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Postul utemist de control din secția mecanică a Uzinelor „Gh. Dimitrov" din Arad a primit 
recent drapelul de fruntaș pe oraș, lată-i pe membrii colegiului de redacție - Szeveriny losif 
(în centru), Blajovici Petru și Borlea Octavian - pregătind un nou număr al gazetei P.U.C.
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15 la sută și realizează in-

semnote economii de sîrmă.
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23.090.000 lei enonomii realizate 
de tinerii

Cu doi ani In urmă, din Ini
țiativa organizației U.T.M. tine
rii din comuna Vladimiri, raio
nul Gilort, au luat sub patrona
jul lor casa lui Tudor Vladimi- 
rescu, hotărîți să o îngrijească și 
să o păstreze ca pe un important 
monument istoric care vorbește 
despre trecutul glorios de luptă 
al poporului nostru. Folosind da
tele adunate de la bătrînli din 
sat în legătură cu faptele de 
arme ale pandurilor lui Tudor, 
ei au hotărit să întocmească și 
un caiet cronică.

Această inițiativă de la Vla
dimiri a fost cu dragoste îm
brățișată de zeci și zeci de or
ganizații U.T.M. din țara noa
stră, care au înțeles importanța 
ei în munca de educație politică 
a tineretului. Ele și au luat an
gajamente concrete privind pa
tronarea și îngrijirea monumen
telor, organizarea de vizite, dis
cuții șl alte acțiuni care să facă 
cunoscute tinerilor faptele eroice 
din trecutul poporului nostru, al 
clasei noastre muncitoare, al 
partidului șl U.T.C.-ulul.

In regiunea Baia Mare, de 
pildă, peste 400 de monumente 
istorice, culturale și arhitectura
le, datînd din cele mai 
timpuri și pînă azi, au
luate în patronajul tineretului, 
care a hotărit să le renoveze și 
să le 
nerii 
Aurit 
cetate
sită în anul 1848 de iobagii ro
mîni șj unguri ca loc de apăra
re împotriva exploatatorilor, iar 
mal tîrziu în 1944, nepoții lor 
au folosit-o ca loc de atac îm
potriva fasciștilor ce se retră
geau — au luat inițiativa de a 
repara colțurile zidurilor distru
se de tunurile hitleriste șl de a 
o îngriji în permanență ca 
un important monument.

Asemenea lor, tinerii din
ghet, Moisei, Poienele de sub 
Munte, din orașul Baia Mare 
șl alții, au amenajat parcuri șl 
au ridicat plăci memoriale în 
cinstea luptătorilor antifasciști: 
comuniști, uteciști, partizani.

Preluînd inițiativa tinerilor 
de la Vladimiri, organizațiile 
U.T.M. nu s-au mulțumit numai 
cu îngrijirea propriu-zisă a mo
numentelor. Este adevărat

vechi 
fost

păstreze cu sfințenie. Ti- 
din comuna Medieșul 

— unde se află o veche 
feudală care a fost folo-

pe

Si-

lucrul acesta octțpă un loc im
portant în actRjfețffi 
dus însă aceastaWpi 
mai departe, căutînd și găsind 
noi forme șl mijloace de popu
larizare în rîndul tinerilor a e- 
venimentelor istorice legate de 
monumentul respectiv.

In regiunea Ploești, de pildă, 
sînt multe locuri și monumente 
Istorice legate de trecutul de 
luptă al clasei muncitoare con
duse de partid, de luptele date 
împotriva cotropitorilor fasciști. 
Organizațiile U.T.M., pornind 
de la inițiativa tinerilor de la 
Vladimiri, s-au gindit să folo
sească toate aceste mărturii ale 
trecutului pentru popularizarea 
în rîndul tineretului a luptelor 
duse de clasa muncitoare sub 
conducerea partidului împotriva 
exploatării și cotropitorilor fas
ciști. Un loc de frunte în acea
stă privință l-au avut întîlntrile 
organizate la aceste locuri și 
monumente Istorice, între vechi 
militanți ai mișcării muncito
rești și tineri.

In zile de sărbătoare tinerii 
din regiunile Baia Mare, Plo
ești, Galați și alte regiuni, au 
organizat excursii, vlzitind locu
rile istorice (patronate tot de ti
neri), purtind discuții interesan
te despre evenimentele care au 
avut loc acolo, despre semnifica
ția lor politică.

Pe marginea vizitelor făcute, 
a documentelor găsite s-au ți
nut expuneri în adunări generale 
U.T.M.

Cunoașterea trecutului de lup
tă revoluționară face să crească 
abnegația și dirzenia cu care ti
neretul luptă pentru îndeplinirea 
sarcinilor trasate de partid, pen
tru continua înflorire 
noastre.

Trebuie spus însă 
cate mal sînt unele 
organizații U.T.M. 
mulțumit doar să și __ . o , 
mente șl să întocmească planuri 
în acest sens, fără însă să se 
mai îngrijească în mod concret 
și permanent de îndeplinirea lor.

Comitetul orășenesc U.T.M. 
lași, de exemplu, cu aproape 2 
ani în urmă a luat legătura cu 
secția de învățămînt și cultură 
a sfatului popular orășenesc, cu 
muzeul din localitate, și îm
preună au întocmit un plan con
cret de îngrijire ori refacere 
prin forțele tineretului a celor 
144 monumente istorice, cul
turale și arhitecturale. In plan 
se prevedeau acțiunile concrete

I lor. Ele au 
nițiativă șl

a patriei

că, din pă- 
organe și 
care s-au 
ia angaja-

ce trebuiau efectuate la fiecare 
monument, răspunderi concrete 
ce reveneau fiecărei organizații 
de bază.

Oricît de bine a fost însă 
întocmit planul, dacă el nu a 
fost adus la cunoștința organiza
țiilor U.T.M., dacă acestea nu 
au fost ajutate să realizeze sar
cinile ce le reveneau, el nu a 
rămas — așa cum poate fi vă
zut și acum — decît o hîriie oe 
sertar. Teiul lui 
grădina Copou, 
Creangă, casele 
localitate care 
trecutul de luptă 
cltoare, ori despre viața mari-

Eminescu din 
Bojdeuca lui 
memoriale din 
vorbesc despre 
al clasei mun-

ION TEOHARIDE

Luni după-amlază, în sala 
Teatrului C.C.S. din Capitală a 
avut loc deschiderea festivă a 
„Săptămînli economiei“, organi
zată de Casa de Economii șl 
Consemnațiuni a R. P. Romîne.

A luat cuvîntul tov. Ion 
Tulpan, adjunct al ministrului 
Finanțelor, care a vorbit despre 
rolul economic și educativ al 
activității caselor de economii și 
despre dezvoltarea acțiunii de e- 
conomisire în țara noastră. Mă
surile adoptate de plenara C.C. 
al P.M.R. din 13—14 iulie a.c. 
au adus o nouă sporire a venitu
rilor oamenilor muncii din pa
tria noastră, dindu-le posibilita
tea să depună sume tot mal mari 
la C.E.C. Astfel, soldul depune
rilor la casele de economii în pe
rioada pregătirii „Săptămînii e- 
conomiei“, începută din luna iu
lie, a fost cu peste' 60 milioane 
mai mare decît soldul realizat în 
aceeași perioadă a anului tre
cut, iar numărul depunătorilor a 
crescut cu 140.000. Dacă în 1933 
numărul depunătorilor la C.E.C. 
era de numai 321.000 a arătat 
vorbitorul, la sfîrșitul lunii sep
tembrie sînt peste 3.161.000 de
punători, ceea ce înseamnă că pe 
țară revine un libret de economii 
la fiecare 6 locuitori, iar în Capi
tală la flecare 2 locuitori. Soldul 
general al depunerilor la C.E.C. 
a fost la 30 septembrie 1959 de 
11 ori mat mare decît în 1953. >

(Agerpres)

Lucrînd cu avînt șji pricepere, 
!| tinerii muncitori din întreprinde
ri rile Capitalei, ca și cei din în- 
« treaga țară, au dobândit lună de 
| lună noi realizări in producție și 

in activitatea obștească.
Prin aplicarea și extinderea in 

ri producție a inițiativelor și me- 
Ș todelor înaintate de muncă, ti

nerii din întreprinderile bucu- 
reștene au economisit in primele 

' 10 luni ale acestui an, peste 
ț 7.500.000 lei.

Cu rezultate rodnice a parti- 
Scipat și participă tineretul Io 

munca patriotică. In București 
< peste 92.0C0 de tineri se mîn-

In vizită

bucureșteni
drese cu titlul de brigadier. Pe 
șantierele Capitalei, la lucrările 
de curățare și înfrumusețare a 
orașului, sau pe ogoarele gospo
dăriilor agricole de stat și gos
podăriilor colective din regiunea 
București ei au efectuat milioa
ne de ore de muncă patrio
tică. De asemenea tineretul 
bucureștean a colectat peste 
28.000 tone de metale vechi.

In primele 10 luni ale anului, 
tineretul muncitor din Capitală 
a realizat in producție și prin 
muncă patriotică economii de 
aproape 23.000.000 lei.

(Agerpres)

sovietici
» Duminică, 22 de 

pionieri, fruntași la 
învățătură și în acti
vitatea obștească din 
orașele 
Galați, 
șani și 
punzînd 
primite, 
peți ai 
comsonnoliștilor 
raional 

R.S.S. 
că.

și raioanele 
Brăila, Foc- 
Tecuci, răs- 
unei invitații 
au fost oas- 
pionierilor și 

din 
Vulcănești- 

Moldoveneas-

la pionierii
Pionierii romîni au 

vizitat ferma colho
zului unde fac prac
tică elevii școlii din 
Giurgiulești, 
Vulcănești și 
ticipat la 
rarea Casei 
a pionierilor 
cănești. Ei și-au dat 
concursul alături de 
pionierii sovietici la 
programul artistic dat 
cu acest prilej.

raionul 
au pari 
inaugu- 
raionale 
din Vul-

S-a făcut schimb 
de cadouri, insigne, 
cravate roșii, s-au 
înmînat flori.

Manifestările ce au 
avut loc în cadrul a- 
cestei întîlniri au pri
lejuit legarea de noi 
prietenii între pionie
rii romîni și pionierii 
sovietici.

N. COTIGA

de
închiderea concursului 

matematică, fizică și mecanică 
pentru studenți

Facultatea de științe juri- 
a avut loc

La
> dice din București
i duminică dimineața festivitatea 
i de închidere a concursului de 
■ matematică, fizică și mecanică 
j pentru studenți.

Dintre studenții participanți 
j la concurs 9 au fost distinși cu 
| premii, 10 cu mențiuni, iar 5 
! au fost evidenfiați.

Premiul l a fost atribuit stu- 
j denților Fosile Baltac din anul 
I IU al Facultății de electroteh-

(Continuare în pag. 3-a)

ucrari

V. TARASSIEVICI (U.R.S.S.) : Constructor de metro
(Fotografie expusă la cel de-al 11-lea Salon internațional 

de artă fotografică al R. P. Romîne, distinsă cu premiul 1).

nică a Institutului politehnic 
din Timișoara, Ion Cristea din 
anul III al Facultății de mate
matică și fizică a Universității 
„C. I. Parhon“ și Teodor Za
netti din anul III al Facultății 
de electronică a Institutului Po
litehnic din București.

In numele celor premiați a 
luat cuvîntul studentul Vasile 
Baltac.

Tinerii inovatori
Tînărul lng. Stan Ion, secre

tarul organizației de bază 
U.T.M. de la l.F.E.T. Stîlpenl a 
experimentat pină în prezent 
două Inovații, care prin extin
dere în întreg sectorul forestier, 
vor aduce economii în valoare 
de circa 793.000 lei.

Exemplul său a fost urmat și 
de alțl tineri cane au prezentat 
proiecte de inovații, ce reduc

Concurs pentru

Intr-o adunare generală U.T.M. 
care a avut loc de curînd, elevii 
școlii medii mixte din orașul 
Drăgășani au discutat printre 
altele și problema folosirii în 
modul cel mai util a timpului 
liber. Propunerea tovarășului 
Mărunțelu T. de a se iniția între 
clase un concurs pentru cele mai 
bune creații literare ale elevilor 
(în proză și versuri) a fost pri
mită cu viu interes.

