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Din viața și munca
tineretului

Digul elevilor 
la G.Â.S. Lița

dimineață, la redacție 
un telefon de la Turnu 
Unul dintre activiștii

LA CUVÎNT!
Deși plastic invizibilă, deși de 

nepipăit, această tribună va 
fi întocmai ca acelea la care dum
neata, muncitor cu vechime, cin
stit și harnic reprezentant al 
clasei muncitoare, ai urcat nu 
odată, luind cuvîntul la adună
rile tineretului din uzină. Acolo bogată și prețioasă experiență — 

productivitate, raționalizări, eco
nomii — la nivelul și în cadrul 
posibilităților fiecărui membru al 
secției în care lucrezi. Sîntem 
siguri că și cifrele vor cunoaște 
vibrație, că despre lucrurile im
portante vei vorbi cu adevărată 
căldură.

Ești prietenul și sfetnicul celor 
tineri. Ceea ce de atîtea ori le-ai 
spus în particular, le vei spune 
încă odată de aici. Cum să-și 
chibzuiască timpul pentru ca, 
împărțit rațional, să ajungă pen
tru muncă, învățătură și destin

dere. Cum să-și chibzu
iască banii pentru ea, 
împărțiți rațional, ni
mic din lucrurile cu 
adevărat utile să nu-i 
fie inaccesibile.

Și mai departe, și 
mai sus : discuții cu 

privire la viața de toate zilele,
la prietenie, la dragoste, la

cămin... Vei lupta pentru cul
tivarea spiritului muncitoresc 
în întreaga viață a tînăru
lui : la uzină, în oraș, acasă. Ni
mic din tot ce privește tineretul 
și tinerețea nu-ți va ritmine indi
ferent.

Și cuvintele dumitale 
un neîndoielnic ecou.

Chiar dacă încheierea 
însoțită de aplauze.

Chiar dacă, în locul 
vii, mobile, a maistrului, a teh
nicianului, va apare doar foto
grafia lui, iar alte ori nici atît.

Ce are a face ? Tribuna este 
aici. Tovarăși muncitori vîrstnici 
veniți și luați cuvîntul ! Vă aș
teptăm.

ști să întorci privirea tînărului 
spre ziua de mîine. Doar nu în 
puține cazuri vezi mai departe de 
cit aceia cu ochi mai buni, mai 
tineri, fără dioptrii! Tribuna 
muncitorului vîrstnic 
teaptă să împărtășești

te aș- 
această

te-au ascultat cîteva zeci sau 
sute de tineri ; aici, atenți la 
spusele dumitale — nu vibrînd 
în difuzor ci tipărite — vor fi 
mulți, cu mult ntai mulți, și din 
toate colțurile țării. Dar în e- 
sență va fi același lucru — o tri
bună cu menire educativă.

în numele tineretului, despre 
ce anume te vom ruga să 
vorbești ? Despre tinerii care 
cresc în preajma duinitale. Despre 
cei care, la 17 sau 25 de ani, 
intîlnind piedici și biruindu-le 
cu ajutorul tovarășilor, învață 
să ajungă munoitori a- 
devărați, se străduiesc 
să fie oameni ai zilelor 
noastre, tind să devină 
comuniști. Despre tînă
ra generație care bene
ficiază de zile și ani 
însoriți și trebuie să se 
arate demnă de aceste 
acești ani.

Așa cum ești obișnuit, vei 
vorbi, desigur, „la concret“, di
rect, fără ocolișuri. Te vei referi 
la băiatul care, după ce a învă
țat meseria „din mîinile“ dumi
tale, a reușit s-o stăpinească de 
minune și, poate, pe alocuri să 
te și întreacă ; zgîrcit cu laudele, 
uu-i vei ascunde, totuși, meritele. 
Dar, nu-1 vei ignora nici pe acela 
care trece cu mîinile în buzunare 
și fără să te mai salute, după ce 
îți datorează atitea, poate chiar 
totul. Cuvîntul mustrător pe care 
îl vei rosti nu va izvorî din orgo. 
lini rănit, (nu te respectă un 
puștan ? oprobiul imensei majo
rități asupra lui se întoarce I), 
ci din dorința sinceră de a nu 
lăsa, nici măcar intr-un caz izolat, 
să se întunece sclipirea de aur 
a tinereții. Din dorința de a veni 
în ajutorul celui care, odată în
cepînd să alunece pe panta izo
lării înfumurate, se poate rosto
goli mai jos, devenind străin 
colectivului de oameni eu 
care muncește. Lenea, neglijența, 
superficialitatea în muncă, sufi
ciența în învățătură, apucăturile 
reprobabile se tem de cuvîntul 
dumitale.

Vei urmări cu îngrijorată, pă
rintească atenție pe acei tineri 
care, necunoseînd bine trecutul 
sau neîncercînd vreodată să-l 
reconstituie în minte, cred 
că toate (salariul egal la 
muncă egală, protecția mun
cii, concediile plătite, școala, 
biblioteca, clubul etc. etc.). au 
fost așa „de cînd lumea“. Vor
bind de la această tribună, te va 
caracteriza atît sfătoșenia, cît și 
vioiciunea expunerii. Vei evoca 
anii propriei tinereți în ima- 
gini vii, așa cum trăiesc 
ei, în sufletul dumitale, cu mi
zeria, dezamăgirile, luptele și 
speranțele lor determinate de 
nedreapta societate în oare trăiai. 
Comparația cu prezentul se va 
impune puternic, convingător. 
Nenumărați tineri care te ascultă 
vor învăța să prcțuiască alături 
de părul încărunțit, strădania 
necurmată a acelora care, în 
frunte cu comuniștii, le-au des
chis drumul spre fericire.

Povestindu-i despre trecut, vei

Tribuna 
muncitorului 

vîrstnic
zile, de

vor avea

nu va fi

imaginei

ȘTEFAN IUREȘ

A început campania 
de recoltare a stufului 

Transportul și manipulația stufului complect 
mecanizate • Intensă activitate de 

recunoaștere și identificare 
de noi zone stuficole

In
campania de recoltare a stufu
lui. In vederea desfășurării cu 
succes a recoltării, Institutul de 
Cercetări și Proiectări pentru 
industria stufului și hîrtiei a 
dat un ajutor prețios luind o 
serie de măsuri tehnico-organi-

Delta Dunării a început

Sudorii Nicolae Florescu și Gheorghe Geantă din sectorul 3- 
construcții al Uzinelor „Steaua Roșie“ din Capitală sint frun
tași în producție, lată-i în fotografia noastră discutînd despre 
lucrarea ce o vor face pentru instalația de încălzirea unor blocuri 

muncitorești.
Foto : S. NICULESCU

zatorice menite să ducă la rea
lizarea planului la reșgltat. 
Printre altele s-a acordat o im
portantă deosebită recunoașterii 
și împărțirii terenurilor în par
cele și repartizarea acestora pe 
echipe. De asemenea au fest 
trasate drumurile de circulație 
a vehiculelor și au fost fixate 
recoltările pe suprafețe, în 
funcție de nivelul apelor (cu 
cît apa este mai mică cu atît se 
recoltează mai ușor). Transpor
tul stufului de la locul de recol
tare la depozite este complect 
mecanizat ceea ce face ca și 
în acest fel productivitatea mun
cii să crească considerabil. Cele 
8 depozite de combustibil din 
Deltă au fost aprovizionate din 
vreme, iar așezările muncitorești 
au fost înzestrate cu alimente 
și materiale de protecție.
- De o mare atenție se bucură 
în prezent cercelarea utilajelor 
noi și a fluxurilor tehnologice 
în special pentru plaur (stuf 
plutitor) și stuf în apă care vor 
asigura în viitoarea campanie o 
mai mare productivitate a, 
muncii.'
. Pentru acțiunea de realizare, 
a planului în Deltă au fost tri
mise echipe speciale de proiec- 
tanti care vor acorda asistentă 
tehnică pentrti îmbunătățirea u- 
tilajelor, pentru culegerea de 
parametri și . indici necesari 
proiectării și exploatării viitoare 
a terenului stuficoh

In momentul de față lucră
torii I.C.P.S.H.-ului lucrează la 
proiectarea unor noi suprafețe 
stuficole de recoltat care vor cu
prinde peste 50.000 de hectare. 
Unple din aceste suprafețe cum 
sînt cele din Cara-Suhat, vor 
intra în execuție încă în campa
nia anului acesta.

In sectorul finisaj al Fabricii 
de ciorapi „Pavel Tcacenco“ 
din București a fost constitui
tă o nouă brigadă de pro
ducție a tineretului. Fotore
porterul nostru a surprins pe 
tovarășa Ana Cățoiu, șef de 
sector, împărțind împreună 
cu tov. Victoria Pescaru, res
ponsabila brigăzii, sarcini 
fiecărui membru al brigăzii.

Foto : N. STELORIAN

Cu
înde

Petroliștii din ca
drul Trustului de Ex
ploatări Geologice 
din Ministerul Indu
striei Petrolului șl 
Chimiei au avut zi
lele acestea o mare 
bucurie. In ziua de 
14 noiembrie șl-au 
realizat planul de fo
raj pe anul 1959 pe 
sortimente șl la toți 
indicii. Îndeplinirea 
planului cu 47 zile 
îqainte de termen se 
datorește aplicării u- 
npr metode înaintate 
ca : forajul cu no
roaie ușoare, forajul. , forajul
diametrul de gaură vare a

ooi

Luni de 
s-a primit 
Măgurele, 
comitetului raional U.T.M. a ți
nut să ne informeze că duminică 
dimineață, pe ogoarele (i.A.S. 
Lița s.au prezentat peste 300 de 
elevi de la Școala medie și 
școala profesională agricolă din 
Turiiu-Măgurele. O parte din 
ogoarele acestei gospodării, șl 
anume o suprafață de 300 ha., 
erau in anotimpurile ploioase 
supuse inundației Oltului Mic. 
Pentru a evita inundațiile s-a 
hotărât să se construiască aici un 
dig lung de 150 m. șl lat de 9 
m. Tinerii din oraș au venit aici 
să înceapă aceste lucrări. Cele 
12 brigăzi utemiste de muncă 
patriotică și-au înfipt steagurile 
de o parte in pămîntul reavăn și 
au început lucrul, executînd să
pături și ridicarea a zeci de me
tri cubi de pămint.

Pentru terminarea digului vor 
mai fi necesare încă multe efor
turi. Elevii au hotărit însă să 
vină să lucreze aici în fiecare 
duminică.

Condiții noi 
pentru sportul de iarnă 

la „Țesătura“
Comitetul 

sportivă a 
din lași, au 
suri pentru 
lor ca tinerele muncitoare 
desfășoare activitate sportivă și 
în sezonul de iarnă. In acest 
scop, sala de sport a întreprin
derii a fost în toamna aceasta 
amenajată prin munca voluntară 
a tineretului. Au fost văruiți pe
reții, s-a montat un parchet nou 
și s-a instalat aparatajul nece
sar pentru gimnastică. Tot prin 
muncă voluntară a fost reame- 
najată și sala de șah a „Colțu
lui roșu" al fabricii. Zilele ace
stea a fost de asemenea termi
nată construcția unei cabane 
pentru sporturile de iarnă, pre
cum și o magazie de materiale, 
aflată lingă baza sportivă a în
treprinderii. in fața cabanei 
este in curs de amenajare un 
teren, care la iarnă va lua în
fățișarea unui patinoar. Comite
tul U.T.M. și asociația sportivă 
vor 
cîți 
rea

Ia

U.T.M. și asociația 
fabricii „Țesătura" 
luat o serie de mă- 
asigurarea condiții- 

să

putea astfel să mobilizeze 
mai mulți tineri la practica- 
patinajului.

C. SLAVIC

Autodeservire 
studențească 

cămin și cantină
In căminele Institutului agro

nomic din Timișoara s-a inlro- 
dus de multă vreme autodeservl- 
rea. De atunci viața în cămin a

redus, forajul cu tur
bina șl cu sapa cu 
trei laine.

Sondorii din între
prinderile Trustului 
de Exploatări Geolo
gice au reușit în pri
mele 9 luni ale aces
tui an să sporească 
viteza de lucru cu 
peste 36 la sută față 
de plan șl să reducă 
prețul de cost cu 32 
fa sută față de anul 
trecut. O realizare 
Importantă obținută 
de unitățile trustului 
este scăderea tlmpu. 
Iul mediu d? rezol- 

accldentelor

tehnice de la 545 ore 
în 1958 |a 183 ore în 
1959. Totodată pro
ductivitatea muncii 
a sporit față de anul 
trecut cu aproape 43 
la sută. Totodată, în 
primele zece luni ale 
acestui an, la prețul 
de cost s au înregi
strat economii peste 
plan de 2.769.000 lei.

Indepllnlndii-și pla
nul ce le revene.a, 
petroliștii Trustului 
de Exploatări Geolo
gice s au angajat să 
foreze pînă la sfirșl- 
tul anului 23.000 tne. 
tri peste plan.

devenit alta, aspectul camerelor 
este de nerecunoscut. Studenții 
îșl gospodăresc singuri camerele 
și.și respectă propria lor muncă, 
învățînd in același timp să pre- 
țuiască și munca altora. Ordinea, 
curățenia exemplară, liniștea 
domnesc acum în cămin.

La cantină, însă, treburile 
mergeau anevoie. Mulțl studențt 
au propus Asociației studenților 
să studieze posibilitatea ca auto- 
deservirea să fie introdusă și la 
cantină. Studenții au aprobat 
unanim această inițiativă șl, 
începînd din 15 octombrie îșl ser. 
vesc singuri masa. Se menține 
astfel o ordine perfectă, servitul 
mesei se face 
nat.

Descoperitorii 
de comori

operativ, dlscipli-

CORNEL GIRJOI
ION POPESCU 

studenti

Pentru averea 
comună

Furtuna s-a iscat pe neaș
teptate, ca din senin. Ploua 
cu găleata și bătea un v'nt 
puternic de nu te puteai ține 
pe picioare. Turma de 
mieluțe a rupt o la fugă, 
îngrozită, spre vale și, după 
ele, celelalte 70 de oi 
ale colectivei din comuna 
Lupșanu, regiunea București. 
Pirîul dinspre pădure se um
flase repede din cauza șu
voaielor ce se revărsau de pe 
coline.

— Să alergăm la pîrîu ți să 
trecem mieluțele în brațe spre 
pădure, a strigat Vasile Ion, 
unul dintre tinerii ciobani. Să 
le adăpostim acolo pină stă 
furtuna.

Cei patru oameni au alergat 
ca vîrtejul pînă la pîrîu, care 
curgea vijelios ți ieșise din 
matcă. Cîteva mieluțe intra
seră în viitoare. Apa le ducea 
la vale. Băieții au intrat îm- 
brăcați în apă. Una cite una, 
au „pescuit“ mieluțele și le-au 
trecut dincolo. Cum au intrat 
în pădure, oile s au liniștit. 
Pînă spre seară, cînd s-a po
tolit furtuna, cei patru tova
răși au stat uzi leoarcă.

...A doua zi a venit pe la 
stînă președintele gospodăriei. 
Moș Ion Marin, unul dintre 
ciobani, l-a luat de o parte și 
Ta rugat să povestească orga
nizației U.T.M. ți tinerilor co
lectiviști că cei trei flăcăi de 
la stînă au apărat cu dîrzenie 
averea lor comună.

