tele CC. al Partidului Comunist 
Chinez, a avut o întrevedere cu 
Istvan Dobi. președintele Consi- 
liulul Prezidențial al Republicii 
Populare Ungare.