Concursul se va desfășura în 
mai multe etape. EIwii clasei 
a IX-a B, în frunte cu utemiștii,

(Agerpres)

considerabil pierderile de ma
teriale, prelungesc durata de 
funcționare a utilajelor și ridică 
productivitatea muncii. Printre 
aceștia se numără tinerii Geor- 
gcscu Stelian care a realizat 
trei Inovații, Ionescu Iustin și 
alții.

1ORGA EMANOIL
tehnician

ce!e mai bune 
literare
ajutați de tov. Niță Popescu, di
rigintele clasei, au și început pre
gătirea în vederea acestui con
curs.

STANESCU CICERONE
elev

In drum spre locul de mun
că, fetele din brigada pomi
colă a 
cut un 
a fost

G.A.S.-Oradea au fă- 
scurt popas - atît cît 
nevoie pentru o foto

grafie.

„BINE ATI VENIT

In laboratorul chimic al Uzi
nelor de tractoare „Ernst 
Thälmann" din Orașul Stalin.

Foto : S. NICULESCU

Aceste trei cuvinte străvechi, de caldă 
intîmpinare a oaspeților, s-au statornicit 
ca un „obicei al pămîntului“ și în gospo
dăriile noastre colective. Ele au rămas 
acolo din ziua dintîi a înființării, ca o 
neistovită invitație la prietenie, la cunoaș
tere și învățătură.

Și nu e săptămînă, nu e duminică în 
care, de zece ani încoace, gospodăriile 
acestea să nu primească oaspeți aprinși 
de curiozitate, oaspeți îndelung cercetători 
ai lucrurilor, doritori să afle și să cu
noască în profunzime viața cea nouă a 
colectiviștilor. Vizitele la gospodăriile co
lective, organizate în grupuri cu țăranii 
individuali, au alcătuit și sînt încă unul 
din mijloacele cele mai eficiente în atra
gerea țărănimii muncitoare pe calea so
cialistă a agriculturii. Nimic nu este mal 
convingător decît ceea ce vezi cu ochii 
tăi. Organizațiile de partid și, sub con
ducerea lor, . organizațiile U.T.M. promo
vează această înțeleaptă metodă, această 
formă socialistă a învățăturii și 
rii. Oamenii vor să vadă 
lor cum trăiesc colectiviștii 
torind cu căruțele ori cu 
de la Sălcuța la Amaradia, de la Fică- 
țari la Chizătău, drum de zece ori de 
cincisprezece kilometri, intră uimiți și plini 
de curiozitate într-o lume nouă. Acum vreo 
opt ani, mai întrebau unii dezorientați 
de zvonurile chiaburilor, unde-1 goarna cu

cunoaște- 
cu ochii 
și, călă- 
camionul,

de Petru Vintila

care sînt sculați colectiviștii în zori, ca la 
regiment, mai întrebau de cazanul comun, 
dar de mult vorbele veninoase ale duș
manilor, ale foștilor moșieri, ale chiabu
rilor s-au făcut praf și pulbere în fața rea
lității văzute nemijlocit.

Zeci de mii de țărani individuali, întor- 
cîndu-se la casele lor, după astfel de că
lătorii și vizite revelatoare, n-au mai 
zăbovit mult și au completat cererile de 
intrare în gospodăria colectivă. Ei vedeau, 
fără putință de tăgadă, ce izvor minunat 
de bogăție înseamnă munca laolaltă.

Mi-aduc aminte de o vizită 
petrecută la Topalu, pe malul 
al Dunării. Veniseră atunci la 
un camion vreo douăzeci ori 
țărani individuali din comuna 
Vizita aceea a reprezentat cu adevărat 
o cotitură hotărîtoare în viața lor. Ei își 
amintesc și azi cum au fost întîmpinați la 
„Colțul roșu" al gospodăriei din Topalu 
cu taraf de lăutari, sărbătorește, ca niște 
oaspeți de vază și cum președintele le-a 
înfățișat un adevărat raport al dezvoltării 
rapide și multilaterale a gospodăriei.

Au văzut apoi magaziile de cereale, re
mizele cu unelte, grajdurile șl saivanele, 
trecînd jlntr-o uimire Intr-alto, dintr-o re?

mai veche, 
dobrogean 
Topalu, cu 
treizeci de 
Vadu Oii.

„SCINTEIA TINERETULUI"
organizează

UN CONCURS
-

pentru tinerii corespondenți 
voluntari și cititori ai ziarului

Concursul va avea două etape și va fi dotat cu preihil 
la sfîrșitul fiecărei etape.

Prima etapă a concursului - rezervată genului publicis
tic scurt - se va desfășura între 25 noiembrie - 31 decem
brie a.c. cu tema :

Din viata și 
din R.

Tineri și tinere.
Trimiteți ziarului _________ __ _

scă contribuția tineretului sub conducerea orga
nizațiilor de partid, mobilizat de organizațiile 
U.T.M. la opera de construire a socialismului în 
patria noastră.

Scrieți despre acțiuni și inițiative noi ale or
ganizațiilor U.T.M., despre experiența înaintată a 
acestora în mobilizarea tinerilor în producție. în 
ce privește viața de organizație, munca de edu
care politică și ideologică a tineretului, activita
tea culturală, artistică și sportivă etc

TRIMITEȚI INFORMAȚII INTERESANTE 
CARE SA CONSEMNEZE TN PAGINILE ZIA
RULUI O CRONICA A NOULUI DIN VIAȚA 
ȘI MUNCA TINERILOR. INFORMAȚII CARE 
SA REFLECTE OPERATIV IN ZIAR CELE MAI 
NOI ȘI MAI SEMNIFICATIVE FAPTE TINE
REȘTI.

La. concurs se primesc de asemenea note crt- 
rutina, hirocra- 

negative din

munca tineretului
P. Romînă

informații care să oglindea-

tice și epigrame care să combată 
tismul, inerția și alte fenomene 
viața și munca tineretului.

La sfîrșitul etapei I se vor acorda 
următoarele premii:

Premiul 1: obiecte in valoare de 1.500 lei 
„ 1.000 „n

»
se

II:
III:

n
ir

n ri
n JJ

vor mai acorda cinci mențiuni
etapei a ll-a a concursului, care se va desfășura

_ precum jj |jsța pre_

jj

Tema <'
Intre 1 ianuarie 1960-5 mai 1960 
miilor, vor fi anunțate ulterior.

Foto : P. PAVEL

și po-

casele 
pe loc 
vizita.

porcul 
a vâ-

velație In alta. Au vrut să vadă 
colectiviștilor și, au ales ei acolo 
oamenii la care urma stă se facă 
Au fost puși la masă în casele oamenilor.

Unul din oaspeți, și anume Marița Sta- 
vrache, a spus în casa colectivistului pe 
care îl vizita :

— Văd că țuică ai, vin ai, oala cu sar
male o văd, dar vreau să cercetez 
dul și cămara.

A văzut podul plin cu bucate, 
tăiat și cîrnații afumați în cămară, 
zut mobila din casă și a plecat uimită și 
mulțumită.

Acum și la Vadu Oii este o gospodărie 
colectivă, înființată la puțină vreme după 
vizita despre care am relatat mai sus. 
Mița Stavrache e și ea colectivistă.

Am văzut nu de mult o asemenea vizită 
și la gospodăria colectivă din Munteni- 
Buzău. Utemiștii colectiviști aveau ca oas
peți un grup de tineri întovărășiți dintr-o 
comună vecină. După ce-au fost prin 
toată gospodăria, tinerii s-au oprit la 
„Colțul roșu“. De ce ? Intovărășiții le-au 
spus sincer :
- Uite, noi am vrea să vă punem niște 

întrebări.
Și vizita a fost apoi, cîteva ceasuri, un 

fel de adunare de întrebări și răspunsuri : 
cît și cum munciți, cum vă distrați, dacă

(Continuare în pag. 3-aj



Duminica

Permeggiani

sportivă

Benvenuti dispune la 
de Jelesic ; Napoleoni

Formația feminină de volei, „Metalul" M.I.G. a dispus duminică dimineață în Sala Floreasca, de 
echipa bucureșteană „Progresul"

Cum e folosit 
noul patinoar
buc

Patinoarul artificial din Bucu
rești, una dintre remarcabilele 
noastre baze sportive, a intrat in 
al doilea an de activitate.

Un patinoar artificial — spu
neau cu doi, trei ani în urmă 
specialiștii — este tot ce ne tre
buie pentru dezvoltarea patina
jului și-a hqcheiului bucureștean. 
Vom avea — se spunea atenei— 
zeci de echipe de hochei, vom 
putea pregăti sute, dacă nu mii, 
de noi patinatori.

Avem acum patinoar. în acest 
an el și-a deschis porțile încă 
de la începutul lunii octombrie. 
Așadar, «întem în plin sezon. 
Am urmărit deja partide inter
naționale de hochei, interesante 
demonstrații de patinaj artistic. 
Unde sînt însă zecile de echipe 
de hochei, miile sau măcar su
tele de lioi patinatori ?

In capitală sînt sute de aso
ciații sportive cu zeci de mii de 
membri, tineri care îndrăgesc 
aceste sporturi. Dar cu toate a- 
cestea, la doi ani după crearea 
acestui modern patinoar artifi
cial la nici una din asociațiile 
sportive bucureștene nu există 
secții de patinaj sau hochei. Ho- 
cheiștii de azi, care evolueză pe 
patinoarul artificial, sînt același 
care cu ani în urmă se antre
nau sau concurau la Miercurea 
Ciuc și Tg. Mureș. Patinatorii, 
de asemenea cunoștințe vechi.

Se înțelege că de vreme ce 
rămînem la același lot restrîns 
de hocheiștl șl patinatori frunta
și, de vreme ce masa largă a ti
neretului nu este antrenată în

ur e șt e an 
practicarea acestor discipline 
sportive, nu vom putea depista 
elementele de mîine ale hocheju- 
lul și patinajului artistic.
este știut 
creșterea 
constituie 
respective 
masă De 
patinajul și nici hocheiul 
pot face excepție.

S-a anunțat oficial de-acum 
că vom avea un campionat de 
hochei al orașului București. 
Este un lucru foarte bun. Tre
buie sipus în același timp că a- 
cest campionat de hochei pe 
gheață nu prea... ne încălzește 
de vreme ce această întrecere 
va reuni doar 3-4 echipe : Dina
mo, C.C.A., Victoria și în per
spectivă cea a Clubului sportiv 
școlar. \

Consiliul orășenesc al U.C.F.S. 
preconizează înființarea unui 
centru de inițiere și selecțio
nare a elementelor dotate în ve
derea împrospătării lotului na
țional de hochei, a creșterii nu
mărului patinatorilor de perfor
manță. Inițiativa este interesan
tă și merită să fie apreciată. 
Dar este de neînțeles de ce s-a 
trecut atît de tîrziu la organi
zarea acestui centru și mai cu 
seamă de ce se desfășoară atît 
de greoi pregătirile ! Sînt aproa
pe două luni de cînd patinoarul 
și-a început noua „stagiune" și 
încă n-a început nici pînă acum 
recrutarea tinerilor pentru cen
trul de pregătire. Asemenea ope
rație trebuia făcută încă din

Or, 
că legea de bază în 
sportivilor fruntași o 
asigurarea disciplinei 
cu o largă bază de 
Ia această lege nici 

nu

In ,,Cupa Campionilor Europeni" la handbal în 7 :

Dinamo București și Spartak Kattowice 
au terminat la egalitate: 13—13

,J)inamo București“ 
campioana noastră 
la handbal în 7, a 
întîlnit sîmbătă seara 
în localitatea Krako- 
via echipa „Spartak 
Kattowice“, într-un 
meci contînd pentru

primul tur al „Cupei 
Campionilor ” 
peni“.

După un joc viu 
disputat, cu un final 
de-a dreptul drama
tic, care a necesitat 

două prelungiri,

Euro-
ter-întîlnirea s-a 

minat la egalitate : 
13-13.

Meciul se va rejuca 
în București, la o 
dată care, se va sta
bili ulterior.