B. NICOLAE

Inginera Raisa Darie, electri
cienii Aurel Munteanu și Nicolae 
Ciocoiu, laboranta Constanța 
Teodorescu, ca și ceilalți tineri 
din brigada de tinerel „V asile 
Roaită“ din laboratorul electro
tehnic al întreprinderii „Eleclro- 
aparalaj” din Capitală sint dor
nici ca prin inovațiile realizate 
in brigadă să ușureze lupta mun
citorilor pentru creșterea produc
tivității muncii, pentru realiza
rea de economii.

Intr-o vreme brigada era în 
mare fierbere. Aproape că nu 
puteai să mai vorbești cu care
va. Puseseră la cale o nouă ino
vație și realizarea ei le dădea 
multă bătaie de cap. Au venit 
cu propuneri, au studiat mate
rial de specialitate și au reușit. 
Inovația brigăzii „Tablou capsu
lat de 350 A cu carcasa din ta
blă” aduce uzinei anual 300.060 
lei economii.

Brigada, colectiv sudat, mer
ge din succes in succes.

De curînd în cronica brigăzii 
s-a adăugat o nouă filă. Pe ea 
stă scris recentul succes : eco
nomisirea sumei de 20.000 lei 
prin confecționarea din fier vechi 
a unui grup motor generator de 
curent electric.

P. LIDIA

A

școala de artă popularăLa
Oradea învață și mulți elevi 
la școlile medii și tehnice, 
toreporterul nostru a surprins
un aspect din timpul unei lecții 

la secția grafică.

din 
da

Fo-

Pseudo-cronică mondenă

notelor 
din ca-

ÿi tuturor celor 
asemenea ei ne 
besc și veghează 
să existăm în

De curind am luat parte la o consfătuire 
cu scriitorii, organizată de către Comitetul 
regional de partid Constanța. In cuvintul 
rostit atunci, tovarășul Vasile Vilcu, prim- 
secretar al comitetului regional de partid, 
a pomenit la un moment dat numărul ca
selor noi construite pînă acum de țăranii 
colectiviști din regiunea Constanța. Numă
rul lor crește intr-un ritm rapid, de la o 
lună la alta, de la un an la altul, in co
muna dobrogeană Progresul, de pildă, mai 
mult de jumătate din numărul caselor sint 
noi. In întreaga Dobroge au fost construite 
28.000 de case noi. Și ccestea au fost cons
truite în locul colibelor și bordeielor de lut, 
cu pereți de lut, cu dușumelele de lut, cu 
acoperișul de lut - sinistră moștenire a 
trecutului. Pentru că asta era „pitoreasca" 
și „orientala“ casă dobrogeană de ieri : 
bordeiul. Cele 28.000 de case noi din Do- 
brogoa, construite în ultimii ani, s-au ridi
cat așadar in locul străvechilor bordeie.

Dar bordeie n-au fost numai în Dobro- 
gea. In jurul fiecărui conac moșieresc pu
teai să vezi îngrămădirile de bordeie și 
căsuțe sărăcăcioase din chirpici. Aici era 
conacul de piatră, cu peron semicircular în 
față, cu parc englezesc în juru-i și cu grila; 
de fier forjat, iar la cițiva pași mai încolo 
ieșeau din pămînt căsuțele negre și pleoș
tite. Cine n-a auzit de Segarcea ? Acolo 
era domeniul celui mai mare moșier din 
țară, cu un conac de proporțiile unui palat. 
Cînd am fost acolo, nu demult, am văzut

Petru Vintila

pe-aproape de conac gropile fostelor bor
deie. Ca în timpul lui Dinicu Golescu, ță
ranii locuiau pe vremea stăpînirii regale în 
bordeie pe jumătate săpate în pămînt. Du- 
ceți-vă la Segarcea și priviți cu ochii dum
neavoastră cartierul întreg de case ridicate, 
încă în primii ani de după alungarea rege
lui, pentru fostele slugi, pentru foștii bor- 
deieni.

Duceți-vă la Slobozia Mîndra unde este 
gospodăria colectivă care se cheamă „1907“, 
întrebați de Ion Bînă. Spuneți că vreți să 
mergeți la el acasă. O să. pățiți ca mine 
o întîmplare pe care n-am s-o pot uita 
vreodată. Intrebind de Ion Bină, mi s-a 
răspuns :
- La care din case să vă indrumez ? 

Fiindcă Ion Bînă a ridicat trei case de cînd 
e colectivist, pentru fiecare fecior cite una.

Intrați in casele colectiviștilor Bunoaica 
Marin și Duță Miron, tot din Slobozia 
Mindra. Știți care era tipul de casă cel mai 
des întîlnit odinioară ? O tindă, o bucătă
rie și o cameră. Cu pereți de chirpici. Ze
cile de case noi din Slobozia Mîndra au 
cile trei și patru odăi, mobilate ca la oraș, 
cu sobe de gătit „Vesta" și „Calan“, cu 
aparat de radio, mașini de cusut și cu 
scoarțe frumoase pe paturi.

In comuna General Scărișoreanu, din Do- 
brogea, am vizitat casa colectivistei Nița

Hudițeanu. Ea mi-a spus cu lacrimi în ochi : 
„Pot zice că nici nu merg pe acest pămînt 
de fericită ce sint, cînd mă gindesc ce su
ferință am pătimit în trecut și ce viață îm
belșugată duc astăzi". In casa ei am văzut 
mobilă nouă și modernă, covoare, scoarțe, 
radio, vase emailate de bucătărie. Cînd a 
fost copilă a lucrat ca servitoare la un 
chiabur din Negru Vodă. Ei i se făcea mîn- 
care separat, un terci mizerabil 
chiaburul i-l dădea în 
unui cîine. Ascultam 
aminte și mă uitam la vasele emailate din 
bucătăria casei și totul arăta ca un stup și 
fiecare amănunt vorbea despre viața feri
cită de azi a Niței Hudițeanu.

in magazinele sătești am văzut cum se 
desfac mașini de gătit, ba chiar și araga
zuri. Am întrebat o dată, mai mult într-o 
doară și în glumă, la un magazin sătesc 
dacă are pirostrii de tuci. Am întrebat și de 
opinci. Vînzătorul s-a uitat la mine ca la 
un căzut din Lună, ca la un trezit din morți. 
„Oamenii cumpără bocanci și cizme. Opinci 
găsiți la echipa de dansuri a căminului 
cultural. Și pirostrii găsiți la vreo tîrlă, 
undeva..."

Să vă mai spun că viața tot mai îmbel
șugată a satelor noastre se datorează mun
cii în comun, gospodăriei agricole colecti
ve ? Este unul din adevărurile cele mai cu
noscute și pe care oamenii, fericiți, ți-l re
petă ori de cite ori le amintești despre 
acest belșug, mîndri și luminați.

pe care 
blid, pe prag, ca 
amarele ei aduceri

Tînăra Elena Popescu lucrează la secția mașini rotative a Uzi
nei „Electroputere''-Craiova. E muncitoare bună și învață necon
tenit. De curînd a trecut cu succes examenul de maturitate și 
acum se pregătește pentru examenul de admitere la Facultatea 

de Energetică,

Aseară, după orele EiTliî FTflM 
78, în timp ce in sa- IVILL I VK 
Ionul „Panoul frun
tașilor“ avea loc reu
niunea tovărășească a 
bune, într-o garsonieră
talogul clasei a IX-a A, Școa
la medie „1. L. Caragiale“- 
București se consuma în cadru 
intim un frumos ceai al notelor 
proaste.

Printre invitați am remarcat 
pe doamna și domnul Patru, pe 
doamna și domnul Trei, cîteva 
tinere perechi de Doi precum și 
cîțiva domni Unu — celibatari.

In aplauzele tuturor, doamna 
Doi a ridicat paharul, toastînd 
pentru lene, pentru lipsă de 
voință, pentru superficialitate și 
neplanificare a timpului, în 
sănătatea indolenței — prie
teni dintre cei mai distinși și 
mai iubiți ai ei și-ai tuturor 
celor din jur.

Doamna Doi a mai 
ridicat paharul pen
tru Eugen Panaitescu 
(din clasa a IX-a A) 
eăruia-i datorește — 
în acest catalog — 
însăți rațiunea de a 
fi. Ea a subliniat cu 
un sentiment de ad
mirație că Eugen Pa
naitescu nu este un 
amic recent. Mutat 
disciplinar în școala 
medie „l. L. Cara
giale“ ți-a conservat 
intactă impertinența, 
deopotrivă cu dezinteresul 
tru studiu.

Doamna Doi a elogiat 
rința, elasticitatea cu ___
Eugen Panaitescu se retrage de 
la anumite ore de curs, elasti
citate ce i se pare o calitate de 
esență a unui îndrăgostit de 
2 ți 3.

In aplauzele aceleiași asis
tențe, domnul Trei, a vorbit 
în termeni elogioși despre a- 
ceea, grație căreia există în acest 
catalog : Mihaela Popovici 
(dintr-a IX-a A). „Mihaela, s-a 
exprimat domnul Trei, este o 
elevă care ne iubește, prieteni ! 
Comit o indiscreție și fac o in
cursiune în viața-i intimă pen
tru a vă ajuta să verificați sen- 
timentele-i față de noi. Ei bine, 
ce dovadă mai grăitoare că ne 
iubește decît faptul că învață 
doar două ore pe zi?!! (Ru
moare, aplauze). In restul 
timpului se plimbă, in această 
privință, Mihaela a depășit ți 
așteptările celui mai optimist 
dintre noi.

Declar, cu mina pe... piciorul 
cupei de șampanie că nu sint 
de acord cu eliminarea de două 
zile a Mihaelei. din cauza unei 
„nevinovate" părăsiri a orei de 
curs.

Permiteți-mi să urez Mihaelei

ce 
ia
ca 

tihnă, 
mulți ani... intr-o clasă, spre bi
nele tagmei noastre“.

(Se ciocnesc paharele. Doi 
domni Unu își ciocnesc din 
neatenție capetele, in locul cu
pelor).

In plină animație, nota 9 
care ocupă un apartament cu 
un etaj mai sus apare ți cere, 
(ce tupeu!) revendică, „li
niștea necesară studiului“. Li
niște necesară studiului?! Revol
tător!

Ca să nu mai amintim și mo
dul in oare s-a adresat doamne
lor și domnilor Unu, Doi, Trei, 
Patru: „n-o să vă mai tolerăm 
alături de noi, in școală“.

Un 
mula

care

domn Unu pentru a si- 
indiferența față de cele 

auzite a invitat-o a- 
tunci în manieră exa
gerat — reverențioa- 
să — la dans.

— Păcat, a rînjit 
spiritual domnul Unu 
refuzat. Cu mine ai fi 
crescut. Devenea 10.

1 s-a întors un spa
te spiritualului domn, 

■ spiritualilor lui co- 
\ legi de ceai.

Zadarnic au încer
cat apoi să reia pe
trecerea. Nota 9 spăr
sese, fără cea mai 

greutate, atmosfera de 
voie hună.

Nimeni n-a mai avut chef de 
ceai.

Se făcuse cald, insuportabil 
de cald.

Imaginea și replica notei 
Nouă exprimînd fermitatea greu 
de clintit, le persista pe retină 
și timpan și i frigea ca o zi 
toridă.

Neliniștea furișată în suflet a 
început să roadă cu zgomot de 
șoarece ce și-a înfipt dinții in 
pesmet.

— Ați reținut expresia, dom
nilor Doi ? „N-o să vă mai to
lerăm alături de noi in școală ! '.

— îngrozitor dragă doamnă 
Trei. îngrozitor. Nu-mi imagi
nez ce s-a intîmplat. O fi discu
tat organizația U.T.M. a cla
sei catalogului nostru cu diri
ginta, cu părinții, cu elevii 
buni cum să ne extermine ? 
Au pornit oare războiul împo
triva noastră, domnilor ? A 
noastră și a amicilor noștri — 
mediocritatea și dezinteresul fa
ță de studiu ?

— Posibil, prieteni. Trist dar 
posibil. Zilele care vin vor da 
răspuns chinuitoarei noastre 
întrebări...

VALERIU LAZAROV



După Spartachladà

Spectaculoasa Intervenție a. 
portarului Mihalache (Mine- 
rul-Lupeni) n-a avut totuși 
darul să împiedice înscrierea 
unui nou gol (al șaptelea) în 
favoarea formației bucurește- 

ne Progresul

Fotbal

Prima etapă a Spartachiadei de vară a tinere
tului s-a încheiat câteva luni de zile. Ce ur
mează acestei tumultuoase vieți sportive pină la 
noua ediție a Spartachiadei ? Pauză ?

In dorința de a cunoaște felul în care comite
tele orășenești U.T.M. și consiliile U.C.F.S. se

preocupă de găsirea unor forme noi de atragere 
a tineretului in activitatea de cultură fizică, după 
închiderea etapei l-a a Spartachiadei de vară a 
tineretului, ziarul nostru a întreprins un raid în 
Bacău și Orașul Stalin.

lată mai jos constatările raidului nostru :
■

La Orașul Stalin
Activitatea sportivă de masă 

din Orașul Stalin a înregistrat 
in ultimul timp numeroase suc
cese. In strînsă colaborare cu 
consiliul U.C.F.S., comitetul oră
șenesc U.T.M. sub conducerea 
comitetului orășenesc de partid 
a organizat numeroase acțiuni 
sportive cu mii de tineri munci
tori, studențj șl elevi. Pe pri
mul plan au stat competițiile de 
masă cu caracter republican. Din
tre ele cea care s-a bucurat de 
cea mai largă participare, a fost 
Spartachiada tineretului. De a- 
semenea important este faptul 
că aci perioadele dintre Sparta- 
chiade sînt astfel folosite încît 
se asigură continuitatea în acti
vitatea sportivă. Mase largi 
ale tineretului au luat parte și 
la crosurile sportive de masă 
„Să întîmpinăm 1 Mai", Să 
întîmpinăm 7 Noiembrie". în 
afara acestor competiții tra
diționale, comitetul orășenesc 
U.T.M. și Consiliul U.C.F.S. 
din Orașul Stalin au organi
zat numeroase competiții oră
șenești al căror scop era an
trenarea continuă a tineretului 
în practicarea sportului. O astfel 
de întrecere a fost „Gupa 1 
Mai", deschisă fetelor cît și bă
ieților, competiție ce s-a bucurat 
de o largă participare a tineretu
lui. S-au întrecut în această 
competiție 13 echipe de băieți și 
fete la popice, 7 asociații la tir, 
și sute de tineri la atletism unde 
au concurat aproape toți elevii 
școlilor din localitate.

Pe lîngă aceste concursuri a*u 
fost organizate numeroase cam
pionate la marile întreprinderi 
ca Uzinele de tractoare „Ernst 
Thälmann“, „Steagul Roșu" 
„Strungul“ și multe altele, din 
oraș care au avut darul de a sti
mula dragostea tineretului pentru 
sport, au asigurat mai cu sea- 
mă continuitate în activitatea 
sportivă de masă.

„Cupa Politehnicii" care în 
acest an și-a aniversat cea de 
a treia ediție este de asemenea 
o competiție care se bucură de 
popularitate. Această competiție 
constă în concursuri pe facultăți 
între anii de studiu la care iau 
parte atît fete cit și băieți. Nu
mai la ultima ediție a acestei 
competiții peste 1.200 de studenți 
au fost antrenați în activitatea 
sportivă.

Pentru elevi au fost inițiate 
concursuri turneu la atletism cu 
participarea tuturor școlilor din 
localitate. Aceste concursuri care 
se desfășoară în 6 etape, au loc 
sub directa supraveghere a pro
fesorilor de specialitate care ur
măresc îndeaproape aptitudinile 
fiecărui elev, recomandîndu.i a- 
poi să se pregătească la proba 
în care se dovedește dotat.