... • ■ •

Margareta Dima, muncitoare la Fabrica de confecții „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej“, deține categoria l-a de clasificare sportivă la gim
nastică. lat-o evoluînd la bîrnă, în cadrul întrecerilor pe echipe 

ale campionatului republican (etapa regională) 
Fotografii : VASILE RANGA

Intr-un meci internațional de 
box disputat la Bologna echipa 
Italiei a învins cu categoricul 
scor de 10-0 echipa Iugoslaviei. 
Iată rezultatele tehnice înregis
trate în ordinea categoriilor: 
Curcetti învinge la puncte pe 
Ljubomirovic ; Zamperini dis
pune la puncte de Sardanovic ; 
Lopopolo învinge la puncte pe 
Tealcik: Musso dispune la
puncte de Bogostajevic ; Piazza 
dispune prin K.O. în repriza a 
ll-a de Lazarevic ; "
dispune la puncte de Miloslav- 
levic ; ~
puncte 
dispune la puncte de Jakovlevic; 
Saraudi dispune prin K.O. de 
Popovic ; Masveghin cîștigă prin 
neprezentarea lui Sojic.

ir Echipa sovietică de fotbal 
Dinamo Tbilisi și-a continuat 
turneul în Occident întilnind la 
Luxemburg, selecționata țării. 
Jocul s-a încheiat cu un rezultat 
de egalitate : 0-0.

ir In preliminariile turneului 
olimpic de fotbal (grupa XX), 
duminică la Budapesta echipa 
R.P. Ungare a învins 
de 2-1 (1-1)

Sabrerii Mustață (C.C.A.) și Szantay (Șiiinja Cluj) au oferit du
minică cu prilejul campionatului republican de scrimă pe echipe, 
nu numai o întîlnire spectaculoasă dar și o dovadă a cinstei și 
respectului față de adversar. Fiecare in narte recunoștea 
tușurile reușite de adversar, ceea ce le-a îngăduit arbitrilor in 

bună măsură rolul de... spectator.

Arma numărul 1 în fotbal!

de echipa
losif Petschovski

maestru emerit

se 
din

vară. Dacă se proceda atunci 
precum gospodarul chibzuit 
care-și face iarna car și vara 
sanie acum centrul de inițiere 
putea să funcționeze din plin

Cauzele acestei situații izvo
răsc din munca lipsită de pers
pectivă a Federației romîne de 
hochei șl patinaj, a Comisiei de 
specialitate de pe Ungă Comite
tul orășenesc al U.C.F.S,

Aceeași lipsă de grijă față de 
măsurile ce trebuiau luate pen
tru promovarea patinajului și a 
hocheiului în .rîndurile tineretu
lui, a dovedit și comisia de 
sport a Comitetului orășenesc 
U.T.M. București. Cum altfel se 
explică faptul că nici asociațiile 
sportive de la uzinele aflate în 
preajma patinoarului : I.O.R.,
23 August, F.R.B., Vasile Roaită 
ett. n-au încă secții de patinaj ? 
Comitetele U.T.M- și consiliile a- 
sociațiilor sportive din aceste 
întreprinderi ca și din altele nu 
se preocupă în nici un fel de 
propagarea acestor discipline 
sportive în rîndurile tinerilor.

Inexistența secțiilor de patinaj 
și hcphei pe gheață se datorește 
in bună măsură și modulul de
fectuos în care asociațiile spor
tive din București au dirijat fon
durile. „Împăratul fotbal" înghi
te de regulă partea cea mai mare 
a fondurilor iar celelalte secții 
rămîn pe... tușă. Așa stau lu
crurile la asociațiile sportive de 
la Uzinele „23 August" „Timpuri 
Noi“ și la numeroase alte aso
ciații sportive din Capitală.

Patinajul și hocheiul au foar
te mulți prieteni în orașul 
București ca de altfel in întrea
ga țară. Tinerii bucureșteni tre
buie îndemnați și ajutați să 
treacă în număr cît mai mare 
mantinela patinoarului artificial. 
Școala sportivă de elevi, cen
trul de tineret trebuie să se 
deschidă cit mai curînd.

N-ar fi bine oare să existe zile 
rezervate anume pentru inițierea 
începătorilor, tineri membri ai 
asociațiilor sportive din marile 
uzine — unde sub îndrumarea 
unor instructori bine pregătiți 
să fie ajutați să deslușească mai 
bine tainele patinajului și ale ho
cheiului ?

Iată cîteva probleme care cre
dem că soluționate ar putea face 
ca patinoarul artificial din Bucu
rești să-și îndeplinească meni
rea pentru care a fost construit 
și anurne promovarea pe scară 
largă a patinajului și a hocheiu
lui în rîndurile tinerilor bucureș
teni de unde vor fi recrutați 
sportivii fruntași de mîine.

cu scorul 
echipa Austriei. 

Din echipa olimpică maghiară 
au făcut parte printre alți tineri 
Albert, Gdrocs, Farago, Varhidi 
și Dudas.

în această grupă conduce R.P. 
Ungară cu două puncte, urmată 
de R Cehoslovacă și Austria cu 
eîte 1 punct.

ir Continuîndu-și turneul 
R.P. Chineză, echipa sovietică de 
fotbal a orașului Tomsk a jucat 
la Canton cu echipa Kvantun. 
Fotbaliștii chinezi au repurtat 
victoria cu scorul de 3-2

în cadrul unui concurs de atle
tism desfășurat la Wulian, atle
tul Li Pi-hu, în vîrstă de 18 ani, 
a egalat recordul R.P. Chineze 
in proba de 100 m plat cu 
timpul de 10”5fl0. Recordul ță
rii aparține lui Cien Ciua-cia și 
fusese stabilit acum cîteva zile.

ir Echipa romînă de hochei 
pe gheață, jucînd sub denumirea 
de reprezentativa orașului Bucu
rești, a întîlnit duminică seara 
pe patinoarul „Millenaris“ selec
ționata Budapestei. Tinerii ho- 
cheiști romîni au obținut victoria 
cu scorul de 4-1 (1-0; 0-0; 3-1). 
Au marcat Nagy, Szabo II, Csa- 
ka și Biro și respectiv Palotas.

ir Campionatul republican de 
rugbi a continuat duminică. în 
ciuda timpului friguros, numeroși 
amatori ai sportului cu bufonul 
oval au asistat la jocuri care în 
general au fost spectaculoase. în 
Capitală, Progresul a reușit să 
termine la egalitate : 3-3 (3-0) 
cu campioana țării de anul tre
cut C.F.R. Grivița Roșie. Sur
priza etapei a fost înregistrată la 
Cluj unde echipa locală Știința 
a învins cu scorul de 6-0 (0-0) 
pe Constructorul-București.

Alte rezultate: C.C.A.—Metalul 
M.I.G. 17-0; Constructorul Bir- 
Iad—Dinamo 3-9', C.S.M.S. Iași—- 
Știința Timișoara 3-3.

(Agerpres)
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VASILE RANGA

„Steagul Roșu“ a rămas neînvinsă 
în turul campionatului 
categoriei A de fotbal

Odată cu disputarea partide
lor din cea de-a ll-a etapă a 
campionatului categoriei A de 
fotbal, a luat sfîrșit prima ju
mătate a celei mai populare 
competiții sportive din țara 
noastră.

Pe stadionul Republicii din 
Capitală, Rapid a terminat la 
egalitate 1-1 (1-1) cu Steagul 
Roșu Orașul Stalin, scoțînd un 
rezultat bun în fața singurel e- 
chipe neînvinse în actualul cam
pionat. Celălalt joc al cuplajului, 
Dinamo-Farul, a luat sfîrșit tot 
cu un rezultat nedecis : l-l(O-O). 
Formația constănțeană, prin 
punctul cucerit la București, se 
situează pe o poziție foarte bună 
în clasament — locul 4, în ime
diata apropiere a echipelor care 
aspiră la titlu.

In provincie, Știința Cluj, în
vingătoare pe merit în întîlnirea 
cu C.C.A., a furnizat surpriza 
etapei. Cu toate că formația mi
litară a părăsit terenul învinsă 
cu 2-1 (2-1), ea își păstrează 
primul loc în clasament, bene
ficiind de un golaveraj mal bun 
decît următoarea echipă clasată, 
Steagul Roșu. La Bacău, echipa 
locală Dinamo a dispus cu sco
rul de 3-0 (1-0) de Progresul. 
Insuccesul formației bucureștene 
îi pecetluiește o poziție inferioară 
în clasamentul turului, locul 10, 
avînd 7 puncte. La fel ca echi
pele Minerul șl Jiul, care-1 ur
mează în ordine. Deși Jiul Pe
troșani a învins pe teren propriu 
pe U.T. Arad cu 2-0 (1-0), ea 
nu a putut scăpa de ultimul loc. 
In întîlnirea de la Ploești, Pe
trolul a întrecut greu cu 2-1 (0-0) 
echipa Minerul din Lupeni, care 
în cea de-a doua parte a turu
lui n-a mai reeditat partidele 
bune făcute mai înainte.

Iată clasamentul după ultima 
etapă a turului: 1. — C.C.A. —

puncte; 2. — Steagul Roșu 
16 puncte ; 3. — Dinamo Ba

cău — 13 puncte; 4. — Farul 
— 13 puncte; 5. — U.T.A. — 
13 puncte ; 6. — Petrolul — 12 
puncte; 7. — Știința — 10
puncte ; 8. — Rapid — 9 puncte; 
9. — Dinamo București — 9
puncte; 10. — Progresul — 7 
puncte; 11. — Minerul — 7
puncte ; 12. —- Jiul — 7 puncte.

(Agerpres)
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„Steagul Roșu“-Orașul Stalin 
n-a putut fi învinsă nici du
minică, în ultima etapă a 
turului campionatului catego
riei A de fotbal, cînd a în
tîlnit echipa ceferiștilor bucu- 
reșteni. La succesul de dumi
nică un aport deosebit a a- 

dus și portarul Ghiță.

de di- 
minute 
Paras- 
lorda-

taineleDin 
măiestriei 
sportive

viitoarele

Sînt unii suporteri care 
„încălzesc“ prea ușor și 
această pricină nu sînt prea 
realiști. Ei consideră că victoria 
echipei preferate este indiscuta
bilă (și spun asta chiar cu multe 
zile înainte de meci) dacă „im
petuosul“ centru atacant X va fi 
în formă bună, sau dacă stope
rul Y „stîlpul" apărării va face 
parte din formație, etc.

Se întîmplă însă adesea că 
„impetuosul“ centru este într-o 
formă foarte bună, „stîlpul" este 
la postul său, dar echipa pără
sește terenul învinsă. Din păcate, 
unii nici după cele 90 de mi
nute de joc nu înțeleg de ce a 
pierdut echipa preferată.
- N-ai văzut, nu l-au jucat 

deloc pe centrul înaintaș. Ah și 
ce viteză, ce driblinguri are bă- 
iatu’...

După el victoria echipei este 
cucerită de „excelentul centru 
înaintaș X", de „marele tehnician 
Y“ sau de nu știu mai care alt 
„mare", „excelent", „teribil“ fot
balist,

Nimeni nu neagă și nu poate 
să nege că unii fotbaliști sînt 
mai talentați decît alții. Unul 
este un foarte bun tehnician, al
tul are o mare preci
zie în șut, altul are 
o mare mobilitate, 
viteză, orientare tac
tică etc. (Bine ar fi 
dacă un fotbalist ar 
întruni toate aces
tea. In legătură cu 
aceasta voi scrie un 
alt articol într-una din
pagini „Sport“ ale „Scînteii tine
retului“. Trebuie înțeles însă că 
nici unul nu-și poate valorifica 
aceste calități decît conlucrînd 
într-un chip cit mai desă- 
vîrșit cu coechipierii săi. Așa 
cum o simfonie nu poate fi exe
cutată de un contrabas și două- 
trei viori, tot așa nici o echipă 
de fotbal nu poate învinge prin 
cîteva individualități.

Fotbalul este prin excelență 
un sport unde, de la primul și 
pînă la ultimul minut, cel mai 
greu cuvînt îl are spiritul de 
echipă. Să ne amintim recenta 
partidă internațională de fotbal 
dintre selecționata țării noastre 
și a R. P. Bulgaria, în care am 
cucerit o prețioasă victorie. 
Golul victoriei a fost după cum 
bine se știe înscris de Constan
tin. Și nu întîmplător. Constan
tin este un foarte bun fot
balist și el a avut multe 
merite în această partidă. El are 
și meritul că a sezisat o situație 
favorabilă de gol pe care a 
fructificat-o excelent. Dar la 
înscrierea acestui punct a con
lucrat în egală măsură linia de 
mijloc, întreaga înaintare. Pen
tru obținerea acestei prețioase 
victorii a luptat fără a precupeți 
eforturile întreaga echipă. Amin- 
tiți-vă că la un moment dat pînă 
și compartimentul apărare, așa- 
zls defensiv, era în atac.

Desigur, unii au adus un aport 
mai mare, alții mai mic. Dar 
important este că fiecare a dă
ruit luptei tot ce a avut mai 
bun în acele momente de mare 
încordare. Și foarte important 
este că la nici unul nu s-au văzut 
manifestări de comoditate, de 
individualism, de vedetism. Do
rința de a învinge a unit întrea
ga echipă, a făcut-o să acțio
neze ca un singur om.

Un puternic spirit de echipă 
i-a caracterizat pe fotbaliștii 
noștri și în alte confruntări. Ni
meni n-a uitat de bună seamă 
încă meciul cu adevărat istoric 
cu reprezentativa Ungariei, dis
putat pe Stadionul din Turku, în 
cadrul jocurilor Olimpice de la 
Helsinki. Atunci, am înfruntat 
de la egal la egal, timp de 90 
de minute, cea mai bună echipă 
din această întrecere, pe cea 
mai bună formație amatoare din 
lume în acea vreme, naționala 
Ungariei. Meciul acesta a pus 
reprezentativa noastră în fața

întrecerile „Cupei S.P.C." la 
box au chemat pe ring în 
recenta etapă, doi tineri 
boxeri deosebit de dotați : 
D. Baciu (C.C.A.) și A. Cos- 
ma (Rapid). Victoria a reve
nit la puncte cu totul surprin
zător ultimului boxer, deși 
primul, după cum arată și 
fotografia noastră, a punctat 

ceva mai eficace.

Tradiții pierduie

al sportului 

unui examen neînchipuit 
ficil. incă din primele 
ale jocului, cîțiva băieți, 
chiva, Serfezo, Farmaty,
che au fost grav accidentați. 
Nici unuia însă nu i-a trecut prin 
cap să părăsească terenul de 
joc. In inferioritate numerică 
eram o victimă sigură. Fiecare 
dintre noi era hotărît de a lupta 
pînă la capăt, cu prețul ulti
mului efort, în fiecare ardea do
rința fierbinte de a reprezenta 
cît mai frumos culorile sportive 
ale țării. Eforturile noastre au 
fost apreciate pînă și de adver
sar, care ne-a felicitat după 
terminarea întîlnirii. Ziarele de 
specialitate au elogiat compor
tarea naționalei noastre.

Ne-a fost dat însă să cunoaș
tem cîțiva ani mai tîrziu, în în
tîlnirea cu reprezentativa Ceho
slovaciei, nedoritul revers al 
medaliei. Jucătorii cehoslovaci, 
cu care ne-am măsurat atunci 
forțele, aveau o pregătire tehni
că inferioară pregătirii noastre. 
Ce s-a întîmplat în echipa noa
stră ? Conform unei politici fi
rești de promovare a elemente
lor tinere, dotate, în lotul națio
nal au fost introduși atunci cîți

va tineri, Ene II, 
Georgescu, Copil și 
alți cîțiva, remarcați 
ca avînd reale posi
bilități în fotbal, 
după succesele con
siderabile cucerite în 
turneele F.I.F.A. Deși 
erau tineri talentați

aveau mari goluri în pregătirea 
tehnică, le lipsea experiența jo
cului. Noi știam de la început 
acest lucru, dar nu ne speria 1 
Ne puneam mari speranțe 
în elanul tinereții lor, în 
voința, în spiritul lor de e- 
chipă. Spre surprinderea noa
stră evoluția lor în această par
tidă ca și în altele care au ur
mat a deziluzionat, lipsindu-le 
tocmai arma numărul unu : spi
ritul de echipă. Ajunși în prima 
reprezentativă a țării, acești ti
neri fotbaliști au crezut, că fie
care în parte este „buricul pă- 
mîntului“. Fiecare se credea 
atotștiutor, practica un joc indi
vidualist, se comporta în ultimă 
instanță ca o „vedetă“.

Și spre părerea noastră de 
rău, unii din ei încă nici acum 
nu înțeleg urmările acestei com
portări. Nu-i de mirare, așadar 
de ce echipa „Rapid"-București, 
care reunește cele mai multe 
din speranțele fotbalului romî- 
nesc, s-a aflat pînă acum cîteva 
etape, în coada clasamentului 
categoriei A.

Și de asemenea nu întîmplă
tor numele fotbaliștilor Ene II, 
Copil, Georgescu, Greavu nu se 
mai văd astăzi printre cele ale 
selecționaților în loturile națio
nale.

Tendința de înfumurare, ati
tudinea de vedetism, de dispre
țuire a spiritului de echipă sînt 
racile dintre cele mai dăunătoa
re fotbalului și fotbalistului. Un 
cuvînt important trebuie să-l 
aibă în educarea spiritului de 
echipă al fotbalistului organiza
ția U.T.M., asociația sportivă.

In formarea la tinerii sportivi 
a spiritului de echipă un rol 
foarte mare deține, cum e și fi
resc, antrenorul. El greșește dacă 
își închipuie că trebuie să-i în
vețe pe sportivi numai tehnica 
respectivei discipline, în cazul 
nostru la fotbal, tehnica condu
cerii balonului, precizia șutului 
pe poartă etc., etc. El trebuie să 
formeze în rîndurile tinerilor fot
baliști o opinie sănătoasă pen
tru combaterea înfumurării, a 
manifestărilor de individualism, 
de vedetism, ceea ce frînează în 
mod evident o corespunzătoare 
pregătire sportivă.

Adevăratul sportiv, căruia îi 
este scumpă cinstea colectivului, 
nu-și va considera mai prejos 
coechipierii, ci va pune talentul 
său, pregătirea sa, în slujba ob
ținerii victoriei pentru gloria 
sportivă a uzinei sau a școlii ce 
i-a fost dat s-o reprezinte pe 
terenul de sport.

Orașul Turnu Severin se nu
măra pînă nu de mult printre 
centrele fruntașe de box ale țării 
noastre. Pugiliștii severineni se 
afirmau din plin prin calitățile 
fizice și buna pregătire tehnică 
chiar cu prilejul unor competiții 
cu caracter republican. Boxul 
severinean se bucura pînă nu de 
mult de-o frumoasă tradiție în 
orașul de pe malul Dunării. In 
Severin au pășit pentru prima 
oară între corzile ringului nu
meroase elemente talentate ca 
tînă-rul Traian Iordache, una din 
revelațiile turneului de box din 
cadrul Festivalului de la Bucu
rești. Anul trecut, tinerii boxeri 
din orașul Tr. Severin au cucerit 
două titluri de campioni repu
blicani la box, avînd alți patru 
reprezentanți ce-au reușit califi
carea în faza pe zonă.

însă boxul 
complet în 
boxerilor

prezent boxul nu se mai bucură 
de aceeași atenție în Turnu Se
verin ? De ce oare din miile de 
tineri care muncesc în întreprin
derile din orașul Tr. Severin 
foarte puțini sînt acei care se 
afirmă astăzi în competițiile in
terne, cu prilejul galelor și 
concursurilor interasociații ? O 
analiză a modului 
cum se preocupă a- 
sociațlile sportive de 
promovarea sportului 
cu mănuși în rîndul 
tineretului scoate în 
evidență grave defi
ciențe. In primul
rînd este surprinzător de mic nu
mărul asociațiilor sportive cu 
secții de box. In întreg orașul 
există în prezent doar două aso
ciații cu secții de box: clubul 
„Drubeta“ Turnu Severin șl aso. 
ciația șantierului naval.

In cadrul clubului „Drubeta“ 
sînt legitimați circa 20, majori, 
tatea formînd-o elevi ai școlilor 
din localitate. Dar șl aici sala 
de antrenament a clubului a fqst

transformată nu 
depozit. Astfel 
vin în fiecare

de mult în 
tinerii care 

seară la clu
bul „Drubeta“ pentru a participa 
la antrenamente de box, fac ca
lea întoarsă.

Lotul restrîns de boxeri care 
în ciuda acestor condiții vitrege 
au rămas credincioși sportului

ZVin
este neglijat 

orașul Tr. Severin

să aibă un caracter de masă. 
Aiultă neglijență față de an
trenarea tinerilor la practicarea 
boxului dovedește asociația spor
tivă de la C.F.R. Turnu Severin 
care dispunea pînă nu de mult 
de una din cele mai puternice 
secții de box din localitate, bine 
cunoscută în întreaga țară, care 

a fost desființată pe 
motiv că nu are ele
mente dornice de a 
practica boxul. Cît de 
nefondată este aceas
tă presupunere o do
vedește faptul că nu 
odată tinerii au ce

rut reînființarea secției de box. 
Consiliul asociației sportive, or
ganizația U.T.M. nu și-a plecat 
urechea la dorința tinerilor 

Aceste cauze ca și lipsa 
antrenori de specialitate 
tează dezvoltarea boxului 
rinean. Semnificativ în
sens este taptul că în orașul 
Turnu Severin există un singur 
antrenor calificat din zecile de 
boxeri care s-au consacrat aici. 
Au apărut în schimb o pleiadă

carea în faza
Anul acesta 

nean a trecut 
mat. Numărul 
neni prezențl în întrecere 
zut subit.

Cum se explică faptul

severi- 
anonl- 
severl. 
a scă-

că în

preferat se antrenează la... popi- 
cărie atunci cînd popicarii se do
vedesc binevoitori și le cedează 
pista pentru o oră, două. Un 
număr mic de tineri cuprinde 
de asemenea secția de box a aso. 
ciației de la șantierul naval. 
Aceasta datorită lipsei de preo. 
cupare a organizației U.T.M. și 
asociației sportive de aici pentru 
antrenarea tinerilor în practica
rea boxului, deși aici există toate 
condițiile pentru ca acest sport

unor 
afec. 
seve- 
acest

întreagă de așa-zlși „Instructori 
care n-au pregătirea corespun. 
zatoare pentru a iniția tinerii in 
tainele sportului cu mănuși.

Comitetul orășenesc U.T.M. și 
Consiliul U.C.F.S. au datoria să 
ia cele mai grabnice măsuri pen. 
tru îndreptarea situației existente 
în prezent. Ca primă măsură este 
necesar să se recruteze cele mai 
bune elemente din rîndul boxeri
lor cu experiență, cărora să 
li se încredințeze pregătirea 
tinerilor amatori de box. Tre
buie luate de 
pentru redarea 
cel mai scurt 
box „Drubeta“, 
formată într-un 
tul orășenesc U. T. M. și Con
siliul U. G. F. S. au datoria 
să ducă o intensă muncă în rîn
dul organizațiilor U.T.M. și aso. 
ciațiilor sportive pentru reactivi- 
zarea secțiilor de box și cu aju
torul acestora să atragă un 
număr tot mai mare de tineri în 
practicarea boxului.

asemenea măsuri 
în folosință în 

timp a sălii de 
în prezent trans- 
depozlt. Comite-

EUSEB1U P1TULESCU

Ciclocrosiștii au avut de par
curs iarăși un traseu dificil. 
In schimb peisajul este în- 

cintător...



Tinerii italieni se pregătesc 
pentru întîhirea tineretului 

și studenților din țările 
balcanice și adriatice

urmată de un răspuns formal

Situație provizorie?