Toate aceste întreceri sportive 
asigură în tot cursul anului o 
intensă activitate a tineretului 
din Orașul Stalin. Atit organi
zarea lor cît și numărul mare 
de participanți demonstrează că 
organele U.T.M. și U.G.F.S. duc 
« intensă muncă de atragere a 
tineretului pe stadioane și în 
sălile de sport.

Un rol principal 
rea unei activități 
tinue a 
Stalin,

rodnica colaborare dintre orga
nele U.T.M. șl U.C.F.S. Adeseori 
secretarul cu propaganda de la 
comitetul orășenesc U.TM- și 
președintele U.C.F.S. se depla
sează în organizațiile de bază 
U.T.M. din întreprinderi dindu.le 
un ajutor operativ în mobiliza
rea tinerilor pe terenurile spor
tive, organizează schimburi de 
experiență între organizații 
U.T/1., îi ajută în pregătirea 
concursurilor. De asemenea, la 
intervale regulate se face in
struirea responsabililor cu pro
blemele de sport din comite
tele organizațiilor U.Ț.M.. O gri
jă deosebită pentru activitatea 
sportivă din Orașul Stalin dove
dește și comisia de sport din co
mitetul regional U.T.M. Aproape 
că nu există competiție la care 
aceasta să nu contribuie la mobi
lizarea tineretului, să nu spri
jine efectiv munca în vederea 
unei cît mai bune desfășurări a 
concursurilor.

la Bacău

tineretului 
l-a avut

în desfășura- 
sportive con- 

din Orașul 
strînsa și

Dezvoltarea pe care o cunoaște 
în anii regimului democrat-popu
lar mișcarea de cultură fizică și 
sport din țara noastră s-a făcut 
simțită și in orașul Bacău. Mii, 
de tineri avînd la dispoziție un 
număr important de baze șl ma
terial sportiv au fost antrenați 
într-o intensă activitate sportivă. 
Un rol deosebit în antrenarea ti
neretului pe terenurile de sport, 
1-au avut și aici fără îndoială e- 
dițiile marii competiții sportive 
de masă, Spartachiada tineretu
lui, precum și crosurile „Să în
tîmpinăm 1 Mai“ și ,,7 Noiem
brie“. Edificatoare în acest sens 
este participarea tineretului la 
ultima ediție a Spartachiadei de 
vară a tineretului, la startul că
reia au fost prezenți peste 8.000 
tineri.

Dar după terminarea etapei de 
masă a competiției miile de ti
neri sportivi băcăoanl, au intrat 
în mod subit în... vacanță. Un 
număr foarte restrîns dintre ti
neri iau acum parte destul de 
sporadic la activitatea sportivă.

Ce s.a întîmplat în fapt? In 
mod firesc comitetul orășenesc 
U.T.M., în colaborare cu organul 
local al U.C.F.S., aveau obliga
ția să inițieze, imediat după ce 
au luat sfîrșit întrecerile de masă 
ale Spartachiadei, o seamă de 
competiții cu caracter local me
nite să asigure masei largi a 
tineretului continuitate și nicide
cum vacanță în activitatea spor
tivă. Aceasta cu atît mai mult 
cu cît în desfășurarea ultimei e- 
dlțil a Spartachiadei de vară a 
tineretului s-au constatat o sea
mă de deficiente care priveau în 
mod deosebit promovarea în rîn- 
dul fetelor, de pildă, a unor dis
cipline cum sînt înotul, ciclis
mul, atletismul, voleiul.

Aceste deficiențe au fost de 
altfel semnalate cu doi, trei ani 
în urmă. De atunci atît comite
tul orășenesc U.T.M. cit și Gon- 
siliul U.C.F.S. au căzut de acord 
că în vederea antrenării fetelor 
în activitatea sportivă este nece. 
sară organizarea unei Sparta- 
chiade a fetelor, imediat după 
terminarea etapei de masă ă 
Spartachiadei tineretului, 
de ani de zile încă nu s-a

cut la înfăptuirea unei asemenea 
măsuri.

De ce această tărăgănare ?
Cauzele acestor lipsuri se

află în faptul că activiștii co
mitetului orășenesc U.T.M. nu
sînt preocupați în suficientă 
măsură de antrenarea tineretului 
la o continuă activitate sportivă. 
Atunci cind activiștii comitetu
lui orășenesc U.T.M. merg pe 
teren in fabrici sau școli rareori 
se întîmplă să se intereseze și 
de problemele activității sportive 
a tineretului, să tragă la răspun
dere organizațiile de bază U.T.M. 
care nu dovedesc preocupare 
pentru antrenarea continuă a ti
nerilor și în activitatea spor
tivă.

Insuficient se îngrijește de a- 
slgurarea continuității în acti
vitatea sportivă a tineretului 
și Consiliul orășenesc U.C.F.S.

Din păcate în acest oraș, nu se 
bucură încă de suficientă. aten
ție nici măcar întrecerile „Cel 
mai bun din 10“ șț „Campion ai 
asociației sportive“ care au după 
cum se știe un caracter perma
nent. Din 
gul oraș 
nerf sînt 
„Cel mai 
32 țirierl _ ............ ț
al asociației sportive“. Este' de 
datoria comitetului orășenesc 
U.T.M. ca, împreună cu organul 
local al U.C.F.S., să organizeze 
de îndată competiții pe plan o-, 
rășenesc, să îndrume și să con
troleze cu atenție organizațiile 
U.T.M. în inițierea concursurilor 
locale precum șl în desfășu. 
rarea ooncursurilor „Cel mai 
bun din 10“ și „Campion al 
asociației sportive“.

De altfel, ar trebui ca proble
ma asigurării continuității în 
activitatea sportivă a tineretului 
să facă obiectul unei ședințe a 
Biroului comitetului orășenesc 
U.T.M. Bacău, mai ales pentru 
că stnt luni de zile de cînd a- 
cest organ n-a analizat proble
ma participării tineretului din 
oraș la viața sportivă.

E. PITULESCU
V. RANGA

★ In cea de-a 10-a etapă a 
campionatului A de fotbal des
fășurată duminică, majoritatea 
echipelor gazde au obținut vic
torii concludente.

La București, pe Stadionul 23 
August, C.C.A., fruntașa clasa
mentului, a ciștigat 2 puncte pre
țioase, intrecind intr-un meci viu 
disputat echipa U.T. Arad cu 
1_0. — “ - 
realizată 
Raksi in minutul 3 al 
prize.

Pe același stadion, 
București, in revenire 
a obținut in fața 
Lupeni cel mai mare scor al eta
pei : 7-0 (1-0).

La Orașul Stalin, formația lo
cală Steagul Roșu, a întrecut 
pe Știința Cluj cu 7-1 (4-0) ră- 
minind mai departe singura 
echipă neînvinsă in actualul 
campionat.

In celelalte jocuri disputate in 
țară, s-au înregistrat rezultatele; 
Deva ; Jiul Petroșani-Dinamo 
București 0-0 ; Floești ; Petrolul- 
Rapid 1-1 (0-1); Constanța: Fa- 
rul-Dinamo Bacău 2-0 (0—C). In 
clasament conduce C.C.A. cu 16 
puncte, urmată de Steagul Roșu 
Orașul Stalin - 15 puncte și U.T. 
Arad - 13 puncte.

★ Echipa sovietică de fotbal 
Spartak—-Erevan și-a încheiat 
turneul in Liban jucînd la Bei
rut cu echipa Bcgramian. Fotba
liștii sovietici au câș
tigat cu scorul de 
4-2. Echipa Spartak 
a susținut la Beirut 
patru întîlniri repur- 
tind tot atîtea victo
rii.

★ Duminică, la Bel
grad, in cadrul preli
minariilor turneului 
olimpic de fotbal echipa Iugo
slaviei a învins cu scorul de 4-0 
(3-0) echipa Greciei.

★ In cadrul preliminariilor 
turneului olimpic de fotbal (gru
pa 13-a), dunilnjcă 
echipa Tunisiei a 
rul de 2-Q (2-0) 
cuiul. în această 
echipă a susținut 
ciuri. Pe primul

Victoria militarilor a 
prin golul înscris 

primei re

fost 
de

Progresul- 
de formă. 
Minerului-

La campionatele internationale 
de tenis de masă ale R. P. Ungare

Succese remarcabile 
ale sportivilor romîni

trei zile de întreceri, la 
Sporturilor din Buda-

După 
Palatul 
pesta au luat sfîrșit duminică 
seara întrecerile campionatelor 
internaționale de tenis de masă 
ale R.P. Ungare la care au par
ticipat jucători și jucătoare din 
opt țări. Un succes deosebit au 
obținut jucătoarele noastre Geta 
Pitică și Maria Alexandru-Golo- 
panța care au cîștigat proba de 
dublu femei. Intrecind în semi
finale cu 3-2 perechea maghiară 
Koczian, Mossoczi cele două ju
cătoare romînce tui înt’lnit in fi
nală redutabilul cuplu Lantos,

Kerekeș (R.P. Ungară). Din 
reprezentantele R.P.R. au pres
tat un joc superior cîștlgind cu 
scorul de 3-0. In comentariul său 
agenția France Presse remarcă 
jocul cuplului nostru scriind: 
„Din cele văzute, remarcăm 
printre altele afirmarea jucătoa
relor romînce Pitică și Alexan
dru, strălucite învingătoare în 
proba de dublu“.

In ansamblu, campionatele au 
fost dominate de jucătorii ma
ghiari care au cucerit 3 din cele 
5 titluri.

această cauză în între- 
Bacău doar 70 de tl- 
purtători ai insignei 
bun din 10“ și doar 
al insignei „Campion

O garnitură C.F.R. a consti
tuit un obstacol neprevă
zut pentru juniorii partici- 
panți la faza orășenească a 
Campionatului Republican de 
ciclocros. Unul dintre cicliști 
a găsit o soluție fericită : 
trecerea printr-un vagon care 

avea ușile deschise.

pe, a ieșit în evidență forma 
bună a înaintării dinamoviste. 
Din compartimentele ceferiștilor 
cel mai bine au funcționat trei- 
sferturile, în care Oblemenco și 
Wusek au fost cei mai buni 
jucători.

Victoria echipei Dinamo-Bucu- 
rești, care aduce acesteia pen
tru 
R.P.R., 
lonescu prin transformarea 
lovituri de pedeapsă.

a doua oară trofeul Cupa 
a fost realizată de Titl 

unei

Box
ic în incinta circului de stat din 

Capitală, duminică dimineață e- 
ehipa de box Steagul Roșu Ora
șul Stalin a invins cu scorul de 
13—9 echipa Cetatea Bucur. în 
cel mai important meci campio
nul republican al categoriei se
migrea Petre Zaharia (Steagul 
Roșu) a dispus la puncte de Gh 
Rossler (Cetatea Bucur).

Duminica
sportiva

la Tunis 
învins cu seo- 
echipa Mara- 
grupă flecare 
cute două me- 

loc se află 
echipa Tunisiei cu 3 puncte ur
mată de Malta cu 2 puncte și 
Maroc cu 1 punct.
* In campionatul de fotbal al 

R. Cehoslovace duminică s-au 
disputat 4 întîlniri încheiate cu 
următoarele rezultate tehnice: 
Dukla Pardubice—Slovan Nitra 
3-0 (1-0); Dukla Praga—Ruda 
Hvezda Brno 0-2 (0-1) Tatran 
Prescv—Dinamo Praga 3-2 
(3-0) ; Banik Ostrava—Spartak 
Sokolovo Praga 1-0 (1-0).

In clasament conduce echipa 
Slovan Bratislava cu 15 puncte 
din 11 meciuri jucate, urmată 
de Ruda Hvezda Bratislava cu 
același număr de puncte dar cu 
un joc mal puțin, Dukla Praga 
tot cu 15 puncte din 11 partide 
susținute.

Hochef pe gheatâ
•ir Echipa cehoslovacă de ho

chei pe gheață Dukla Jihlava și-a 
încheiat turneul întreprins in 
țara noastră, jucînd duminică pe 
patinoarul artificial cu selecționa
ta divizionară a țării. Tinerii 
hocheiști cehoslovaci au repurtat 
victoria cu scorul de 4—0 (0—0; 
1—0; 3—0).

ir Echipa de hochei pe gheață 
Broekton, campioana S.U.A., a 
susținut primul meci la Moscova, 

întîjnind la Palatul 
Sporturilor formația 
T.S.K.-M.O., campioa
na U.R.S.S. Meciul 
s-a desfășurat în nota 

. , v *le superioritate a ho- 
cheiștilor sovietici 

( care au repurtat o 
victorie categorică cu 
scorul de 12-3 (3-2, 

6-1, 3-0). Cei mai buni jucători 
ai echipei sovietice au fost: Lok- 
tev, Alexandrov și Rantiuhov. 
Din echipa americană * s-au re
marcat : portarul Marr, Duncan 
și Sonhin.

Handbal
* Echipa bucureșteană de 

handbal redus, Dinamo, și-a cop 
tinuat turneul în R. D. Germană 
susținînd dou'ă meciuri la Leip
zig. Dinamoviștii au jucat cu 
mult succes in meciul cu echipa 
Institutului de Cultură Fizică 
din Leipzig, campioana R. D. 
Germane, obținind victoria cu 
scorul, de 14—10. în cel de-al 
doilea joc, dinamoviștii au fost 
învinși cu scorul de 17—16 de 
Lokomotiv Leipzig,

Baschet

Volei
★ Intr-un meci amical de vo

lei disputat duminică la Praga 
echipa masculină reprezentativă 
a R. Cehoslovace a învins cu 
scorul de 3-1 (11-15; 15-11;
16-14; 15-2) echipa studenților 
din R.P. Romînă. Acest meci 
s-a jucat în afara turneului inter- 
național studențesc.

Rugbi
* Duminică pe Stadionul Re

publicii din Capitală s-a desfă
șurat finala celei de-a 11-a edi
ții a Cupei R.P.R. la rugbi între 
echipele Dinamo București și 
C.F.R. Grivița Roșie, încheiată 
cu victoria primei formații la un 
scor limitat : 3-0.

De-a lungul unui joc viu dis
putat, în care fazele dinamice 
au fost create de ambele echi-

* Continuîndu-și turneul în 
R. P. Chineză, echipele selecțio
nate de baschet ale tineretului 
din U.R.S.S. au evoluat la Pekin. 
Echipa feminină a întrecut cu 
65—55 echipa orașului în timp 
ce echipa masculină a pierdut 
cu 68—64 întîlnirea cu echipa 
orașului Pekin.

■k Echipele de baschet ale 
U.R.S.S. și-au încheiat pregăti
rile in vederea turneului pe 
care-l vor întreprinde în S.U.A, 
Selecționata masculină a susți
nut două meciuri de verificare 
la Riga, cîștigind cu 76-53 me
ciul cu S.K.V.O. (campioana 
U.R.S.S.) și cu 69-55 întîlnirea 
cu echipa Uzinelor electroteh
nice.

Echipele selecționate de bas
chet ale U.R.S.S. vor pleca în 
S.U.A. în ziua de 22 noiembrie. 
Ele vor susține în diferite orașe 
șase 
avea 
York 
velor 
til
U.R.S.S. vor evolua la Cleveland, 
Denver și Seattle.