O sezisare
Cu cîteva luni în urmă un 

corespondent de-al nostru ne a. 
ducea la cunoștință faptul că în 
comuna Cîrna din raionul Gura 
Jiului, regiunea Craiova, gesti
unea cooperativei a fost încre
dințată unui fost mare proprie, 
tar care se deda la o serie 
întreagă de acte ilegale. Printre 
altele Aurel Udrea (zis conu 
Aurel) și soția sa zisă „coana 
Zorlca“, în virtutea vechilor de
prinderi înșela cu nerușinare 
cumpărătorii la cîntar (pe care 
dealtfel îl folosea destul de rar 
preferind cîntăritul „după ochi“) 
insușindu-și astfel in mod ne
cinstit Importante sume de bani, 
înștiințată de acest lucru Uniu
nea regională a cooperativelor 
de consum, prin adresa nr. 161 
din 8 august 1959 a adus la cu. 
noștință ziarului că sezisarea 
este justă, fapt pentru care, au 
fost luate măsuri pentru schim
barea gestionarului. Zilele tre
cute însă, același corespon
dent ne-a adus la cunoștință

că pînă în prezent nu s-a luat 
niclo măsură referitoare la ges
tionarul necinstit Aurel Udrea, 
care își continuă cu perseve. 
rență, matrapazlîcurlle.

Este de dorit ca U.R.C.6. Gra
iova să dovedească mai multă 
seriozitate și simț de răspun-

dere în ceea ce privește răspun
surile adresate presei. Git pri
vește cazul de față așteptăm ca 
el să se rezolve în sensul schim
bării gestionarului: necinstit și 
trimiterea lui în fața instanțe
lor judecătorești.

E. SPIREA

ti- 
ti-

— “1

„BINE

Era în urmă cu cîțiva ani. Pe 
bulevardul Ion Șulea din car
tierul Dudești-Cioplea, București, 
începuse construirea unui mo
dern cămin cultural. Zilnic pe 
șantierul viitorului lăcaș de cul
tură veneau să muncească vo
luntar zeci de cetățeni, in spe
cial tineri. S-a turnat o funda
ție masivă, așa cum se cere 
unei clădiri cu mai multe caturi, 
s-au ridicat zidurile parterului 
și... deodată lucrările au fost 
abondate. Motivul? Sfatul popu
lar al raionului T. Vladimirescu 
a schimbat destinația fondurilor 
alocate în acel an pentru con
struirea căminului. La sezisarea 
întemeiată a cetățenilor s-ou 
dat asigurări că e o situație 
provizorie și că peste un an, doi.

lucrările vor fi reluate. Apoi clă
direa începută a fost dată 
tării. Peste 
început să 
început să

Cartierul 
află la o 
de centrul 
râm că înființarea unui edificiu 
cultural care să dispună de o 
sală de spectacole și de cinema
tograf nu mai trebuie să sufere 
amînare.

Mai ales că cei peste 6000 de 
cetățeni ai cartierului Dudești- 
Cioplea și-au exprimat de nenu
mărate ori dorința de a sprijini 
prin contribuția voluntară con
struirea lăcașului de cultură.

F.NE DRAGOMIR 
electrician

zidurile groase 
crească bălării, 
se deterioreze. 
Dudești-Cioplea 

distanță apreciabilă 
orașului și conside-

Colectivul de conducere al Fabricii de produse zaharoase „București“, discută asupra noi
lor sortimente pe care Ie va pro duce fabrica pentru pomul de iarnă.

Deschîderea celui 
internațional de artă

Dalles,

VENIT“
((Urmare din pag. l-a)

ți
pe 
cu 
iar 
ti
le

seama 
indivi- 
nu în* 
cum a

te însori și n-ai loc de casă, îți 
dă gospodăria ?

- Iți dă dacă n-ai, le-au răs
puns colectiviștii. Ba, noi, tinerii, 
îi și ajutăm prin muncă volun
tară să-și ridice casa. Toți sîn- 
tem doar aceeași familie.

Și, pentru că era duminică, 
nerii colectiviști i-au invitat 
întovărășiți să petreacă ziua 
ei. l-au dus la cinematograf, 
pe urmă la o nuntă a unor 
neri colectiviști, l-au dus să
arate belșugul acestora, să stea 
de vorbă cu ei, să-i cunoască, 
să le spună despre zestrea lor 
și-atîtea altele. Au avut întovă
rășiți! ce vedea și învăța de la 
prietenii lor colectiviști.

Acum, toamna se apropie de 
sfirșit. Roadele cîmpului s-au 
strîhs în hambare și, cum spune 
poporul cu înțelepciune, încep 
„să se numere bobocii", să se 
facă socotelile. Le fac și colecti
viștii, și întovărășiții și individua
lii. Și se adeverește acum lim
pede ca lumina zilei, cu cifra și 
cîntarul, care-i drumul cel mai 
cu belșug mai cu spor.

Chiar fără să-și dea 
uneori, țăranii muncitori 
duali nu se pot stăpîni să 
trebe, să nu-i intereseze
ieșit și vecinul lui colectivist. Și 
cum treburile s-au rărit, sfîrșitul 
toamnei și iarna, devin timpul 
cel mai potrivit ca să meargă 
împreună cu ceilalți, în grup, să 
vadă totul din fir a păr, să cer
ceteze cu mîna și ochiul grajr 
dul, hambarul, casa și chiar du
lapul cu haine și cumpărături.

Și ce agitator bun e fapta pu
ternică, viabilă, de netăgăduit 1 
La gospodăriile colective începe 
împărțirea produselor. E acesta 
un adevărat eveniment în viața 
întregului sat, prilej cum nu se 
poate mai nimerit ca tinerii co
lectiviști să-i invite la ei pe cei
lalți tineri din afară ca să vadă 
ce duc colectiviștii în casele lor, 
cu cit a sporit avuția comună. 
In multe gospodării au loc a- 
cum, la sfîrșitul toamnei serbări 
ale recoltelor bogate. Și aici 
trebuie chemați, îndemnați să 
vină tinerii individuali, să vadă 
și să înțeleagă cum au ajuns co
lectiviștii să se bucure de acest 
belșug împreună, să-l dobîn- 
dească și să se mîndrească cu 
el.

Acum, la încheierea anului, 
țăranul își face socotelile, trage 
linie și adună, chibzuiește și, 
după ce cîntărește bine faptele, 
se hotărăște să facă pasul cel 
mare. Și face aceasta după ce 
vede cu ochii lui, limpede, unde 
e izvorul belșugului.

Pentru că nimic nu este mai 
convingător decît însăși viața.

„Bine ați venit“, așa cum o 
vedeți cu toții, călători ce bateți 
la poarta gospodăriilor colecti
ve, e mai mult decît o simplă 
formulă de politețe. Este o che
mare înflăcărată la cunoașterea 
profundă a izvorului din care 
crește prin munca laolaltă feri
cirea și bunăstarea omului 
telor noastre.

sa-

------- •

Patria Elena Pavei. Volga: In 
căutarea comorii, Republica. Gh. 
Doja: Ttzoc (cinemascop); 
ghwu. I C Frimu 
aștepta luna mai, V Aleesandri: 
Nunta lui Flaaro, 
înfrățirea intre popoare: Abuz de 
încredere; Lumina Flacăra- 
Manta vitregă; Ceniral: Vină- 
torii de tigri; Victoria. 23 August: 
Fata cu ulciorul; i'- Septembrie: 
Serenada străzii, Maxim Gorki. 
Alex Popov: Caso oărintească; 
Timpuri Noi: Amnaul fermecat; 
Tineretul ii. Unirea. Giga Bancic: 
Misiunea oertculoasă; Grivița : 
ArticoLW i'2O; V Roșită: Cartea 
junglei: Cultural: Primăvara;
C. David- Pe țărmuri îndepăr
tate; Aleș Sahia l Mai. Donca 
Simo: O întâmplare extraordinară 
(ambele serii). Munca: Kociubei; 
T. Vladimirescu: Roșu și negru; 
Miorița. Teodora; li ie Pintilie : 
Inimă rece; Popular. G. Bacovia: 
Pentru 100.000 de mărci: M. Emi- 
nesc-u: Virsta dragostei; 8 Mai: 
Favoritul 13; Libertății: In zilele 
lui Octombrie; N Bălcescu. 30 
Decembrie: Moartea in șa; G. 
Coșbuc Drumul Serii B Dela- 
vrancea: Soarta unui om.

Ma- 
Arta: Nu

București.

„N-avem echipament de iarnă!“
Au căzut primii 

padă. In curind va 
nul sportiv de iarnă.

La Oțelul Roșu, tinerii s-au 
grăbit spre magazinele textile 
pentru a-și cumpăra cele nece
sare echipamentului de iarnă : 
pulovere de lină, pantaloni de 
schi, mănuși, fulare călduroase 
etc. Dar in locul acestor obiecte 
ei au trebuit să se mulțumească 
cu o ridicare din 
torului însoțită 
avem !“.

In
Oțelul 
tinerii 
tea de 
teriale 
nului.

fulgi de ză- 
începe sezo-

umeri a vînză- 
de un „nu

muncitoreascălocalitatea
Roșu, raionul Caransebeș, 
sînt lipsiți de posibilita- 
a se aproviziona cu ma- 
sportive adecvate sezo-

Deși în repetate rinduri, ma
gazinele au fost sezisate de a- 
ceste lipsuri, totuși nu se iau 
măsuri de îndreptare. Pentru o 
mai bună aprovizionare a tine
rilor cu diferite materiale spor
tive ar fi necesar ca și la Oțelul 
Roșu să fie amenajat dacă nu 
un magazin special, cel puțin o 
secție cu materiale sportive. In 
felul acesta conducerea O.C.L. 
Caransebeș, care răspunde de 
magazinele din Oțelul Roșu, ar 
veni în ajutorul unei mat bune 
aprovizionări a tinerilor cu 
obiectele necesare activității spor
tive.

V. BUNESCU 
funcționar

Luni la amiază, în sala 
a avut loc deschiderea celui de al 
II-lea Salon internațional de ar
tă fotografică al R. P. Romîne, 
organizat de Ministerul învăță- 
mîntului și Culturii și Asociația 
artiștilor fotografi din R. P. Ro 
mînă, sub egida Federației inter, 
naționale de artă fotografică.

Dr. Spiru Constantinescu, pre
ședintele Asociației artiștilor fo
tografi din R. P. Romînă, a sa
lutat prezența la București a dr. 
Van de Wijer, președintele Fede
rației internaționale de artă foto
grafică, și a lui Aram Hadjolian. 
președintele Federației de artă 
fotografică din R. P. Bulgaria.

A luat apoi cuvîntul dr. Van 
de Wijer, care a
tele :

„Este inutil 
cum trebuie să 
țări și în multe 
mică amploare 
sprijinul autorităților pentru ast-

spus printre al

să cer aici, 
o fac în multe 

ocazii de mai 
decît aceasta,

de-al II-lea Salon 
fotografică al R.P.R.
fel de manifestări culturale. Știu 
că acest sprijin se acordă aici pe 
deplin, guvernul dv. știe că foto
grafia este indispensabilă dezvol
tării culturale a maselor și con
stituie o puternică pîrghie pentru 
înțelegerea internațională“.

în continuare a vorbit George 
Ivașcu, redactor-șef 
„Contemporanul“, 
juriului salonului.

în cadrul celui 
Salon internațional 
grafică al R. P. Romîne sînt ex
puse 425 de fotografii alb-negru 
și color, semnate de 321 de foto
grafi din 41 de țări.

Cu prilejul organizării celui 
de-al doilea Salon internațional 
de artă fotografică al R. P. Ro
mîne, juriul salonului a acordat 
premii unui număr de 24 artiști 
fotografi din diferite țări pentru 
cele mai bune fotografii alb-negru 
și color prezentate.

(Agerpres)

A 75-a
aniversare 

a corului din 
Rășinari

al revistei 
președintele

deal II-lea 
de artă foto-

Se caută un... operator
De mult timp co

muna Luncăvița din 
raionul Orșova, re
giunea Timișoara, 
dispune de un apa
rat de filmat. Mo
mentul în care a- 
cesta a intrat în 
fucțiune a constitu
it un prilej de justi
ficată bucurie pentru 
locuitorii comunei. 
După un scurt timp 
însă s-a ivit o pro
blemă care a pus

semn de între- 
posibi! itatea

sub 
bare 
funcționării lui. Nu 
se găsea un tehni
cian priceput în ma
nevrarea aparatului.