întîlniri. Primul meci va 
loc la 26 noiembrie la New 
în compania reprezentati- 
S.U.A., apoi baschetbaliș- 
și baschetbalistele din

■/>wg

CURAJUL
UN IMPORTANT 

ELEMENT MORAL
Adesea la marile serbări avia

tice, cînd urmărim cu atîta in
teres dansul grațios al imenselor 
cupole de mătase, sîntem tentați 
să-i credem pe parașutiști oa
meni aparte, înzestrați cu o mare 
forță fizică și mai ales cu un 
deosebit curaj. Poate de asta 
m-am întrebat nu odată : Oare 
voi putea deveni parașutist ?

Dar prin anul 1954 am reușit 
să înving orice urmă de îndo
ială. Atunci am luat hotărirea să 
urmez cursurile unei școli de 
parașutiști sportivi. Chiar din 
prima zi mi-a fost dat să văd 
un parașutist în „carne și oase“ 
care povestea din tainele ace
stui sport.
- „Orice tînăr parașutist în

cepător - spunea el atunci - aie 
la primul salt o strîngere de ini
mă, cum se zice. Momentul a- 
cesta psihologic apare uneori și 
parașutiștilor încercați. învinge
rea acestui obstacol presupune 
mobilizarea tuturor forțeior mo
rale in vederea executării cu 
succes a saltului".

...Mobilizarea tuturor forțelor 
morale 1 Cum voi reuși oare eu 
acest lucru? lată întrebarea care 
mă frămînta de îndată ce-am 
ajuns în școala de parașutiști 
sportivi. Aveam pe atunci numai 
16 ani. Instructorii, colegii mi-au 
insuflat hotărîre, încredere în 
propriile mele forțe, în excelenta 
parașută de construcție 
nească.
- „Neîncrederea 

proprii, ne spuneau 
instructorii, este 
succeselor, Oricît de bine ar stă- 
pîni un sportiv tehnica respecti
vei discipline, dqcă la el apare 
sentimentul neîncrederii în sine, 
imediat survine nehotărîrea care 
încătușează tehnica și duce 
inevitabil la insucces".

Dpr pentru educarea curaju
lui instructorii noștri foloseau

Elena Băcăoanu
maestra a sportului, 
campioană mondială 

la parașutism

cele mai eficiente metode prac
tice. Temele practice pentru edu
carea curqjului erau deosebite, 
dar în același timp gradate, por
nind de la exercițiile elementare 
pină la cele măi complexei

...Peste cîteva zile aveam să 
începem zboruri de acomodare, 
primele salturi cu parașutele

Din tainele 
măiestriei 
sportive

romî-

în forțele 
nu

dușmanul
odatâ

ce 
tă. 
mult 
lansare se afla la cîteva mii de 
metri înălțime deasupra aero
dromului. Din clipă în clipă pri
mul parașutist avea să coboare 
în gol, Și iată-l că nu întîrzie... 
Doar cîteva momente și vijelio
sul său drum către pămînt vq 
fi moderat de parașută într-o 
cădere lină.

în locul cupolei apăru o fîșie 
lungă de mătase. Ce s-o fi în- 
tîmplat oare ? Omul cobora cu 
aceeași viteză uluitoare.
- Parașuta a fost bine pliată, 

ne încredință unul dintre maeș
trii operației de pliat parașu
tele. Poate s-or fi încurcat suș- 
pantele. Fiți fără grijă însă, 
Roșu e un tînăr foarte curajos. 
Va trece cu bine această teme
rară încercare.

In timp ce tînărul strungar al 
unei uzine bucureștene, descurca 
suspantele parașutei, apărură 
pe rînd, siluetele altor cîțiva pa- 
rașutiști. Erau colegii săi. Și ia-

aveau deschidere automa- 
Și iată că a sosit ziua 

așteptată. Aeronava de

Tinerii patinatori cehoslovaci frații Pavel și Eva Roman, ne-au 
încîntat și duminică seara pe patinoarul artificial, din Bucu
rești prin grația și precizia cu care au executat complexe 

exerciții de patinaj artistic.

Scrisoare 
tinărului

deschisă 
fotbalist

Vasile Bontaș
Ne amintim și acum ziua cînd 

ai venit in uzina noastră. Era în 
primăvara anului 1954. Speram 
că vei deveni un muncitor bun 
și un fotbalist de nădejde de care 
echipa noastră avea nevoie. La 
început, munceai bine, iar pe te
renul de fotbal erai un jucător 
apreciat. Cu timpul insă am ob
servat schimbări nedorite în via
ța ta. Nu mai voiai să muncești 
in producție, nu mai țineai sea
ma de indicațiile antrenorului pe 
terenul de sport. Tovarășii din 
comitetul U.T.M. și din conduce
rea asociației sportive au căutat 
să afle cauzele acestor schimbări. 
Au aflat că te-ai împrietenit cu 
elemente imorale, alături de care 
duceai o viață dezordonată, prac
ticai jocuri de noroc. Muncitorii 
uzinei au dezaprobat felul tău 
de viață, iar utemiștii te-au cri
ticat aspru pentru comportarea ta 
nesănătoasă. Le-ai promis că o 
să te. îndrepți că vei rupe legă
turile cu acele elemente decla
sate.

S-au convins insă curînd că i-ai 
mințit. Viața imorală, atitudinea 
de îngîmfare și vedetism te-au 
dus mai departe pe acest drum
greșit. Din cauza nopților pier
dute, a vieții dezordonate, te-ai 
îmbolnăvit. Ai fost însă ajutat

întreprinderii săde conducerea 
te vindeci și din nou te-ai anga
jat să devii un sportiv de tip 
nou, așa cum sînt sportivii din 
uzina noastră. Dar și de data a- 
ceasta ne-ai înșelat așteptările.

După întîlnirea cu echipa „Me
talul” Tîrgoviște, pentru lovirea 
intenționată a adversarului ai 
fost suspendat pe trei etape. 
Această rușine a trebuit s-o su
portăm și noi, aceia care venisem 
să încurajăm echipa noastră. De 
sfaturile antrenorului Gh. Petres- 
cu nici nu țineai seama. Spu
neai că nu mai ăi nimic de în
vățat, că ești un fotbalist perfect. 
Ulterior ai vrut să părăsești aso
ciația noastră și să pleci la ,,Pro
gresul“ -București.

Decăderea ta a mers mai de
parte. Ai început să lipsești de la 
muncă, ți-ai părăsit familia. Co
lectivul nostru de utemiști a dis
cutat din nou comportarea ta. in 
adunare ți-au spus-o răspicat : 
„Noi nu creștem paraziți, oameni 
de nimic“.

Se vede că 
nu am cerut 
terea ta din 
sportivă, tn ultima vreme nu ai 
mai jucat în echipa uzinei. Ai 
crezut că fără tine echipa noastră 
se va prăbuși. Cit de mult te-ai

înșelat. Fără tine echipa noastră, 
formată din tineri muncitori, ti
neri cu voință de luptă, își des
fășoară o activitate rodnică.

Tinerii muncitori ai uzinei 
noastre, au* cerut, și cer și pe a- 
ceastă cale Federației romîne de 
fotbal suspendarea ta din activi
tatea sportivă pină cînd vei de
veni un sportiv înaintat așa 
cum sînt miile de tineri din pa
tria noastră.

Poate aceste rînduri, care con
stituie totodată ultimul 
ajutor, te vor determina 
vii un
sportiv de nădejde.

muncitor harnic

ION MANEA 
CONSTANTIN ASIA 

GH. GHIRIGÂ 
muncitori la Uzina „Poiana”- 

Cîmpina

am greșit cînd 
de atunci scoa- 
asociația noastră

O tușă care ilustrează fidel cît 
de aprig și-au disputat întîie- 
tatea, finalistele Cupei R.P. Ro- 
mine la rugbi : Dinamo și C.F.R. 
Grivița Roșie. Prețiosul trofeu a 
revenit sportivilor dinamoviști 
care au cîștigat partida cu sco

rul 3-0.
Fotografii : VASILE RANGA

tă-i că n-au ezitat nici o clipă 
în executarea săriturii, deși ei 
au simțit prirnii ce se întîmplă 
cu Roșu. Aveau încredere în el, 
aveau încredere în propriile lor 
forțe, erau ucenicii vrednici ai 
școlii curajului, și au demonstrat 
cu adevărat o înaltă pildă de 
curaj.

Pină la pămînt Roșu mai avea 
de parcurs circa 1000 metri, cînd, 
uluitoarea sa coborîre deveni pe 
dată, ca prin farmec, lină. Omul 
învinsese catastrofa. Dar nicide
cum prin farmec. Ornul a învins 
datorită înqrederii în propriile 
sale forțe, datorită priceperii cu 
care a știut să-și educe curajul 
împreună cu voința și perseve
rența, aceste minunate calități 
morale hotărîtoare în pregătirea 
și desăvîrșirea măiestriei spor
tive,

El ne-a oferit atunci o minu
nată pildă de curaj. Pregătirea 
sa anterioară, calmul, singele 
rece și stppinirea de sine i-au în
găduit să nu apeleze la o solu
ție comodă : deschiderea para
șutei de rezervă.

Asemenea calități n-au apă
rut însă peste noapte. Izvoiul 
lor se află într-un îndelungat 
proces de pregătire morală, 
efectuat paralel cu cizelarea ca
lităților fizice. Drumul către mă
iestria sportivă e anevoios. Dar 
nu trebuie să te poticnești o cli
pă în fața obstacolelor.

Antrenorul trebuie să-și învețe 
eleyii să pu întrerupă exerci
țiul început oricit de greu li s-ar 
părea, ci să-l ducă întotdeauna 
pină la capăt. Ei nu trebuie să 
revină niciodată asupra hotărî- 
rii de-a executa exercițiul pro
pus indiferent în ce îrqprejurări 
s-ar afla. Numai așa se vor căli, 
numai așa la concurs se vor af|q 
mai aprpape de succes. Reușita 
depinde numai de dorința to de 
a învingp, de a te depăși pe 
tine însuți. Curajul, încrederea 
în propriile forțe le vei dobîndi 
printr-o muncă perseverentă de 
ani și ani de antrenamente. Din 
această luptă vei ieși învingător 
numai dacă vei urmări cu per
severență 
trebuie să 
gură clipă 
intereselor 
luptînd pentru obținerea 
succese personale trebuie 
ai mereu trează 
derea reprezentării cu 
culorilor sportive ale asocia
ției. Mîine poate-ți

țelul propus. El nu 
se contureze o șin- 
măcar sub raportul 
individuale. Căci 

unor 
să 

răspun- 
cinste ă

va fi 
dat să reprezinți într-o întrecere 
sportivă culorile sportive ale 
patriei noastre scumpe. Ce altă 
bucurie mai mare poate avea 
un sportiv decît văzînd ridicîn- 
du-se pe cel mai . înalt catarg, 
în acordurile minunate ale im
nului țării, steagul scump al 
patriei ? Atunci victoria ta este 
a noastră, a tuturor celor care 
îndrăgesc cu ardoare patria.

Parașutistul, ca oricare alt 
sportiv, nu este un om aparte, 
înzestrat din naștere cu o mare 
forță fizică, cu un deosebit cu
raj. El este un om obișnuit 
care și-a cultivat curajul datorită 
unei munci asidue de zi cu zi 
în care n-a precupețit nici un 
efort, datorită modului in care 
a știut și a fost ajutat să-și edu
ce calitățile morale. Și curajul 
trebuie să caracterizeze nu nu
mai pe parașutiști, ci pe toți cei
lalți sportivi : atleți, înotători, ci
cliști sau motocicliști. Acest va
loros element morql ne conduce 
adesea către victorie,

Campionatul 
masculin de șah 

Luni în cea de-a 5-a rundă 
finalei campionatului masculin 

ur-
a
de șah au fost înregistrate 
mătoarele rezultate : Ciocîltea— 
Bozdoghină 1-0; Joița—Vara- 
biescu l/g—’/2> Șuta—Radovici
Va—Vî ; Gavrilă—Drimmer 0-1; 
Puskaș—Mititelu 0-1; Botez— 
Urseanu t/2—’/î- Restul partide
lor au fost întrerupte. In clasa
ment conduc Radovici și Urseanu 
cu cite 3'1, puncte urmați de Bo
tez și Drimmer fiecare cu cite 3 
puncte.

nostru 
să de-



VIATA DE ORGANIZAȚIE

„De ce vreau 
sä devin utemist!
— De ce vrei să devii ute

mist ?
Am auzit răspunsurile la 

această întrebare adresată cîtorva 
zeci de tineri care s-au prezentat 
de curînd în fața Biroului Comi
tetului orășenesc U.T.M. Galați, 
pentru a li se confirma calitatea 
de membri ai organizației noastre 
revoluționare de tineret. Parcă 
printr-o coincidență, cei mai 
mulți dintre tinerii pe care i-am 
cunoscut cu acest prilej s-au 
născut în anul 1944 și au crescut 
odată cu regimul nostru demo
crat-popular. Și mi s-a părut fi
resc 
care 
ca formă, 
cu o voce mai tremurătoare din 
pricina emoției — exprimau con
vingeri adinei, hotărîre, dorința 
entuziastă de a deveni utemist, 
asociind această calitate cu no
țiunea de luptător pentru cauza 
socialismului.

— De ce vrei să devii utemist?
Răspunde Maxim Costel, uce

nic la școala de meserii din 
oraș, care timp de 6 ani cit a 
fost pionier a învățat 
partidul și Uniunea 
Muncitor, dorindu-și 
utemist. „în școala 
spune el — cei mai 
sînt utemiști. Iar cei 
elevi înseamnă viitorii strungari, 
lăcătuși, mecanici, zidari, cei 
care cu mințile lor vor făuri mai 
departe, sub conducerea partidu
lui, bogățiile țării noastre soda-

i...“.
este încă 
Știe de pe 
viață : me- 
știe un lu- 
într-o țară

să înregistrez răspunsuri
— chiar (iucă se deosebeau 

chiar dacă erau date

să iubească 
Tineretului 
să devină 
noastră — 
buni elevi 
mai buni

mai mari, ci va ajunge muncitor 
și numai de el va depinde să-și 
cîștige stima tovarășilor de 
muncă...

Mă gîndeam că Miron Dumitru 
deși are numai 15 ani a înțeles 
bine toate acestea. Și angajamen
tul său de a lupta pentru ca 
umilințele trăite de părinții săi 
să nu se mai repete niciodată, de 
a-și dărui toate forțele pentru 
ca viața de azi să devină tot mai 
frumoasă, mi s-a părut firesc.

...în aceeași zi prin fața mem
brilor biroului comitetului oră
șenesc U.T.M. au trecut mulți ti
neri, băieți și fete, muncitori și 
elevi, adolescenți care prin ade
ziunea de intrare în U.T.M. au 
semnat de fapt primul lor act de 
maturitate. Știau de ce vor să de
vină utemiști ; în rîndurile Uni
unii Tineretului Muncitor vor fi 
ajutați să se desăvîrșească ca oa- 
meni, să capete trăsăturile mo
rale și de caracter proprii oame
nilor înaintați din patria noastră 
— comuniști, să devină ei înșiși 
constructori înaintați ai patriei 
noastre socialiste. Dar mai știau 
și ce cere organizația de la mem
brii săi : „Să muncesc pentru
construirea socialismului“ — spu
nea Marin Crivăț.

„Să răspund la toate chemările 
organizației" — arată Ioana Nă
dejde.

„Să lupt pentru apărarea vie
ții noastre noi, împotriva tuturor 
acelora care încearcă să lovească 
în realizările regimului democrat- 
popular — adaugă Emil Balaș. 
De aceea ca utemist va trebui să 
învăț necontenit, să-mi însușesc 
ideologia clasei muncitoare care 
mă va înarma în această luptă“. 
Despre pasiune în muncă și 
învățătură, exigență, dăruirea 
tuturor forțelor pentru îndepli
nirea sarcinilor încredințate de 
partid organizației noastre revo
luționare, au vorbit tinerii care 
în aceeași zi au devenit utemiști. 
Așteptînd confirmarea biroului 
comitetului orășenesc U.T.M. fie
care în parte își afirma încă 
odată hoțărîrea de a fi un bun 
utemist.