S-au ivit insă nu
meroși ,,operatori" 
amatori care de care 
mai nepricepuți în 
tehnica funcționării 
acestuia Și consecin
ța firească . aparatul 
n-a mai funcționat 
deloc. euvine

ca Sfatul popular ra
ional Orșova să do
vedească mai mul
tă grijă față de 
nevoile culturale ale 
țăranilor din Luncă
vița și să numească 
un operator 
să-și fi obținut 
ficarea la un 
de specialitate.

care 
call- 
curs

ION SÎRBU
strungar

Oaspeți pe scenele noastre
Duminică a fost o zi bogată 

în manifestări culturale care 
s-au bucurat de concursul unor 
formații și artiști de peste ho- 
mre.

Un mare număr de 
ai muzicii simfonice au 
în sala Ateneului R.P. 
cel de-al doilea concert 
Capitală de Orchestra 
nică a Filarmonicii de Stat din 
Brno.

După spectacotul cu „Lacul le
bedelor“. balerinii englezi Beryl 
Grey și Bryan Ashbridge au evo
luat pe scena Teatrului Satiric 
M uzical, interpretând fragmente

iubitori 
ascultai 
Romine 
dat in 

simfo-

De- 
De- 
dat 
Za- 
Zo-

de balet și piese de Minkus, 
libes, Chopin, Ceaikovski și 
lius. La program și-au mai 
concursul și soliștii romîni 
landa Mărculescu, Garbis
bian și Ladislau Konya. Artiștii 
englezi au susținut un al doilea 
recital de balet luni seara pe 
scena Teatrului de Operă și Ba
let.

Spectacolul cu „Trubadurul“ 
la Teatrul de Operă și Balet s-a 
bucurat de concursul baritonului 
polonez Andrjez Hiolski de la 
Opera de Stat din Varșovia, care 
a susținut rolul contelui de 
Luna.

Artista Marioara Vaidas-Guhl 
de la Teatrul „Metr o pol“ din 
Berlin și-a început turneul în 
țara noastră, interpretînd în lim
ba romînă rolul principal femi
nin din opereta „Boccacio“ de 
Suppe, pe scena Teatrului de 
Stat de Operetă din București.

Cîntărețul de muzică ușoară 
Vico Torriani a dat în continua
rea turneului său, două concerte 
în sala Patria.

La Rășinari, raionul 
s-au desfășurat sîmbătă și 
nică festivitățile prilejuite 
de-a 75-a aniversare 
din localitate. Acest cor a deve
nit cunoscut in toată țara dato
rită activității sale strîns legată 
de valorificarea folclorului local. 
Cele mai mari succese au fost 
obținute însă în anii regimului 
de democrație populară, cînd la 
diferitele concursuri organizate 
pe țară între formațiile de artiști 
amatori, corul s-a situat pe pri 
mele locuri. Un succes deosebit 
a fost obținut prin punerea în 
scenă șl a valorosului spectacol 
„Nunta ciobănească“, inspirat 
din obiceiurile locale, oare a fost 
transpus șl pe ecran.

In cadrul serbărilor care au 
avut loc în cele două zile, corul 
din Rășinari a prezentat celor 
de față — reprezentanți al Mi
nisterului Tnvățămîntului șl Cul
turii, ai organelor locale de par
tid șl de stat, țărani muncitori 
din satele vecine șț alți invitați 
— o suită din cele mai frumoase 
cîntece. Și-au mai dat concursul 
brigada artistică de agitație din 
comună, precum și alte 10 forma
ții, dintre cele mal bune din re
giune.

Sibiu, 
duml- 
de cea 

a corului

(Agerpres)

O telegramă din Roma : 
nerii italieni salută Intîlnirea 
neretului și studenților din țările 
regiunii Balcanilor și Mării 
Adriatice de la București. La 
Comitetul de pregătire a acestei 
Intîlniri am răsfoit un vraf de te
legrame venite pe calea telegra
fului din peninsula italică spre 
a exprima gîndurile unor tineri 
dornici ca pacea să sălășluiască 
in acest colț al globului, ca și 
în lumea întreagă. Telegramele 
ne-au dat imaginea pregătiri
lor desfășurate în Italia în ve
derea întîlnîrii de la București. 
Am profitat de prezența în Ca
pitala noastră a lui Luca Valdel- 
sa, reprezentant al Federației ti
neretului comunist din Italia, 
spre a discuta în legătură cu 
această temă.

- Ce ecou a avut în Ita
lia vestea organizării Intîl- 
nirii de la București ?

— Inițiativa tineretului romîn 
iar apoi știrea con
vocării intîlniri 
vut un ecou 
Trebuie arătat 
neretul italian 
participă efectiv 
acțiunea politică pen- 
tru accelerarea pro- 
cesului de destin
dere cere în mod 
insistent ca în țara noastră 
sâ nu fie instalate rampe pen
tru lansarea de rachete ce sub
minează pacea, cere transfor
marea acestei regiuni într-o zonă 
a păcii. Opinia publică și ex- 
ponenții politici ai multor cu
rente sînt împotriva manifestă
rilor „războiului rece“, de neîn
țeles în actuala situație, mani
festări ce pot îndepărta italia 
de eforturile destinderii, purtînd 
in sine primejdii grave pentru 
țara noastră.

- Cum se desfășoară în 
rîndul tineretului italian pre
gătirile în vederea Întîlnîrii ?

- Vreau înainte de toate să 
amintesc că în țara noastră a 
avut loc anul trecut un seminar 
adriatic promovat de tineretul 
socialist la care tju participat 
socialiști, 
observatori democrat-creștini. Se
minarul adriatic a subliniat ne
cesitatea unei ample colaborări 
a tineretului din această parte 
a globului. Intilnirea de ia Bucu
rești corespunde năzuințelor 
unor largi categorii de tineri 
italieni și aceasta explică inte
resul manifestat. Și-au dat ade
ziunea la Intîlnire o serie de or
ganizații ca Uniunea sportului

popular, Asociația de cultură șl 
turism, Liga națională a coope
rativelor, Asociația „Pionierii Ita
liei" ți secția de tineret din Miș
carea pentru pace. In numeroa
se orașe italiene s-au ținut con
ferințe despre importantul eve
niment de la București. In cercuri 
de tineret au avut loc discuții 
despre realitatea din țările bal
canice. La sfîrșitul lui octombrie 
au venit la Roma reprezentanții 
unor organizații de tineret din 
alte 7 orașe-Fiorența, Neapoli, 
Milano, Viterbo, Grosseto și Sa- 
lerno. Acești tineri au votat 
o moțiune ce a exprimat ade
ziunea la Intîlnirea balcano- 
adriatică. In multe orașe tinerii 
strîng semnături în sprijinul In- 
tilnirii. Fetele din orașul Modena 
confecționează steaguri ale prie
teniei care vor fl trimise la Bucu
rești. Faptele dovedesc că tine
retul italian este- dornic să lăr
gească colaborarea cu tinerii 

din celelalte țări bal
canice și adriatice. 
Tînăra noastră gene

rație

au a- 
larg.

câ ti- . 
care / 
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radicali, comuniști ți

dorește cu căl- 
să cunoască 

bine aspectele 
culturale, artis- 
rhunca și învă- 

tinerilor lor

mai 
vieții 
tice, 
țătura 
prieteni din celelalte 

țări din această regiune. Vreau 
să subliniez că numeroși ti
neri intelectuali, 
noscuți în cercuri 
festă un viu interes față de In- 
tilrrire. Tineri artiști italieni vor 
trimite o serie de opere ale lor. 
Mai mulți tineri regizori cine
matografici ca Piero Nelli, auto
rul filmului „Patrula pierdută1', 
□u făcut să parvină comitetului 
de pregătire adeziunea lor. Ac
tualmente in Italia are loc o 
discuție asupra învâțămîntului; 
ar fi interesant să cunoaștem cu 
propriii noștri ochi ceea ce au 
realizat cu succes în domeniul 
învâțămîntului țările socialiste 
din regiunea balcanică. Precum 
se poate ușor constata există un 
larg cerc de probleme legate de 
colaborarea balcano-adriatică ce 
suscită interesul tineretului ita
lian. Factorul determinant îl 
constituie însă dorința de pace, 
dorința de a lupta împreună cu 
toți tinerii din această parte a 
lumii împotriva primejdiei răz
boiului, pentru coexistență paș
nică, pentru colaborare între or
ganizațiile de tineret. Avem con
vingerea câ acțiunea noastră va 
fi încununată de succes.

E. O.> urm ■ 
_____ • *1 
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îngrijirea monumentelor istorice

( Kgerpres  )

Grupa a 11-a a

Construcții noi 
la Onești

1

anului III de la Facultatea de medicina din Timișoara în laboratorul de 
parazitologie.
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li in- 
Lud- 
lumi- 
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„Scurtă convorbire" nu pre
tinde să dezbată o problematică 
de largă respirație. Replicile se 
întretaie inteligent, vioi, 
mos. Tinerețea exuberantă 
terlocutoarei principale, 
mila, activează intens și 
nos atmosfera. Și totuși,
gul nu se consumă gratuit. Sub 
efervescența lui transpare evolu
ția unei familii, creșterea unor 
tineri, unor oameni sovietici.

Războiul a făcut o breșă de 
neînlocuit în familia Ludmilei, 
Singură, mama, și-a dedicat în
treaga existență creșterii copiilor. 
Igor, fratele Ludmilei. fire su
pusă. calmă „ascultătoare“ a 
ajuns candidat în științe, fiind 
un doctor apreciat. Tempera
ment tumultos. de o vitalitate 
extremă, Ludmila a reușit să-și 
termine liceul, dar a căzut la 
examenul de admitere al Facui
tății de energetică.

Dîndu-și seama cit de mult 
ar supăra-o pe mama ei această 
veste, fata îi ascunde adevărul. 
Ludmila însă nu trișează, va urma 
Facultatea de energetică la 
curs seral, intrînd (fără știrea 
celor de acasă) în cîmpul mun
cii. Aici însă Ludmila va suferi 
o adîncă transformare. Persona
litatea ei cocoloșită de exageră
rile protectoare ale mamei, în
cepe să prindă contururi mai 
precise. Oscilările interioare, ne- 
hotărîrea capricioasă tinde să 
facă loc unei conștiințe ridicate, 
unei dragoste față de munca 
avîntată, creatoare.

Ludmila e trimisă în depla
sare la centralele electrice din

Foto t S. VIOREL

pag. l-a)(Urmare din

noștri oameni de cultură. ÎI 
pe cei ce s-au

In cvartalul de locuințe nr. 
de pe șantierul III Onești a înce
put construcția unei creșe și a 
unul cămin de zi pentru, copiii 
constructorilor. In cvartalul nr. 
3 s-au început lucrările pentru 
construirea unei școli de 7 ani 
și a unei fabrici de pîine cu o 
capacitate de 18 tone pe zi. Pînă 
la sfîrșitul anului pentru con
structorii noului combinat chi
mic și combinatului de cauciuc 
se vor da în Wosință încă 340 
de apartamente.

(Agerpres)

lor
așteaptă și acum 
angajat să le îngrijească, să le 
cunoască.