CU Șl FARA 
CĂMIN CULTURAL

Un studio 
de radioficare 

nefolosit

» 1 Æ
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liste. Locul meu este și acum și 
mai tîrziu alături de ei.

Neculai Constantin 
elev în clasa a Vll-a. 
acum ce va deveni în 
canic auto. însă mai 
cru de preț : numai 
ca a noastră, numai datorită con
ducerii înțelepte a partidului cla
sei muncitoare, tinerii își pot rea
liza visele lor, își știu viitorul a- 
sigurat. E convins că in rîndu
rile Uniunii Tineretului Munci
tor va învăța cum să 
tru viitorul luminos 
noasțre socialiste, în 
său va prinde viață-

Miron Dumitru este 
cei 10 copii care au crescut în 
casa părinților săi — în trecut 
țărani săraci, astăzi uniți în înto
vărășirea agricolă din comună. 
-— De ce vreau să devin utemist? 
Miron își repetă pentru el între
barea și nu știe cum să îngră
mădească intr-un singur răspuns 
tot ce simte el c-ar trebui să 
spună. Tovarășii care i-au adre
sat întrebarea — deși nu i-a mai 
văzut pînă acum — îl privesc cu 
căldură și prietenie. Și atunci le 
vorbește despre viața grea a fa
miliei lui în trecut și despre pre
țuirea de care se bucură azi 
(mama sa e mamă eroină și a- 
ceasta înseamnă în același timp 
și un ajutor material acordat de 
stat pentru creșterea copiilor), 
despre transformările, care se pe
trec în satul lui și cui Se datoresc 
acestea, despre faptul că el n-a 
mai trebuit să slugărească pe la 
chiaburi, ca unii din frații lui

lupte pen
al patriei 
care visul

unul din

De curînd. la București s-a 
încheiat Protocolul sesiunii a 
X-a a Comisiei romîno-polone de 
colaborare tehnico-știlnțiflcă.

Protocolul încheiat prevede că:
Partea romînă va transmite 

documentația tehnică șl va pri
mi pe specialiștii polonezi pen
tru documentarea în domeniul 
industriei chimice, industriei de 
petrol șl gaze, construcțiilor de 
mașini, în domeniul construcții
lor, industriei materialelor de 
construcție și lemnului.

Partea polonă va transmite 
documentația tehnică șl va pri
mi pe specialiștii romîni pentru 
documentarea în domeniul indus
triei chimice, industriei de pe
trol șl gaze, siderurgiei, cons
trucțiilor de mașini, industriei 
de cărbune, industriei materiale, 
lor de construcție și industriei 
alimentare

Protocolul prevede de aseme
nea colaborare între unele Insti
tute de cercetări științifice ale 
ambelor țări.

(Agerpres)

INFORMAȚII
La 16 noiembrie a. e. au în

ceput |a București lucrările con
sfătuirii grupului de lucru pro
vizoriu din cadrul Comisiei per
manente C.A.E.R. pentru Indu 
siria ușoară Și alimentară în 
scopul coordonării planurilor de 
perspectivă în munca de cerce
tări în Industria textilă.

La consfătuire participă dele
gațiile țărilor membre 
C.A.E.R.

Lucrările consfătuirii au 
deschise de către 
xandru 
dusțriei

Șezățorile literare ca și serile 
de clacă sînt nelipsite în co
muna Gălăuțaș, din rqionul 
Toplița. Snoave, cîptece, voia 
bună, discuții interesante în
tre tineri și bătrînii satului- 
iată cum își petrec timpul li
ber după o săptămînă do lu-

cru tinerii de aici. Aparatul 
fotografic a surprins un as
pect de la una din aceste 
șezători care a avut loc de 
curînd în casa țăranului în
tovărășit loan Moraru din 
satul Pîrîu comuna Gălăuțaș.

Cu cîțlva ani în urmă, tinerii 
din satul Urseni, comuna Vțși- 
neștl, raionul Pucioasa în frunte 
cu utemiști! se puteau mindri cu 
brigada artistică de agitație, cu 
activitatea culturală interesantă 
ce se desfășura la căminul cultu
ral „Nlcolae Bălcescu“ din acest 
sat. La unul din concursurile ar
tiștilor amatori din raion, acea
stă brigadă a ocupat locul I. De 
atunci, însă a trecut mult Mmp. 
Tovarașa Angelescu Cornelia, 
responsabila brigăzii artistice de 
agitație și-a uitat de mult meni
rea ; de altfel ca și tinerii ar. 
tiștl amatori înșiși Spre ruși, 
nea noastră azi în comună nu se 
mai desfășoară nici un fel de ac
tivitate culturală. Nici balurile, 
care din păcate au constituit o 
vreme singura distracție a tine
rilor, nu se mai pot organiza 
deoarece localul căminului cultu. 
ral nu ne mai permite aceasța. 
Tinerii care s-au adresat to
varășului Răduiescu Alexandru— 
directorul căminului șau tovară
șului casier Dimonu Nlcolae, 
propunindp.le să pună geamuri 
și să repare dușumeaua căminu
lui au primit următorul răspuns:

— M-ulțumlți-vă cu ce este, 
dacă nu, duminica viitoare închi
dem căminul 1

Cîndva, nu de mult, ni s.a pro
mis că va fi amenajat un nou 
cămin cultural în localul vechii

școli, deoarece în satul nostru 
s-a construit de curînd o școală 
nouă. Spre dezamăgirea noastră 
acest local a fost transformat- în 
magazie de mere și nu în cămin 
cultural.,.

Comitetul comunal al organi
zației de bază U.T.M. negii jind 
importanța muncii culturale in 
educarea comunistă a tinerilor 
nu a sprijinit activitatea cămi
nului cultural, nu a analizat 
cauzele care au dus la dizolvarea 
brigăzii artistice de agitație, nu 
a mobilizat pe tineri la activi
tatea culturală.

In comuna noastră există forțe 
suficiente pentru a se organiza 
manifestări culturale de masă 
dar atît comitetul organizației 
U.T.M. cit șt directorul căminu
lui nu se preocupă să organizeze 
plăcut șl Instructiv timpul liber 
al tinerilor. Este știut că toamna 
șl iarna tinerii de la sate dis
pun de mult timp liber care poațe 
fl folosit cu succes intr-o activi
tate culturală rodnică.

Oare comitetul raional U.T.M. 
și secția de învățămînț șl cul
tură a sfatului popular raional 
nu consideră că este timpul să 
se Intereseze de situația vieții 
culturale din comuna noastră ?

ale

M. VIDRAȘCU

Sărbătorirea în țara noastră
a marilor aniversări

Sencovici,
Bunurilor

★
la amiază

fost 
Ale- 

In-
tovarășii! 
ministrul 
de Consum.

a avut loc laLuni
Uniunea Ziariștilor o adunare a 
ziariștilor din Capitală în legă
tură cu vizita făcută recent în 
R.P. Ungară de o delegație de 
ziariști romîni.

Brigăzile utemiste de muncă

patriotică obțin noi
In carnetele lor, 

brigăzile U.Ț.M. de 
muncă patriotică din 
întreaga țară înscriu 
noi succese obținute 
pe diferite șantiere 
de construcții la 
strîngerea fierului ve
chi și la alte acțiuni 
de folos obșteșc. 
Peste 16.000 de tineri 
din orașitl Cluj au 
mimciț pe șantierele 
celor 700 de aparta
mente, precum și 
construirea casei 
cultură șl a sălii 
sport destinate 
denților din Cluj, la 
amenajarea comple
xului sportiv și de 
odihnă de la Făget 
și numeroase alte 
șantiere pentru înfru
musețarea orașului 
Cluj. Brigăzile U.T.M. 
de muncă patriotică 
de la școlile profe-

la 
de 
de 

stu-

sionale și de la Fa
cultatea de construc
ții din Cluj au ajutat 
în mare măsură la 
ridicarea a două 
mari blocuri de lo
cuințe cu 80 de apar
tamente. Prin munca 
lor, cei 69.000 de 
tineri brigadieri din 
orașele și satele re
giunii Cluj au reali
zat pînă 
nomie 
5.800.000

acum o eco- 
de
lei.

peste

★

Gu mult entuziasm 
au răspuns tinerii 
brigadieri din regiu
nea Hunedoara la 
acțiunea de strîngere 
a fierului' vechi. Ei 
au predat întreprin
derilor metalurgice

„In
Petersburgul toamnei lui 1917. 

Un om tînăr se grăbește de la 
un capăt la altul 
dornic să participe 
multe manifestări, 
mai multe 
tuația din 
corespondent de presă ameri
can, un om 
gazetar cinstit 
să înțeleagă ceea ce este esen
țial din tumultoasele evenimente 
revoluționare, să confrunte fără 
prejudecăți faptele, spre a pri
cepe realitatea.

Acest om este John Reed, cel

lucruri 
Rusia.

al orașului, 
la cit mai 

sa afle cit 
despre ti- 
Este un

onest și un 
care încearcă

succese
peste 10.000 tone 
fier vechi.

de

în-La lucrările de 
treținere și refacere 
a patrimoniului sil
vic, brigăzile U.T.M. 
de muncă patriotică 
din regiunea Oradea 
au participat în nu
măr mare reallzînd 
economii în valoare 
de 3.500.000 lei. Ti
nerii brigadieri din 
satele regiunii Ora
dea au executat lu
crări de îmbunătățiri 
funciare pe aproape 
19.000 hectare. Nu
meroși
participă la lucră
rile de
drumurilor ce leagă 
orașul Oradea de ra
ioanele Marghita șt 
Salonta.

(Agerpres)

alți tineri

reparare a

silele
care a scris celebra carte „Zece 
zile care au zguduit lumea", cel 
despre care Nadejda Krupskaia 
spunea că „n-a fost un observa
tor indiferent, ci un revoluționar 
înflăcărat, un comunist care a 
înțeles sensul evenimentelor, sen
sul măreței lupte. Această înțe
legere i-a dat acea acuitate de 
viziune fără de care nu s-ar fi 
putut scrie o asemenea carte“. 
Intr-adevăr, iată ce spunea John 
Reed încă la începutul anului 
1919 — atunci cînd, foarte multe 
personalități occidentale care se 
considerau clarvăzătoare nu

O scenă din film.

culturale pe anul 1960
loc
A-

Luni după-amiază a avut 
la Comitetul național pentru 
pararea păcii din R.P. Romînă 
o ședință condusă de acad. Geo 
Bogza. vicepreședinte al Comi
tetului național pentru Apărarea 
păcii din R,P. Romînă, consa
crată marilor aniversări cultu
rale recomandate de Consiliul 
Mondial al Păcii pe anul 1960.

Au participat membri ai con
ducerii Comitetului național 
pentru apărarea păcii și ai al
tor organizații de masă precum 
și reprezentanți ai unor institu
ții culturale.

în urma discuțiilor purtate s-a 
hotărit ca în țara noastră să fie 
organizate în anul 1960 o serie 
de aniversări ale unor mari oa
meni de cultura și știință din 
întreaga lume care prin opera 
lor au contribuit la dezvoltarea 
înțelegeri' și prieteniei intre 
popoare. Astfel, vor fi come
morați scriitorul rus I-ev N. 
Tolstoi. scriitorul american Mark 
Twair, și dramaturgul norve
gian Bjornstyernd Bjornson, cu 
prilejul împlinirii a 50 de ani 
de la moartea lor ; vor 11 ani
versați scriitorul rus A. P. 
Cehov cu prilejul împlinirii a 
100 de ani de la naștere și scrii
torul englez Daniel Defoe, năs
cut acum 300 de ani. Cu prilejul 
împlinirii a 150 de ani de la 
nașterea lor,1 vor fi aniversați 
compozitorul polonez Frederic 
Chopin, compozitorul german 
Robert Schumann și poetul fran
cez Alfred de Musset.

Printre aniversările legate de 
dezvoltarea științei mondiale se 
numără cea a medicului german 
Robert Coch (1843-1910) șl a 
matematicianului ungur Janos 
Bolyai cu prilejul comemorării

a 100 de ani de la moartea sa. 
Dintre marile figuri ale artei 
plastice mondiale vor fi aniver
sați pictorul spaniol Velasquez 
(1599—1660) pictorul rus An
drei Rublev, născut acum 600 de 
ani precum și pictorul japonez 
Katsushika Hokusal, cu prilejul 
împlinirii n 200 de ani de la 
nașterea sa.

Aceste aniversări'culturale vor 
fi sărbătorite în țara noastră 
sub egida Comitetului național 
pentru apărarea păcii și a altor 
instituții culturale Și organizații 
de mar.ă.

(Agerpres)

NICOLAE MARCEL 
corespondent

Directorul căminului cultural din comuna Sto- 
enești frînează activitatea culturală a tineretului, ți- 
nînd căminul cultu ral și clubul mai mult închise.

MARIA ȘTEFANESCU 
corespondent

I■«

J 1

DIRECTORUL : — Eu sînt cheia activității culturale !
Desen : M. CARANFIL

„Am fost cucerit de primirea 
marelui public romîn

După spectacolul cu opera 
„Othello“, dirijorul italian Glau- 
co Curiei a apărut din nou la 
pupitrul orchestrei Teatrului de 
Operă și Balet al R.P. Rotnine, 
duminică seara, cînd a avut con
ducerea muzicală a spectacolu
lui cu opera „Boema" de Pu- 
ccini.

în continuarea turneului său 
Glauco Curiei va dirija mai mul
te spectacole la Opera Romînă 
și Opera Maghiară din Cluj.

în legătură cu acest al doilea 
turneu pe care-1 întreprinde în 
țara noastră, dirijorul Glauco 
Curiei a făcut o declarație la 
Studioul de televiziune Bucu
rești, spunînd printre altele : 
„Am fost cucerit de calda pri
mire a generosului și marelui 
public romîn care mi-a lăsat o 
impresie din cele mai frumoase.

declară dirijorul

italian Glauco Curiei
Gîndindu-mă la partea așa-zis 

tehnică a muncii noastre, pot 
să vă spun că de anul trecut și 
pînă în prezent am observat un 
foarte mare progres. în primul 
rînd trebuie să remarc valoarea 
deosebită a orchestrei Operei din 
București care a cîștigat mult în 
sunet și interpretare.

Anul trecut, la întoarcerea mea 
în Italia, după turneul efectuat 
în Romînia, am avut în repetate 
rânduri prilejul să vorbesc în 
cercurile muzicale italiene des
pre muzica romînească și am re
marcat interesul pe care ea ii

stîrnește la noi. De aceea pot să 
afirm cu deplină satisfacție că 
această colaborare artistic-muzi- 
cală deschide o cale ideală în re. 
lațiile dintre noi și sperăm că va 
da roade bogate și în domeniul 
minunatei arte pe care o slujim, 
artă atît de scumpă nouă“.

(Agerpres)

Iui Octombrie“
Cronica 
filmului

pricepeau nimic din sensul mari
lor evenimente istorice din Ru
sia : „Consider că bolșevicii re
prezintă singurul partid din Ru
sia care are un program con
structiv și totodată suficientă 
forță pentru a-l traduce in via
ță“. Despre felul cum, analizînd 
cu luciditate faptele, s-a apro
piat și a îndrăgit John Reed re
voluția socialistă, povestește fil
mul „In zilele lui Octombrie“. 
Bineînțeles că eroul principal al 
filmului nu este John Reed, ci 
poporul muncitor și Lenin — 
făuritorul partidului și statului 
sovietic.