De asemenea, nu putem trece 
cu vederea faptul că în regiunea 
Graiova (unde s-au făcut unele 
lucruri lăudabile) mai sînt încă 
organizații de bază U.T.M. care 
mergtnd de trei-patru ori pe an 
la cîte un monument istoric con 
sideră că s-au achitat în mod 
conștiincios de angajamentele pe 
care și le-au luat. In alte părți 
acțiuni începute au fost între 
rupte și abandonate. La „Șan
tierul istoric“ din Tr. Severin, de 
pildă, tineretul a muncit anul 
trecut cu multă dragoste pentru 
desfundarea și consolidarea cas- 
trului roman — depunînd pentru 
aceasta peste 35.000 de ore mun
că voluntară. Anul acesta Comi
tetul orășenesc U.T.M. Tr Seve
rin a încetat însă să se mai în
grijească i 
sîndu-1 în

In locul 
deținuților 
Jiu — un 
care acuză trecutul de împilare

de acest monument Iă- 
părăsire.
unde a existat lagărul 
antifasciști de la Tg. 

i zguduitor document

„Seuită eviiootbìte“
de V. LEVIDOVA la Teatrul

provincie. Fetiței altă dată zvă
păiate i se încredințează sarcini 
însemnate. Pentru prima oară 
în viață poartă mari responsa
bilități. Dezbate probleme de 
producție, ascultă sugestiile folo
sitoare, ia cuvintul la discuții, 
ajutind la îmbunătățirea muncii. 
Orizontul ei limitat altă dată 
la cercul familiar și școlar, se 
lărgește foarte mult. Cunoscind 
mulți oameni și pătrunzind în 
esența activității lor de pro
ducție, preocupările tehnice nu
mai par aride și 
Facultatea nu va mai fi 
formal, pentru a face 
„mămichii“, ci pentru 
fecționarea tehnică se 
ca o necesitate, pentru 
țelege și o pasionează 
mele avintului industriei sovie
tice.

Fantezia și energia ei frînate 
de coordonatele înguste ale unei 
vieți de familie greșit înțeleasă, 
au acum teren larg 
șurare. Ludmila

cu munca în producție, pentru 
educarea in spiritul dragostei de 
muncă, al legăturii cu viața de 
toate zilele, a tinerilor in fami
lie.

Natalia Vasilievna, mama Lud- 
milei, a condus familia într-un 
mod greșit, izolîml-o de viață 
și de orice fel de frămintări, 
ceea ce constituie o frînă în 
evoluția copiilor. Faptul deter-

plictisitoare, 
urmată 
plăcere 
că per- 
impune 

că în- 
proble-

Cronica 
dramatică

de

de desfă- 
are satisfacția 

realizărilor folositoare societății. 
Deabea de acum în contact 
rect cu realitatea înțelege 
ce folosește tinerețea, viața, 
cum trebuie să ți-o trăiești".

In acest fel piesa pledează 
pentru atragerea tinerilor in în
vățământul fără frecvență paralel

di- 
„la 
ți

mina pe Igor, după actul 
curaj efectuat — se căsătorește 
fără voia rnamei — să fie in
consecvent în comportare, chi- 
nuindu-și astfel atât soția cit și 
mama. Același lucru determină 
pe Ludmila să ducă o dublă exi
stență : afară, pășind spre de
plina formare a personalității ei, 
în casă răminînd „fetița răsfă
țată“ a mamei.

In condițiile societății sovie
tice, societate care sprijină as
pirațiile și desfășurarea indivi
dului, concepțiile înguste asupra 
relațiilor familiare pe care le 
condamnă piesa, își vădesc însă

„C. Nottara
din plin anacronismul. în 
meniul cînd va comunica 
mei și omului pe care-l 
bește, adevărul, Ludmila, 
ge treapta superioară a maturi
zării ei, scuturîndu-se definitiv 
de sub aripa unei familii închis
tate, dovedindu-se un adevărat 
om sovietic, integru, care-și 
croiește nestingherit calea în 
viață. Numai contactul cu reali
tatea sovietică, cu viața adevă
rată, cu munca în care capacita
tea și temperamentul ei se pot 
desfășura în voie, va face din 
Ludmila un individ cu adevărat 
folositor societății.

Piesa, deși de debut, e scrisă 
cu multă abilitate dramaturgică. 
Surprinzînd cu multă finețe psi
hologică reacțiile și mentalitatea 
adolescentului, tînăra autoare 
sovietică V. Levidova, a realizat 
in special prin Ludmila, un per
sonaj de neuitat.

Imbinînd ironia cu duioșia, li
rismul cu satira, Levidova a fe
rit piesa de nedorite accente me
lodramatice. Se pare că și regia 
(M. Raicu) spectacolului de la 
Teatrul Nottara s-a ferit de ace
lași lucru. Susținătorul princi
pal al intenției fiind fără discu
ție, interpreta Ludmilei, Tați ana 
lekel. Atmosfera vibrantă tine
rească pe care a creat-o aii-

a

mo
nta- 
iu- 
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tudinea ușor critică față de per
sonaj, naturalețea expansivității 
scenice, sinceritatea exprimării 
și prospețimea cu care Tatiana 
lekel și-a înzestrat eroina, au 
contribuit din plin la reușita 
intenției regizorale. Menționăm 
tabloul 1 ca fiind foarte bun din 
punct de vedere al calităților 
dramaturgi.ee, regizorale și acto
ricești.

Impresionează, în special, prin 
laconismul mijloacelor de inter
pretare, care nu lezează expresia 
scenică foarte bogaLă în 
interioare, interpretul lui 
ghe Nicolaevici Victorov 
stantin Codrescu). Eroul 
consistent și, în pofida 
exterioare, vibrant. Printre acto
rii care au adus o contribuție 
de preț la spectacol sînt Neofita 
Pătrașcu interpreta mamei ce 
oferă personajului multă distinc
ție dar nu destulă căldură, Co- 
rina Constantinescu (Kira Mi- 
hailovna) și Silviu Stănculescu 
Clgor) care își conturează cu dis
creție personajele.

Uneori, insă, preocuparea de 
a imprima un ritm alert, o at
mosferă tinerească, spumoasă, s-a 
făcut în dauna aprofundării. Re
gia, trebuia să fie mai consec
ventă. Astfel ar fi putut „activa“ 
și scenele din casa Ludmilei. In 
aceste scene actorii nu iau o 
atitudine destul de critică față 
de personajele lor.

In general însă Teatrul 
Nottara înscrie prin „Scurtă 
convorbire“ un spectacol de suc
ces.

— tinerii ar fi putut să meargă, 
să îngrijească aleile Și împrejuri
mile, să cunoască ceea ce s-a 
petrecut acolo, pentru a înțelege 
și mai bine sacrificiile șl lupta 
comuniștilor în regimul burghe- 
zo-moșieresc, prețul marilor rea
lizări de care se bucură el 
astăzi.

Din cele expuse mai sus reie
se că unele organizații de bază 
U.T.M., comitete orășenești, ra
ionale șl regionale U.T.M. au 
uitat să continue aplicarea și 
extinderea acestei inițiative, ceea 
ce are ca rezultat slăbirea mun
cii de educație politică și pa
triotică a tineretului.

Comitetele orășenești, raionale 
și regionale U.T.M. amintite e 
necesar să treacă fără întirziere 
la îndeplinirea propriilor lor pla
nuri șl angajamente în legătură 
ou îngrijirea și conservarea mo
numentelor istorice, la folosirea 
acestora în munca de educare 
patriotică a tineretului. Ele tre
buie să aibă convorbiri cu or
ganele competente în scopul sta
bilirii și completării planului 
pentru îngrijirea, refacerea și 
renovarea monumentelor. Sîntem 
în prag de iarnă, iar unele mo
numente, case memoriale etc. ne
cesită unele reparații — pe 
care tinerii le pot face — pentru 
ca monumentele să nu sufere 
din cauza umezelei și zăpezilor.

Totodată trebuie dezvoltate șl 
folosite toate formele și me
todele care s-au născut în pro
cesul aplicării și extinderii ini
țiativei tinerilor de la Vladi- 
miri. Conferințele cu exemple 
legate de monumente — întilni- 
rlle cu activiști de partid și de 
stat, cu profesori de speciali
tate etc., care să vorbească ti
nerilor despre tradițiile de 
luptă ale poporului nostru și ale 
clasei muncitoare conduse de 
partid, organizarea unor excursii 
etc., trebuie să devină metode o- 
blșnuite ale fiecărei organizații 
de bază U.T.M. în munca de. ex
tindere a acestei minunate iniția
tive de educare patriotică a ti
neretului. Totodată tinerii tre
buie să-și îndrepte atenția spre 
alte și alte monumente legate de 
trecutul de luptă al poporului 
nostru și clasei muncitoare con
duse de partid — care nu sînt 
încă patronate de ei. Este o 
mîndrie, o îndatorire patriotică 
de a lua în patronaj și folosi 
acest tezaur prețios din care pot 
fi trase continuu învățăminte, 
care îi ajută să cunoască mai 
profund lupta poporului nostru 
pentru o viață mai bună, care 
le dă noi forțe în munca de în
deplinire a sarcinilor trasate de 
partid pentru construirea socia
lismului în patria noastră.

nuanțe 
Gheor- 
( Con- 
lui e 

răcelii
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La Uzinele chimice din Turda a intrat anul acesta în producție 
o nouă secție de insecticide, dototă cu utilaj modern. întregul 
proces de producție este automatizat. în fotografia noastră un 
singur operator chimist urmărește și controlează la tabloul gene

ral de control funcționarea tuturor aparatelor.
(Foto : AGERPRES)
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Sesiunea Comisiei Permanente 
a C.Â.E.R. în domeniul

industriei chimice

DIN VIAȚA
TINERETULUI LUMII

BERLIN 23 (Agerpres). — 
Intre 11 șl 16 noiembrie a avut 
loc la Berlin sesiunea Comisiei 
Permanente pentru colaborare 
economică și tehnico-științifică 
in domeniul industriei chimice.

La sesiunea Comisiei Perma
nente au participat reprezentan
ții R. P. Albania, R. P. Bulga 
ria, R. Cehoslovace R. D. Ger
mane, R. P. Polone, R P. Ro 
mine, R. P. Ungare și U.R.S.S.

Ca observatori au fost pre- 
zențl reprezentanții R. P Chi
neze șl R.

Comisia 
importante 
cooperării

P. D. Coreene, 
a discutat probleme 
ale specializării șl 
mal departe a pro-

ducției, a realizării lucrărilor 
științifice de cercetare și proiec
tare în industria chimică pen
tru asigurarea unei importante 
ridicări a Indicilor calitativi ai 
producției celor mai importante 
produse chimice.

Comisia permanentă a primit 
recomandări pentru colaborarea 
mai departe economică și tehni
co științifică între țările partici
pante ale Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc, care să ac
celereze dezvoltarea industriei 
chimice.

Sesiunea Comisiei a decurs 
într-o atmosleră prietenească.

N. S. Hrușciov
a primit pe Sek u Tu re

A« L Mikoian : înlături CU
„războiul rece“, mai multă
încredere între popoare

Actualitatea
din țările 
socialista

SESIUNEA
CONSILIULUI ȘTIINȚIFIC 
INSTITUTULUI UNIFICAT

CERCETĂRI NUCLEARE 
DE LA DUBNA

Sărbătoarea tineretului albanez
TIRANA. — La 23 noiembrie 

tinerelul albanez sărbătorește cea 
de-a 18-a aniversare a creării 
Organizației Tineretului Comu
nist (în prezent Uniunea Tine
retului Muncitor).

La 22 noiembrie la Universi-

tatea de stat din Tirana a avut 
loc un miting la care a luat cu- 
vîntul Mehmet Shehu, membru al 
Biroului Politic al C.C. al Par
tidului Muncii din Albania, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al R.P. Albania.

GAGRA 23 (Agerpree). — 
TASS: La 23 noiembrie N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., a 
primit pe Seku Ture, președinte 
și prim ministru al Republicii 
Guineea, care se află în prezent 
într-o vizită oficială în Uniunea 
Sovietică și persoanele care îl în
soțesc — Saifulae Diallo, preșe
dintele Adunării Naționale, Kei- 
ta Fodeba, ministru al Afacerilor 
Interne și al Securității, și pe 
Seidu Konte, ambasadorul Repu
blicii Guineea în U.R.S.S.

în cursul convorbirii care s-a 
desfășurat într-o atmosferă caldă 
de prietenie și înțelegere recipro
că, N. S. Hrușciov și Seku Ture 
au avut un schimb de păreri în 
unele probleme privind relațiile 
dintre Uniunea Sovietică și Gui
neea, precum și în unele proble
me internaționale actuale. N. S. 
Hrușciov a rugat pe președinte 
să transmită curajosului popor 
din Guineea un salut fierbinte 
și urări de noi succese mari în 
lupta sa nobilă pentru întărirea 
independenței tinerei Republici 
Guineea.