Căci „In zilele lui Octombrie“ 
pune un accent deosebit pe ară
tarea, pe bază de fapte vii, a 
ceea ce a determinat rolul condu
cător al lui Lenin, în acele eve
nimente. Mulți indivizi îndrăz
neau pe vremea aceea să-și 
asume rolul de „salvatori ai 
patriei", de „reformatori“ și „vi
zionari“, asemenea jalnicului 
Kerenski, teroristului Savinkov, 
generalilor Krasnav și Alexeev, 
fel de fel de alți trepăduși men- 
șevici și socialiști-revoluționari. 
Adevăratul Conducător al mase
lor, ne arată filmul, este numai 
acela care înțelege poporul și 
necesitățile lui istorice și știe 
să le îndeplinească. Or, ni
meni nu îndeplinea aceste con
diții într-o asemenea măsură ca 
Lenin. în timp ce liderii bur
ghezi sau social-trădători dispre- 
țuiau poporul, îl subapreciau, 
nu-i înțelegeau cerințele, în timp 
ce Kerenski și oamenii lui so
coteau poporul drept „un copil 
care trebuie amăgit cu jucării“ 
și pedepsit cînd nu ascult^, în 
timp ce diferite „eminențe" mai

mult sau mai puțin cenușii ale 
partidelor burgheze cerșeau aju
toare de 
intervenție 
care să-i
priul lor popor, Lenin avea o 
nemărginită încredere în poporul 
muncitor, în capacitatea lui de 
a-și lua soarta în propriile sale 
mîini și de a-și făuri un viitor 
fericit. Ca un om cu o extraordi
nară viziune politică, Lenin ve
dea adevăratul raport de forțe 
acolo unde alții nu erau în stare 
a zări decît un haos 
și persoane.

In film apare foarte 
modul cum, pe baza 
marxiste precise a situației poli- 
tico-sociale, pe baza faptului că 
sezisa aspirațiile cele mai arză
toare ale maselor, Lenin a deter
minat cu exactitate momentul 
cînd trebuia începută insurecția 
armată. Muncitorii și țăranii ce
reau dărîmarea guvernului pro
vizoriu de la putere, pace și pă- 
mint, schimbarea orînduirii bur- 
ghezo-moșierești, iar Lenin, în 
fruntea partidului, a știut să răs
pundă acestor cerințe, venind în 
fața maselor cu un program con
cret, constructiv de acțiune. Ca 
un minunat agitator și propa
gandist, Lenin a văzut calea spre 
inima maselor, a știut să 
încurajeze și să îndrepte pe cei 
care greșeau, să combată fără 
drept de apel, cu argumente 
zdrobitoare, pe șovăielnici și 
pitulanți.

Hoțărirea lui Lenin și 
tovarășilor lui de luptă, 
a sfîrși odată cu odiosul 
burghez, însuflețește 
masele de muncitori, țărani fi

la imperialiști și 
armată străină 

„apere“ de pro-

de fapte

pregnant 
analizei

ca-

a 
de 

regim 
la luptă

soldați, impresionează pe oamenii 
cinstiți, pe ofițerii palrioți care 
dau un ajutor de preț revoluției, 
în același timp, această hotărîre 
și combativitate dezarmează și 
paralizează pe dușmani care sînt 
condamnați de istorie nu numai 
din punct de vedere social, ci 
parcă și reduși la neputință or
ganică, la o proslație psihologi
că. Tot felul de Kerenski și alți 
paraziți stau și clocesc planuri 
ridicole de „salvgardare“ a Ru
siei capitaliste, se ciorovăiesc 
între ei pentru un os de ros, țes 
intrigi și manevrează pe hîrlie 
cu armate fictive, în timp ce bol
șevicii, in fruntea maselor, dau 
o nouă cotitură istoriei făurind 
primul stat al muncitorilor și ță
ranilor din lume. Filmul ne pre
zintă personalitatea lui Lenin, 
sub cele mai multiple aspecte: 
Lenin ca un gigantic gînditor și 
conducător al proletariatului, Le
nin ca revoluționar care îndrăz
nește să dărîme o orînduire stabi
lită de veacuri și care se îngri
jește în același timp ca această 
uriașă răsturnare să se realizeze 
cu o cit mai mică vărsare de 
singe, Lenin ca om simplu, mo
dest și profund uman, ca tovarăș 
și prieten, ca soț iubitor.

Iată faptele care l-au impre
sionat pe Jolin Reed (interpretat 
de A. Fedorinov) ce l-au făcut 
să fie devotat revoluției socia
liste și ideii comuniste, să scrie 
cartea sa care a popularizat în 
multe țări, in vremea cînd acolo 
se auzeau mai multe calomnii 
decît adevăruri cu privire 
revoluție, realitatea despre 
mai de seamă eveniment al 
riei omenești.

„In zilele lui 
un film foarte 
un emoționant 
nar mobilizator, deosebit de in
structiv pentru tineret.

la 
cel 

ista-

este 
cu

Octombrie“ 
interesant, 

suflu revoluțio-

B. DUMITRES0U

In comuna Smîrdioasa, raionul 
Ziiiipicea, există o stație de ra
dioficare care {jeserpeștp peste 
11 comune. Datorită lipsei unui 
studio de radioficare, ani de zile 
nu s-au putut organiza programe 
interesante pe plan local. După 
multă insistență din partea 
aboiliiților, T' 
P.T.T.R. ~ 
fondurile 
unui sf- 
multă însuflețire au sprijinit 
cetățenii, în special tinerii, prin 
muncă voluntară realizarea ace-- 
stei construcții. Sperau că îttsfîr- 
șil vor asculta și emisiuni locale. 
Așteptările insă le-au fosț înșe
late. Studioul a fost terminat. 
Este un studio modern care de 
multe luni nu este folosit deoa
rece Direcția regională P.T,T.R. 
nu a asigurat un redactor pen
tru acest studio.

Sc apropie zilele de iar
nă, perioatlă de timp îrț care, 
prin organizarea unor emisiuni 
locale bogate in conținut, stația 
de radioficare poate să aducă O 
contribuție însemnată la proce
sul de educare și de informare 
a celor 10.000 de abonați ai săi

In raionul Zimnicea activează 
multe echipe artistice de ama, 
tori, mulți tineri talentați care 
doresc să sprijinie cu toată pa
siunea stația de radioficare.

Rămîne doar ca Direcția re
gională P.T.T.R. București să se 
hotărască a asigura un redactor 
pentru studioul de radioficare 
Smîrdioasa.

Și asta cît mai curînd I

partea 
regională 

a alocat 
construirii

Direcția
București
neceșare 

itudio la Smîrdioasa. Cu

IONEL TRIFU
profesor

Posturi utemiste 
de control doar în... 

evidenfe
A fost o vreme cînd postul 

utemist de control din secția me
canică B, de la șantierele Na
vale din Turnu Severin 
rodnică activitate. Prin 
sale el a contribuit la 
disciplinei în muncă, a scos 
evidență noi rezerve interne care 
folosite au dus la creșterea pro
ductivității muncii, la scăderea 
prețului de cost al produselor

La gazeta postului utemist de 
control au apărut de asemenea 
caricaturi despre tineri care nu 
aveau o atitudine justă față 
de muncă.

Și celelalte posturi utemiste 
de control din alte secții ale șan
tierului aveau o activitate bogată.

Dar despre aceste lucruri bune 
se putea vorbi numai în trecut.

Acum posturile utemiste de 
control în majoritatea secțiilor 
ș-au dezorganizat și prezența lor 
nu se mai face simțită Comite
tul U.T.M. și birourile de secții 
U.T.M nu se preocupă de activi
tatea acestor posturi și nu iau 
nicio măsură concretă pentru re
organizarea lor, deși s-au dovedit 
a fi de un real folos în descope
rirea noului în producție și in 
lichidarea lipsurilor existente în 
munca tineretului.

ducea o 
raidurile 
întărirea 

în

V. MIHAILESCU 
sudor

încheierea sesiunii 
Sfatului Popular al Capitalei

Duminică și-a încheiat lucră- 
j sesiune a 
al Capitalei, 

problemele

rile cea de-a Vl-a 
Sfatului Popular i 
care a dezbătut 
privind executarea planului de 
investiții pe perioada ianuarie- 
octombrie 1959.

Raportul Comitetului executiv, 
coraportul comisiilor permanente 
pentru arhitectură și construcții, 
plan finanțe și gospodărie co
munală, ca și discuțiile purtate 
de deputați au scos în evidență 
faptul că datorită investițiilor 
importante, au fost obținute anul 
acesta mari realizări în domeniul 
construcției de locuințe și al sis
tematizării Capitalei. Cea mai 
mare parțe a fondurilor de in
vestiții, adică 334 milioane lei 
a fost alocată anul ~cesta con
strucțiilor de locuințe.

In urma aplicării hotărîrllor 
Plenarei C.C. al P.M.R. din no
iembrie 1958 a fosț. redus prețul 
de cost al apartamentelor. Ast
fel prețul mediu pe un aparta
ment cu două camere proiectat 
după 1 ianuarie 1959, a scăzut 
la circa 39.000 lei.

Totodată au fost construite și

dotate 380 de noi săli de clasă, 
numeroase laboratoare, ateliere 
școlare de gimnastică, săli de 
festivități etc.

In sectorul sanitar s-au exe
cutat noi lucrări de construcții 
și amenajări mărindu-se capaci
tatea de spitalizare.

In coraportul comisiilor per
manente și discuțiile purtata da 
numeroși deputați și invitați au 
fost făcute observații critice si 
propuneri pentru o mai bună 
gospodărire a fondurilor de in
vestiții ale Sfatului Popular al 
Capitalei. S-a arătat, printre al
tele, că actuala schiță de siste
matizare a orașului este insufi
cientă și depășită de noile prin
cipii de economicitate adoptata 
în ultimul timp la construcții si 
s-a subliniat necesitatea întoc
mirii în scurt timp a planului di
rector și de detalii pentru siste
matizarea orașului.

Pe baza discuțiilor și propu
nerilor făcute de deputați, sesi
unea a adoptat măsuri menite 
să ducă la îmbunătățirea activi
tății în sectorul Investițiilor.

(Agerpres)
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LOTO-CENTRAL
I. S- Loto-Pronosport face cunoscut partlcipanților că pentru 

a se urgenta plata premiilor, — începînd cu tragerea de vi
neri 13 noiembrie, biletele cîștigătoare la Loto-Central se vor 

depune spre validare pînă marți ora 13.



PARIS 15 (Agerpres). TASS 
transmite : După cum transmite 
corespondentul din Perlgueux al 
agenției France Presse, Consi
liul Municipal al acestui oraș a 
hotărît să-l invite pe N. S. Hruș
ciov, șeful guvernului sovietic, 
ca în cursul vizitei oficiale pe 
care o va face în Franța în mar
tie 1960 să viziteze șl orașul 
Perlgueux.

PARIS 16 (Agerpres). TASS 
transmite: In legătură cu pro
iectata vizită în Franța a lui N. 
S. Hrușciov, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
Consiliul Municipal al orașului 
Gap, capitala departamentului 
Hautes Alpes, la propunerea pri
marului Emile Didler a adoptat 
hotărîrea de a invita pe N. S. 
Hrușciov să viziteze barajul care 
se află pe teritoriul departamen. 
tulul, precum șl orașul Gap.

-------- •-------- -

A. Dulles recunoaște 
vigoarea economiei 

sovietice
WASHINGTON 15 (Agerpres) 

V. PARAMONOV, coresponden
tul agenției TASS anunță : La 
13 noiembrie în clădirea Capi- 
tollului au început ședințele spe
ciale ale subcomisiei de statis
tică economică de pe lingă Co
misia Economică a Senatului șl 
Camerei Reprezentanților din 
S.U.A., consacrate comparării 
dezvoltării economiei U.R.S.S. șl 
S.U.A.

In discursul său conducătorul 
Biroului central de Investigații 
al S.U.A., Allan Dulles, în. ciuda 
tuturor rezervelor pe care le-a 
făcut pentru a diminua succesele 
și posibilitățile U.R.S.S. șl 
lorlalte țări socialiste, a fost 
volt să recunoască de fapt 
goarea șl măreția economiei 
vletice șl a întregului sistem 
cialist.

Cu toate că în cuvîntarea 
Allan Dulles a încercat să nună 
Ia îndoială succesele dezvoltării 
agriculturii U.R.S.S., precum și 
justețea Indicilor economici com
parativi, el a subliniat în în
cheiere : „Trebuie să recunoaș
tem în mod cinstit rezultatele 
care te aduc la realitate — ale 
programului economic sovietic 
șl succesele uimitoare, obținute 
de U.R.S.S. în ultimul deceniu“.
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Ziariștii sovietici 
nu-și precupețesc eîorturile 
pentru cauza comunismului

Libertate 
lui Manolis Glezos!

Toate eforturile pentru 
rezolvarea problemei vitale 

a timpurilor noastre — 
dezarmarea generală și totală

ge-

la 
do- 
tu- 
cu

Documentele adoptate la Conferința 
internațională a studenților de la Praga

PRAGA 15 (Agerpres). — 
După cum s-a mai anunțat, Con
ferința internațională a studen
ților care a avut loc la Praga 
și-a încheiat lucrările. Tema 
principală a cuvîntărilor rostite 
în cadrul acestei conferințe din 
prima și pînă în ultima zi a lu
crărilor sale a fost lupta studen- 
țimii pentru pace și prietenie 
între popoare, pentru îndeplini
rea sarcinii principale a timpu
rilor noastre — dezarmarea 
nerală și totală.

în încheiere participanțli 
conferință au adoptat două 
cumente — un apel adresat 
turor studenților din lume
privire la dezarmare și o rezo
luție. In apel este arătat carac
terul nefast al cursei înarmări
lor pentru cauza păcii șl bună
stării popoarelor, menționîndu-se 
că propunerea cu privire la 
dezarmarea generală și totală 
este un mijloc care poate exclu
de războiul din viața societății. 
Rezolvarea problemei dezarmă
rii, se spune în Apel, va permi
te sporirea alocărilor pentru 
îmbunătățirea vieții popoarelor, 
pentru dezvoltarea culturii șl 
științei și îmbunătățirea 
țiel studenților.

„Vă chemăm, se spune 
pel, să vă uniți eforturile 
vă încadrați mai activ în 
împreună cu celelalte pături ale 
popoarelor voastre, pentru rezol
varea problemei celei mal vitale 
a timpurilor noastre — dezar
marea generală și totală“.

Conferința cere studențimli să 
lupte pentru interzicerea armei 
nucleare, pentru lichidarea ba
zelor militare de pe teritoriile 
altor țări, pentru convocarea 
conferinței la nivel înalt și re
zolvarea tuturor problemelor 
prin tratative.

★
PRAGA (prin telefon) La uni

versitatea Carol a avut loc o 
adunare organizată de Uniunea 
luptătorilor antifasciști, univer
sitatea Carol și școala superioa
ră politehnică, pentru aniversa
rea a două decenii de la evenl-

menteie din 17 noiembrie 1939 
cînd fasciștii germani au închis 
școlile superioare din Boemia și 
Moravia. Deputatul Jan Vodicka, 
președintele comitetului central 
al Uniunii luptător.lor antifas 
clștl a evocat lupta de eliberare 
dusă de poporul cehoslovac în 
anii ocupației hitleriste. Eveni
mentele din 17 noiembrie 1939 
— a spus vorbitorul — sînt sim
bolul rezistenței studenților, ti
neretului și intelectualității, sub 
conducerea Partidului Comunist. 
Docentul doctor Franclșek Bu- 
rianek, participant la evenimen
tele din 17 noiembrie 1939, a 
spus între altele că fascismul și 
imperialismul german reînvie în 
R. F. Germană și că aceasta ne 
impune să rep.tăm cuvintele lui 
Julius Fucik, acela care a că
zut în luptă strigînd : „Oameni, 
vegheați 1"

în încheiere s-a dat citire unui 
manifest adresat studenților din 
întreaga lume cerîndu li-se să 
lupte strîns uniți pentru pace, 
libertate și prietenie între po
poare.

situa-

în a- 
și* să 
luptă,

★

La biblioteca universitară din 
Praga s-a deschis expoziția „Stu
denții în lupta împotriva fascis
mului.“ Un bogat material fo
tografic, cărți, diferite texte ilus
trează lupta tineretului și stu- 
dențlmll împotriva fascismului 
în timpul ocupației naziste pre
cum șl aportul lor astăzi la lupta 
pentru pace și colaborare paș. 
nlcă între popoare.

Declarațiile lui Chr. Herter 
în problema relațiilor Est-Vest

NEW YORK 16 (Agerpres). — 
Intr-o cuvîntare rostită la 16 
noiembrie în fața Consiliului 
național pentru comerțul exte
rior, secretarul de stat Christian 
Herter, referindu-se la problema 
relațiilor Est-Vest a declarat: 
„Sînt de părere că în anumite 
chestiuni fundamentale putem 
găsi un limbaj comun, deoarece 
avem un interes comun“. Subli
niind că pentru țările occiden
tale, ca și pentru cele socialiste, 
„este imperios necesară realiza
rea unei înțelegeri prin care să 
se împiedice ca diferendele care 
le despart să se transforme în- 
tr-un război nuclear“, el a adău
gat că „acesta este principalul 
obiectiv al tratativelor ce vor fi 
duse în lunile și anii viitori“.

Ghrlstian Herter s.a ocupat de 
vizita în S.U.A. a președintelui 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., N. S. Hrușciov. Potri
vit relatării Buletinului de știri 
al Casei Albe, secretarul de stat 
a spus: „Președintele Hrușciov 
concepe viitoarea întrecere între 
sisteme sociale rivale prin alte

mijloace decît războiul. Noi ame
ricanii salutăm întrecerea șl sîn- 
tem gata să ne alăturăm Iul 
Hrușciov în a găsi căi și mij
loace pentru a face această în
trecere sigură și pașnică".

Potrivit spuselor secretarului 
de stat al S.U.A., sarcina constă 
în a elabora pe această bază co
mună oarecari „reguli de bază 
ale marii întreceri“ (dintre cele 
două sisteme — N. R.), pentru 
ca această întrecere să se des
fășoare în cadrul condițiilor ne
cesare „menținerii coexistenței“.

Aceste reguli, a declarat Her
ter, trebuie să fie elaborate pen
tru a se „atenua problemele po
litice acute, care în prezent nu 
pot fi total soluționate, precum 
și pentru a pune sub control spi
rala cursei înarmărilor...“

LONDRA 16 (Agerpres). — 
La 16 noiembrie Selwyn LIoyd, 
ministrul Afacerilor Externe ai 
Angliei, a făcut în Camera Co
munelor o declarație cu privire 
la recenta sa vizită la Paris. El 
a făcut cunoscut că în cursul 
tratativelor cu ministrul Aface
rilor Externe al Franței, Couve 
de Murville, precum și cu preșe
dintele De Gaulle, a discutat 
problema datei la care se va 
convoca conferința la nivel înalt. 
LIoyd a salutat stabilirea datei 
vizitei lui N. S. Hrușciov în 
Franța și a spus că el, și mi
nistrul Afacerilor Externe al 
Franței au ajuns la concluzia că 
conferința la nivel înalt trebuie 
să albă loc după vizita lui 
Hrușciov, deîndată ce în mod 
practic va fi posibil acest lucru.

Laburiștii au adus critici la 
adresa Franței în legătură cu 
Intenția guvernului francez de 
a efectua experiențe cu arma a- 
tomică.

Unul din liderii Partidului 
laburist. A. Bevan, l-a întrebat 
pe LIoyd dacă a discutat cu pre
ședintele De Gaulle despre de
clarația acestuia din urmă în 
legătură cu faptul că Franța va 
efectua experiențe cu arma ato
mică chiar dacă Anglia, S.U.A. 
și U.R.S.S. vor ajunge la un 
acord privitor la încetarea expe
riențelor nucleare.

Răspunzîndu-i lui Bțvan, 
LIoyd n-a făcut decît să se re
fere la declarația de la O.N.U. 
a guvernului englez, privitoare 
la poziția Angliei în problema 
experiențelor nucleare.

Telegrama adresata 
de Secretariatul 

F.M.T.D. președintelui 
statului Panama

BUDAPESTA 16 (Agerpres). 
Secretariatul F.M.T.D. a trimis 
recent președintele statului Pa
nama o telegramă. In această 
telegramă, în numele celor 87 
milioane de tineri membri al 
federației, Secretariatul F.M.T.D. 
își exprimă solidaritatea cu lup
ta eroică a tineretului și a între
gului popor panamez în lupta 
sa pentru apărarea suveranită. 
ții naționale, împotriva trupe
lor de ocupație din regiunea ca
nalului Panama și împotriva ex
ploatării poporului de către mo- 
nopoliștii americani.

Tsirimokos : Grecia 
să dovedească 

inițiativă în 
problemele balcanice

ATENA 16 (Agerpres). — 
Tsirimokos, fruntaș de seatnă al 
vieții politice din Grecia, pre
ședintele Partidului Uniunea 
democratică, a vorbit recent în 
fața membrilor partidului săJ 
despre necesitatea ca Grecia' să- 
dovedească Inițiativă în regle
mentarea problemelor litigioase 
dintre țările balcanice. Vorbind 
despre problemele balcanice, 
Tsirimokos, a arătat că Ideea 
creării unei zone denuclearlzate 
în Balcani și a convocării une! 
conferințe balcanice, nu este o 
himeră. Dimpotrivă, a spus el, 
cred că în regiunea Balcanilor 
se poate stabili o colaborare ac
tivă. Ne aflăm în ajunul unei noi 
epoci în relațiile internaționale 
și poporul trebuie să dea dova
dă de inițiativă.

Cu ocazia Conferinței Internaționale a studenților pentru pace, 
care a avut loc la Praga, s-a deschis o expoziție de artâ stu- 
dențeascâ la care a fost prezentată și această sculptură a lui 

Josef Cech, elevul maestrului Makovsky.

— Cuvîntarea lui N. S. Hrușciov 
la recepția de

MOSCOVA 16 (Agerpres). — 
După cum s-a mai anunțat, la 
14 noiembrie după încheierea 
primului Congres unional al 
ziariștilor sovietici conducerea 
Uniunii ziariștilor sovietici a 
organizat la Kremlin o recepție

La recepție au participat dele
gații la congres, lucrători ai zia
relor centrale, ai revistelor, edi
turilor, posturilor de radio șl te
leviziune, scriitori, oameni de 
cultură, precum și delegațiile 
străine invitate la congres.

Asistența a întîmplnat cu 
aplauze furtunoase sosirea la re
cepție a tovarășilor L. I. Brej- 
nev, E. A. Furțeva, N. S. Hruș
ciov, N. G. Ignatov, A. I. Kiri- 
cenko, F. R. Kozlov, O. V. Kuu- 
sinen, A. 1. Mikoian, N. A. 
Muhitdinov, M. A. Suslov, N. M. 
Șvernik, K. E. Voroșllov, P. N. 
Pospelov, A. N. Kosîghin, D. S. 
Polianskl.

P. A. Satiukov, președintele 
conducerii Uniunii ziariștilor 
sovietici, vorbind la recepție 
despre rezultatele lucrărilor con. 
greșului, a încredințat Partidul 
Comunist și Comitetul său Cen. 
trai că ziariștii vor fi și pe 
viitor ajutoare sigure ale parti
dului- în înfăptuirea sarcinilor 
mărețe ale construirii comunis
mului. El sînt gata să îndepli
nească în orice clipă sarcinile 
.trasate de partid, de popor. P. A. 
Satiukov, a toastat în cinstea 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice și a Comitetului său 
Central, în frunte cu tovarășul 
N. S. Hrușciov.

P. N. Palgunov, 
conducerii Uniunii 
sovietici, a toastat
guvernului sovietic care traduce 
în viață mărețele indicații ale 
partidului pentru construirea co. 
munismulul 
tlcă.

In numele 
le socialiste
Rakowskî, conducătorul Uniunii

la Kremlin

secretar a! 
ziariștilor 
în cinstea

în Uniunea Sovle-

ziariștilor din țărl- 
a luat cuvîntul M.

ziariștilor din R. P. Polonă. El 
a subliniat că colaborarea zia
riștilor din țările de democrație 
populară are o mare însemnătate 
în lupta pentru pace șl socia
lism. M. Rakowskî a toastat 
pentru dezvoltarea acestei cola
borări, pentru prietenia dintre 
ziariștii din țările socialiste.

întîmplnat cu aplauze furtunoa
se, prelungite, N. S. Hrușciov, 
prlm-secretar al C.C. al P.C.U.S. 
șl președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., a rostit o 
cuvîntare. El a felicitat asisten
ța penttu crearea Uniunii zia
riștilor care constituie un mare 
eveniment în viața lucrătorilor 
din presa sovietică.

N. S. Hrușciov a vorbit des
pre rolul important al lucrători
lor din presa sovietică, a îndem
nat pe ziariști să muncească mai 
bine, pentru ca presa sovietică să 
continue să fie cea mai puter
nică și cea mal veridică din 
lume. El a subliniat că progra
mul construirii comunismului în 
Uniunea Sovietică, elaborat de 
Congresul al XXI lea al P.C.U.S., 
se aplică cu succes in viață și 
a făcut apel la ziariști să ocupe 
un loc de onoare în lupta pentru 
înfăptuirea acestui program.

In încheierea cuvîntăril sale, 
N. S. Hrușciov a rostit cuvinte 
de salut în cinstea ziariștilor 
care muncesc fără să.și precupe
țească eforturile pentru popor, 
pentru cauza construirii comu
nismului.

Cuvîntarea lui N. S. Hrușciov 
a fost ascultată cu multă atenție 
șl a fost subliniată în repetate 
rindurl prin aplauze.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială. Ea a fost o 
demonstrație emoționantă a co
eziunii lucrătorilor din presa so
vietică în jurul Partidului Comu
nist și al Comitetului său Cen
tral, precum șl a marii atenții 
pe care o acordă partidul zia
riștilor sovietici.

ATENA 16 (Agerpres). — 
TASS transmite: Opinia publică 
mondială șl din Grecia continuă 
să protesteze împotriva neînte
meiatei sentințe de condamnare 
a eroului național al Greciei — 
Manolis Glezos șl a celorlalți 
democrați și cere eliberarea a 
cestora.

In curînd, la Curtea militară 
de casație va avea loc judecarea 
recursului lui G. Trikallnos, 
care cere casarea sentinței de

condamnare a Iul Manolis Gîe^ 
zos și a grupului celorlalți de
mocrați, sentință pronunțată de 
Tribunalul militar.

Intr-o declarație dată publici
tății în ziarul „Avghi“, Comite
tul sindical pentru apărarea lui 
Manolis Glezos șl a tradițiilor 
democratice, insistă pentru ime
diata eliberare a lui Manolis 
Glezos „potrivit dorinței între
gului popor grec“.

Stațiunea automată interplanetară 
a transmis principalele informații 

din cursul parcurgerii primei spirale
Un articol ai acad. L. Sedov

MOSCOVA 15 (Agerpres). — 
Academicianul Leonid Sedov, 
președintele Federației Interna
ționale de Astronautică, comu
nică într-un articol scris pentru 
ziarul „Pravda“ că in momen
tul de față a încetat legătura 
prin radio dintre stațiunea au. 
tomată interplanetară, lansată 
la 4 octombrie cu ajutorul celei 
de a treia rachete cosmice so
vietice, și punctele de observa
ție de pe Pămînt. Aceasta, ex
plică acad. Sedov, poate fi legată 
de diferite cauze. Nu este exclu. 
să posibilitatea ca aparatura de 
pe bord să ii încetat să funcțio
neze în urma unei lovituri cau
zate de un meteorit.

Pentru aceasta este suficient 
ca la o astfel de lovitură să fie 
distrusă etanșeitatea corpului.

S-a presupus că la deplasarea 
ulterioară a stației interplane
tare vor fi transmise date su
plimentare care să permită detal- 
iarea Informațiilor obținute în 
cursul parcurgerii primei spi
rale.

In conformitate cu programul 
de cercetări științifice — scrie 
acad. Sedov — stațiunea auto
mată interplanetară a asigurat 
transmiterea pe Pămînt a prin
cipalelor informații obținute în 
cursul parcurgerii primei spi
rale. In prezent se continuă pre
lucrarea fotografiilor înfățișîrid 
reversul Lunii și a măsurătorilor 
științifice. După prelucrare se 
va publica un atlas al părții In
vizibile a Lunii ce a fost foto
grafiată.

New York | Mare miting pentru pace
și prietenie

NEW YORK 16 (Agerpres).— 
TASS transmite: La 16 noiem
brie la New York a avui loc un 
mare miting pentru pace și prie
tenie cu Uniunea Sovietică. 
Acest miting, organizat de Con
siliul Național al Asociației de 
prietenie americano-sovietica, a

Ctt U. R. S. S

0 încercare de a reînvia la 0. N. U. 
atmosfera „războiului rece“

NEW YORK 16 (Agerpres). 
TASS transmite: La 16 noiem
brie delegația sovietică Ia cea 
de-a 14-a sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U. a dat publici
tății următoarea declarație.

Corespondentul la O.N.U. al 
ziarului „New York Tlmes“, Ha- 
mllton, relatează, referindu.se la 
„cercuri autorizate“, că S.U.A., 
Anglia, Franța și alte state oc
cidentale au hotărît să insiste 
ca în cadrul actualei sesiuni a 
Adunării Generale să se discute 
așa-numita problemă ungară. 
După cum reiese din știrea co
respondentului, delegațiile pute
rilor occidentale sînt preocupate 
în prezent numai cum să stre
coare în discuția Adunării Ge
nerale provocatoarea „problemă 
ungară“ fără ca în același timp 
să apară ca adepți al „războiu
lui rece“.

Delegația sovietică consideră 
necesar să declare în legătură cu 
aceasta, că eforturile puterilor 
occidentale de a include o ine
xistentă problemă ungară pe or
dinea de zi a celei de-a 14-a se
siuni a Adunării Generale a 
O.N.U. nu constituie altceva de
cît o încercare de a reînvia la 
O.N.U. atmosfera „războiului re
ce“.

Este evident că anumite cercu

„Nu este oare firesc
ca rușii sâ ne-o ia înainte?"

Sub titlul „Cei tari la matema
tică sînt numiți „capete pătrate". 
Nu este oare firesc ca rușii să 
ne-o ia înainte”, ziarul „Libera- 
tion“ publică un articol al co
respondentului său din Statele 
Unite despre învățămîntul în a- 
ceastă țară.

San Francisco — noiembrie. 
Cînd Sputnik l a început să se 
rotească pe cer, toate privirile 
s-au îndreptat spre Uniunea So
vietică. Senatori, persoane dife
rite au plecat spre această 
țară surprinzătoare, care îi 
îngrijora adine, pentru a afla 
despre instrucțiunea publică 
de acolo. Totul s-a făcut 
foarte zgomotos, după sistemul 
american. Cîteva săptămîni mai 
tîrziu în presă au început să a- 
pară cifre, statistici cel mai ade
sea foarte nefavorabile și critice 
pentru amorul propriu american. 
Fotografii, arătînd clasele sovie
tice, în care școlarii apăreau stu
dioși și în ordine, erau comparate 
cu imagini reprezentînd clasele 
americane într-o totală dezordine 
așa-numită democratică". În
treaga concepție americană de
spre pedagogie a fost pusă in 
discuție, scrie autorul articolu
lui care amintește că potrivit le
gilor din S.IJ.A., fiecare stat ho
tărăște singur în problemele edu
cative. Incepînd după 1900, în 
S.U.A. s-a produs o așa-numită 
ruptură cu învățămîntul clasic 
după cum este conceput în Eu-. 
ropa și tot felul de oameni de 
afaceri și amatori au începui să 
caute cele mai variate formule 
„inedite“. Lansînd sloganuri ră
sunătoare despre „fericirea copi
lului“ și „necesitatea de a evita 
orice constrîngere", s-a mers pe

linia renunțării cu timpul la dis
cipline mai grele ca matematica, 
științele positive și limbile străi
ne. Sub pretextul că „S.U.A. este 
o țară democratică“ s-a hotărit 
că nu este nevoie de o întrecere 
între elevi pentru a nu „jigni 
amorul propriu al individului și 
frîna dezvoltarea personalității 
sale“. în consecință, s-a renunțat 
la clasificări, la premii, la recom
pense.

Rezultatul acestui sistem a 
fost că elevii capabili nu sînt 
bine vazuți nici de tovarășii lor, 
nu sînt recompensați de profe
sori. De obicei ei sînt calificați

devăr îndrăgostit", „Arta ma
chiajului“, Cum să te acomodezi 
cu sexul opus“, „Cum să organi
zezi o întîlnire" și în sfîrșit 
„Pescuitul cu undița".

Iată ce ne povestește W. Gris
tvold, decanul Universității din 
Yale, una din cele mai cunoscute 
din S.U.A. : „tn fața mea se gă
sește carnetul de studii al unui 
candidat pentru universitate, ab
solvent al unui liceu din Middle 
west : materii studiate în primul 
ciclu : engleza, istoria S.U.A., 
dactilograf ia, oratoria, cîntul și 
educația fizică. In cel de-al doi
lea ciclu: engleza, ziaristica, ora-

r

drept „capete pătrate“ (termenul 
american fiind egg-head, care 
textual înseamnă capete de ou). 
Dimpotrivă, un instructor sportiv 
obține toate favorurile, iar diplo
mele îi sînt asigurate de a lun
gul anilor de studiu.

Disciplinele clasice, fiind facul
tative și predate îă proporție des 
tul de redusă în școlile secun
dare americane, se pune între
barea cu ce se ocupă elevii ? In 
general ei aleg tot ceea ce e mai 
ușor și găsesc o mulțime de su
biecte de studiu în acea tematică 
fantezistă cunoscută sub numele 
„adoptare la necesitățile vieții”, 
lată cîteva „perle“ din aceste 
subiecte de studiu : „Cum să 
dai comenzi băcanului prin tele
fon“, „Cum afli dacă ești într-a-

toria, relații între oameni, despre 
căsătorie și familie, cîntul. Ce. va 
putea face acest student, cu un 
asemenea bagaj intelectual în 
universitatea noastră, se întreabă 
Gristvold. Tot el ne-a mai po
vestit că intr-o zi a primit o 
scrisoare din partea unei franțu
zoaice care funcționează ca pro
fesoară într un institut. Ea a fost 
convocată de rectorul institutului 
care i-a declarat textual : „Clasa 
dumitale merge mult mai bine 
decît celelalte clase. Aceasta nu 
este indicat. Frînați acest pro
gres“. Biata profesoară de fran 
ceia, care-și făcuse studiile în 
Franța, scria : „Niciodată nu 
mi s-a întîmplat să fiu mustrată 
pentru că am muncit prea bine. 
Situația este prea nouă pentru 
mine pentru ca să pot înțelege. 
Ajutați-mă, vreau să știu ce am 
de făcut

In continuare în articolul din 
„Liberation” se dau cîteva statis
tici : In școlile superioare ame
ricane peste 85 la sută din stu- 
denți nu învață limbi străine. In 
ce privește liceele, în mai mult 
de jumătate nu se învăța deloc 
limbi străine. Doi elevi de liceu 
din trei nu învață chimia, trei 
din patru se feresc de fizică și 
șapte din opt refuză categoric 
trigonometria. In anul școlar 
1958 — 1959, 14 din statele
S.U-A. nu prevedeau pentru di
ploma de bacalaureat cunoștințe 
de științe pozitive sau matema
tici.

Prezentînd aceste cifre Congre
sului, ministrul Educației, Marian 
Folson, a declarat : „Putem afir
ma că din acest punct de vedere 
sîntem națiunea cea mai înapoia
tă din lume“.

Ziaristul american relatează în 
continuare despre salariile ex
trem de reduse ale corpului di
dactic în comparație cu sumele 
enorme încasate de corpul admi
nistrativ din școli. La San Fran- 
cisco, de pildă, salariul unui pro
fesor este de aproape cinci ori 
mai mic decît cel al unui di
rector de școală și reprezintă mai 
puțin de jumătate față de sala
riile diverșilor funcționari admi
nistrativi. „San Francisco este 
doar un exemplu dintr-o sută. 
Poporul american știe că în 
1958, în timp ce în Uniunea So
vietică au ieșit din institute 
94.000 de ingineri, din școlile a- 
mericane n-au ieșit decît 
35.000“.

ri din Occident nu vor deloc să 
se împace cu slăbirea încordă
rii internaționale care a început 
să se contureze. Aceste cercuri 
doresc să întoarcă înapoi mersul 
evenimentelor, să submineze spi
ritul de colaborare statornicit ca 
rezultat al întîlnirii de la Câmp 
Davld.

încercările de a stîrni zarvă 
în legătură cu problema ungară 
sînt întreprinse în mod evident 
pentru a folosi Adunarea Gene
rală în scopul agravării relații
lor dintre state. Totodată, dele
gațiile puterilor occidentale se 
străduiesc ca prin această acți
une să abată atenția Adunării 
Generale de la soluționarea pro
blemelor celor mai importante, 
aflate pe ordinea de zi a aces
teia, să torpileze acel spirit de 
colaborare care a făcut, de pildă, 
ca recent în comitetul nr. 1 să 
fie adoptată în unanimitate re
zoluția cu privire la dezarmarea 
generală șl totală. Zarva în le
gătură cu „problema ungară“ 
dovedește că puterile occidentale 
intenționează să încalce și pe 
viitor în mod grosolan princi
piile statutului O.N.U., ceea ce 
nu poate decît să dea o nouă lo
vitură prestigiului Organizației 
Națiunilor Unite.

Delegația sovietică consideră 
că este de datoria tuturor celor 
care doresc intr-adevăr însănă
toșirea continuă a situației in- 
ternațlonale să împiedice reîn
vierea la O.N.U. a atmosferei

„războiului rece“, să nu permită 
ca Adunarea Generală să fie 
abătută de la soluționarea celor 
mal importante probleme inter
naționale în interesul menținerii 
șl întăririi păcii generale.

fost consacrat împlinirii a 42 de 
ani de la crearea primului stat 
socialist din lume — Uniunea 
Sovietică — și 26 de ani de la 
stabilirea relațiilor diplomatice 
între U.R.S.S. și S.U.A.

Luînd cuvîntul la miting pic
torul Rockwell Kent, președin
tele Consiliului Național al Aso
ciației de prietenie americano
sovietica, a vorbit despre nă
zuința oamenilor sovietici spre 
pace și prietenie cu toate popoa
rele.

Toți cei care au luat apoi cu
vîntul au vorbii despre necesita
tea întăririi prieteniei între po
poarele american și sovietic, 
despre necesitatea luptei comu
ne pentru întărirea păcii în în
treaga lume.

Comentariul zilei

Ruanda-Urundi — 
încă un izvor 
de dificultăți 

pentru colonialiști

MOSCOVA. —- La 14 noiembrie 
e plecat tn S.U.A. o delegați« a 
Academiei de Științe a U.R.S.S. 
pentru, a participa la lucrările 
Congresului * ’ ‘
cane pentru rachete, convocat la 
Washington. ’ 
parte acad. Leonid Sedov. Ana- 
toli Blagonravov, prof. Valerian 
Krasovski și alții. Oamenii de 
știință sovietici vor prezenta na. 
poarte la congres.

1STANBUL. — In Turcia au 
fost din nou majorate prețurile 
la unele mărfuri Prețurile la 
produsele industriei textile au 
fost majorate cu 15 la sută. Cu 
20-25 la sută au fost urcate pre
țurile la ciment.

FRUNZE. Tn cadrul Expoziției 
republican# a pictorilor din R. 
S.S. Rirghiză, cunoscutul maes
tru sovietic al artei plastice. Li- 
dia llina. a expus o se'ie de lu
crări de grafică, create in urma 
vizitei sale recente in Romlnia

HANOI. Agenția Vietnameză 
de Informații anunță că la 16 
noiembrie Departamentul presei 
și informațiilor al Ministerului 
Afacerilor Externe al R. D. Viet
nam a organizat o conferință de 
presă la care a fost citit textul 
celui de-al doilea memorandum 
al Ministerului Afacerilor Exter. 
ne al R. D. Vietnam cu privire 
la încălcările grave de către gu
vernul regal al Laosului a acor. 
durilor de la Geneva cu privire 
la Laos.

BELGRAD. Intre 9 și 13 noiem. 
brie a. c. pianista Maria Cardaș 
a întreprins un turneu in R. P. 
F. Iugoslavia, dlnd recitale In 
orașele Skoplje, Novt Sad și Bel
grad. Recitatele pianistei romlne 
s-au bucurat de un frumos suc
ces.

Asociației ameri-

Din delegație fac

£a fiecare început de noiem
brie, pe teritoriul cuprins 
între Congo belgian, Ugan

da și Tanganica, țăranii seamănă 
porumb, cartofi, bumbac, tutun 
și altele, verifică sistemul multi
secular de irigație, iar pe costi
șele munților, consolidează terase, 
le cultivate. Sezon obișnuit de 
munci agricole cu multiple griji 
și speranțe.

Dar iată că în toamna anului 
1959, în inima Africii, în Ruan
da Urundi, „saturnaliile“ nu s-au 
mai succedat cu aceeași monoto
nie 
tori ai acestui stat feudal nu s-au 
mai cățărat pe creste pentru a 
constata dacă terasele au rezistat 
în fața ploilor și nici nu au 
dat drumul zăgazurilor pen
tru a vedea dacă apa ajunge 
și pînă la cel mai îndepărtat ca
nal de irigație. De data aceasta 
„sezonul agricol“ a avut un alt 
conținut.

Populația bahutu în număr de 
peste 1.600.000 locțiitori 
răsculat împotriva marilor 
prietari funciari din tribul 
tutsi. Acești mari feudali 
strîns legați de administrația bel
giană din Ruanda. Zeci de case 
ale feudalilor au fost arse. In 
urma ciocnirilor dintre țăranii 
răsculați ai tribului bahutu și 
elemente feudale ale tribului ba- 
tutsi, peste 300 de africani au 
fost uciși, iar alte cîteva sute ră
niți. Printre arestați — după cum 
relatează agenția France Presse— 
al căror număr se ridică la 
peste 600 de africani se numără 
și unii șefi ai triburilor locale. 
Se folosesc cele mai aspre mij
loace pentru înăbușirea „răscoa
lei sclavilor". S-a introdus starea 
excepțională și a intrat în vigoa
re legea marțială. Din Congo, au
toritățile colonialiste belgiene au 
trimis iui batalion de 600 de sol
dați, iar pe calea aerului au so
sit unități de parașutiști — în to
tal 1500 de soldați. Un oarecare 
colonel Logiest a fost numit în 
calitate de rezident militar al 
Ruandei—Urundei, investit cu 
puteri depline, lată, pe scurt, 
filmul unor evenimente zgudui
toare a unei populații exploa
tată crîncen și care a ajuns 
la limitele suportabilității, 
o populație care „trăiește la 
un nivel apropiat de limita 
biologică a existenței“ („Board 
of Trade Journal").

Ruanda-Urundi sînt două rega
te din Africa centrală ce au o 
suprafață de 54.000 km. pătrați 
și aproape patru milioane de lo
cuitori. Capitala țării, Usumbura 
— e un oraș de 60.000 locuitori. 
Regatele sînt situate în așa-zisă
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regiune a „Marilor lacuri“ (Tan- 
ganika, Kivu, Albert, Victoria), 
prin excelență muntoasă, la o 
altitudine de 1500—2000 metri.

La sfîrșilul secolului trecut, 
Ruanda-Urundi a devenit obiectul 
unei dispute teritoriale între Bel
gia, care stăpînea Congo, Anglia 
și Cermania. In anul 1890, în 
baza tratatului de la llelgoland, 
guvernul englez își afirmă „drep
tul“ asupra Ugandei și Keniei, 
în schimbul „dreptului" 
nului german asupra
Helgoland și asupra „Africii 
orientale germane“, 
tă sub numele de Tanganika, 
în care se integra și Ruan
da-Urundi. După înfrîngerea 
Germaniei în primul război mon
dial, conform tratatului de pace 
de la Versailles, Ruanda Urundi 
a trecut sub „mandat” belgian. 
In sfîrșit, după cel de-al 11-lea 
război mondial, în urma unei 
hotărîri a Adunării Generale a 
O.N.U. adoptată în 1946 la care 
nu au subscris Uniunea Sovie
tică și alte țări, Ruanda-Urundi 
a intrat sub „tutela“ Belgiei.

Cel mai mare proprietar fun
ciar e însumi „regele“ Ruandei. 
Un sfert din numărul total al vi* 
telor acestui teritoriu, pășunile 
cele mai bune, pămînturile cele 
mai fertile aparțin lui. Clica de 
feudali locali e strîns legată de 
administrația belgiană din Ruan
da-Urundi, de mari plantatori, de 
societățile miniere care exploa
tează aurul în regiunea Vsumbu* 
ra, plumbul, în vecinătatea lacu
lui Kivu, precum și wolframul, 
în Ruanda-Urundi, numărul eu
ropenilor este extrem de mic — 
nu trece de o mie. Dar ei dețin 
poziții-cheie în economie, admi
nistrație, armată, ei se folosesc 
de moșierii autohtoni pentru a 
stoarce din acest teritoriu sub 
„tutelă9* bogățiile naturale, pen
tru a organiza represiuni crunte 
sau pentru a recruta băștinași cu 
forța la minele de uraniu din 
Katanga.

Acum 16 ani — 60.000 de lo
cuitori din Ruanda au murit de 
foamete și 400 000 de bahutu au 
fugit in Uganda. Recent, în urma 
unor măsuri financiare jecmăni
toare. țăranii au fost siliți să-și 
vindă absolut toate produsele a- 
gricole pe care le aveau în gos
podărie „cumpărind" bani pen
tru a plăti impozite.

Populația din Ruanda-Urundi 
cere să i se acorde un nou sta
tut politic, care să prevadă o in 
dependență reală a acestui teri
toriu.

cunoscu-
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