Confederația oamenilor muncii din Cuba
se va afilia la F. S. M ■

HAVANA 23 (Agerpres). — 
După cum s a anunțat, la Ha
vana se desfășoară lucrările ce
lui de-al zecelea Congres națio
nal al Confederației oamenilor 
muncii dtn Cuba.

Participanții la Congres au 
hotărit retragerea Confederației 
oamenilor muncii din Cuba din 
„Organizația regională in-te-r- 
amerlcană a muncii", (ramură 
a Confederației internaționale a 
Sindicatelor „libere“). Aceeași 
hotărire prevede afilierea Confe
derației oamenilor muticii din 
Cuba la' Federația Sindicală 
Mondială.

Referitor la problemele inter
ne, Congresul a adoptat o serie 
de hotărîri și propuneri, care au 
ca scop sprijinirea politicii gu
vernului. Cele mai Importante 
dintre acestea sînt hotărirtle re
feritoare la încetarea grevelor 
puse la cale de agenții imperia
liștilor, sau susținerea campa
niei Inițiate de guvern pentru 
construcția de locuințe pentru ță
rani.

Delegații la congres au adop
tat apoi o serie de rezoluții prin 
care condamnă politica Impe
rialistă.

HAVANA 23 (Agerpres). 
Agențiile de presă occidentale 
anunță că guvernul Cubei a a- 
doptat un decret prin care se re
glementează prospectarea șl ex
ploatarea zăcămintelor petrolife
re. Potrivit acestui decret, rede- 
vențele datorate guvernului cu
ban se vor ridica pînă la 60 la 
sută din valoarea producției de 
petrol. Pentru petrolul 
finează în țară, acest 
este de 55 la sută.

aplicării acestui 
înființat Institutul 
petrol, care este

In vederea 
decret, a fost 
cuban pentru 
Împuternicit să înfăptuiască po 
litica guvernului in problemele 
legate de explorarea și exploata
rea zăcămintelor de petrol din 
Cuba.

MEXICO CITY 22 (Agerpres). 
— TASS: Luînd cuvîntul la 
combinatul frigcrlflc pentru pre
lucrarea cărnii „Industriaș de 
Abasto“, A. 1. Mikoian, prim-vi- 
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., a subliniat 
prifnirea extrem de călduroasă 
făcută oaspeților sovietici la 
acest combinat.

El a declarat că trebuie să 
renunțe la cuvîntarea pregătită 
dinainte deoarece în aceasta nu 
ținuse seama de atmosfera care 
s a creat.

Gazda noastră de astăzi și 
prietenul nostru Ernesto Șantos 
Ga'.indo, conducerea tehnl.-ă'a în
treprinderii și muncitorii ne-au 
acordat cea mai cordială ospita
litate, a spus A. I. Mikcirn.

întreprinderea dv., a spus el, 
mi a p'ăcut șl pentru că ea apar
ține oamenilor, este o întreprin
dere obștească.

Noi. a subliniat A. 1. Mikoian, 
sîntem desigur mîndri de succe
sele noastre și ne bucurăm de 
ele. Ne bucuram însă și de suc
cesele celorlalte popoare, îndeo
sebi de succesele pe care le cons
tatam astăzi la dv.

Avem planuri mari. Cu 42 ani 
în urmă, în intea Marii Revolu
ții Socialiste din Octombrie. Le
nta a spus că Rusia înapoiată 
trebuie să crească atît de muit 
incit să depășească cele mai bo
gate țări capitaliste. Num i in 
cazul acesta, comunismul își gă
sește justificare, in general vor
bind, la ce bun comunismul dacă 
el nu ar aduce o viață bună în
tregului popor ? Dacă n ar fi 
așa, aș înceta să mai fiu co
munist. (însuflețire în sală, a- 
p'.auze).

In anii cînd nu ne ajungeau

alimentele am trebuit să distri
buim poporului carne și lapta 
pe cartelă. Nici nu vă imaginați 
ce lipsă de produse alimentare 
ducea poporul nostru. Noi știam 
însă că la un moment dat vom 
depăși America, dar pe atunci 
nu vorbeam despre asta. Cînd a 
venit insă timpul, cînd ne-am 
întărit, neam dezvoltat econo
mia, agricultura, președintele 
Consiliului de Miniștri din țar t 
noastră a declarat cu curaj a- 
cum patru ani că îm anii urmă
tori vom ajunge din urmă șl 
vom depăși America în ce pri
vește producția șl consumul da 
carne șl lapte. Cît despre cereale 
șl cartofi nici nu mal tace să 
vorbim. Avem mai mult decît 
America. (Aplauze).

Noi, a continuat A. 1. Miko- 
lan, vom ajunge dîn urmă șl 
vom depăși intr-adevăr Statele 
Unite ale Americii in domeniul 
producției materiale. Nici nu 
mai vorbim de orînduirea socia
lă ; din punct de vedere cultu
ral, de pildă, le-am depășit. Din 
Statele Unite se vine la noi pen
tru a învăța cum să se organi
zeze învățămîntul superior. Aici 
nu mai avem ce să ajungem din 
urmă. Să ne ajungă din urmă 
ei pe noi. (Aplauze).

In continuare A. I. Mikoian 
a relevat succesele U.R.S.S. în 
domeniul explorării Cosmosului.

Fie ca Statele Unite să ne a- 
jungă din urmă șl in aceasta. Se 
înțelege că eu nu propun ca ele 
să ne ajungă din urmă în ce pri
vește rachetele intercontinentale 
de luptă, pentru că noi vrem să 
se lichideze toate armamentele 
existente șl la noi, și la el.

In încheiere A. I. Mikoian a

spus : „Politica Țării Sovietice 
este: înlături cu războiul ca 
mijloc de soluționare a proble
melor dintre state 1 înlături cu 
„războiul rece", mai multă În
credere intre popoare 1 Să ne res
pectăm reciproc și să nu ne 
amestecăm in treburi străine! 
Flecare poate să râmînă la ideo
logia sa și cînd ea trebuie schim
bată, să și-o schimbe singur de
oarece aceasta este o chest une 
internă care privește pe fiecare 
om și pe fiecare popor. Să desfă
șurăm întrecerea pașnică, să ne 
întrecem pentru ridicarea ni e- 
lului de trai al poporului, pentru 
fericirea sa. (Aplauze, aclamații: 
„Bravo!“).

★
La 21 noiembrie Camera In

dustriei prelucrătoare din Mexic 
a oferit un dejun în cinstea lui 
A. 1. Mikoian, prhn-vicepreșe- 
dinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S.

La dejun au participat cîteva 
sute de membri al Camerei, 
Enrique Vera blance, vlcepreșe^- 
dintele Camerei, a rostit o cuvân
tare .

A luat apoi cuvîntul A. I. 
Mikoian, care a fost întimplnat 
cu aplauze de toți cel prezenți.

In după amiaza zilei de 21 
noiembrie, A. I. Mikoian a vizi
tat Palatul Național unde a 
admirat picturile murale ale Iul 
Diego Rivera. in seara aceleeași 
zile Lazaro Cardenas, lost pre
ședinte al Mexicului, l-a vizitat 
pe A. I. Mikoian la Ambasada, 
Uniunii Sovietice.

La 22 noiembrie A. 1. Mikoian 
a plecat într-o vizită de pat.u 
zile prin țară.

început 
sesiuni a

lucrările 
Consiliu-

examina dări de 
labora- 
anul a-

La 21 noiembrie la Institutul 
unificat de cercetări nucleare de 
la Dubna au 
celei de-a 7-a 
lui științific.

Sesiunea va
seamă asupra activității 
toarelor institutului în 
cesta și planurile activității 
cercetări pe anul 1960,

Au prezentat rapoarte prof. 
Valentin Pe.tuhov, director ad
junct al laboratorului de ener
gii înalte, prof. Venedikt Djele- 
pov, directorul laboratorului pen
tru probleme nucleare, Ilya 
Frank, laureat al premiului No- 
bel, directorul laboratorului de 
fizică neutronică, Gheorghi Fle- 
rov, directorul laboratorului pen
tru reacțiile nucleare.

La discuții au participat: Va- 
clav Petrijilka (Cehoslovacia), 
Horia Hulubei (R. P, Ro- 
mină), prof. Bruno Pontekorvo 
(U.RSS.) și numeroși alți oa
meni de știință.

Acum 15 ani, industria petroliferă a Albaniei era reprezentată 
doar prin cîteva sonde primitive. In prezent, această ramură a e- 
conomiei țării prietene se dezvoltă furtunos. Față de anul 1938, 
producția de petrol a crescut de peste cinci ori. Brigăzile de ti
neret care lucrează la extracție, au cîștigat o binemeritată glorie. 
In clișeu : tineri specialiști din industria petroliferă însușindu-și 

cunoștințe noi.

Intîlnirea de la

VIZITA
DELEGAȚIEI DE PARTID ȘI 

GUVERNAMENTALE A 
R. CEHOSLOVACE IN

R.D. GERMANA

BERLIN. — Participanții la în- 
tîlnirea tineretului pe întreaga 
Germanie, care a avut loc la 
Brandenburg s-au pronunțat îm
potriva înarmării atomice a Ger
maniei Occidentale, pentru spri
jinirea politicii consecvente 
pace a Uniunii Sovietice și 
R. D. Germane. Participanții

de 
a 

la

Brandenburg
întâlnire, printre care aproape 203 
de tineri muncitori metalurgișli 
din Germania Occidentală, au 
salutat cu însuflețire propunerile 
făcute de N. S. Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., cu privire la dezar
marea totală și generală.

c
șl-a încheiat lucrările

Plenara C al F. T. C. hDelegația de partid șl guver
namentală a R. Cehoslovace în 
frunte cu A. Novotny, prlm-se- 
cretar al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, președintele Republicii 
Cehoslovace, care se află în R.D. 
Germană, a început la 21 no
iembrie călătoria sa prin țară.

MEXICO 23 (Agerpres). — 
TASS transmite: In capitala 
Mexicului au sosit compozitorii 
sovietici D. Șostakovlcl șl D. 

lua parte 
ruse or-

Kabalevskl care vor 
la Festivalul muzicii 
ganizat Ia Mexico

ROMA. —- Plenara ordinară a 
Comitetului Central al Federației 
Tineretului Comunist Italian și a 
încheiat lucrările. Principala 
temă a dezbaterilor care au avut 
loc în cadrul plenarei a fost în-

ce se ra- 
coeficlent

Guvernul japonez intenționează să revizuiască așa-zisul „tratat de securitate" japono-american 
pentru a obține drepturi nelimitate în ceea ce privește înzestrarea armatei nipone cu armament 
nuclear și cu rachete. Poporul japonez se împotrivește însă vehement cursului periculos al po
liticii cercurilor oficiale. Peste 40.000 de studenți au participat la mitingurile de protest împo
triva revizuirii așa-zisului „tratat de securitate“ japono-american. In clișeu : marea demonstrația 

a studenților din Tokio.

0 acțiune a delegației S.U.A. 
contrară spiritului colaborării 

internaționale
In legătură cu aceasta dele

gația sovietică consideră nece
sar să declare că această acțiu
ne a delegației S.U.A., caracte
ristică pentru' momentele cele 
mai întunecate ale „războiului 
rece" nu poate fi apreciată alt
fel decît ca o acțiune contrară 
spiritului colaborării care a în
ceput să se cristalizeze in rela
țiile dintre state sub influența 
destinderii încordării Internațio
nala din ultima vreme.

După părerea delegației sovie
tice orice discuție în legătură cu 
așa-numita „problemă ungară“, 
care este născocită și provoca
toare, ar servi doar intereselor 
dușmanilor îmbunătățirii relații
lor Internaționale, numai scopu
rilor adepților continuării „răz
boiului rece“. De aceea, delega
ția sovietică speră că în rîndul 
membrilor Organizației Națiuni-

NEW YORK 22 (Agerpres). 
— TASS : La 21 noiembrie, de
legația sovietică la cea de-a 14-a 
sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U. a publicat următoarea 
declarație pentru presă în legă
tură cu încercările de a se im
pune Adunării Generale a O.N.U. 
discutarea așa-numitei „proble
me ungare“.

„La 16 noiembrie dl. Munro, 
care se autointitulează „repre
zentant special al O N.U. in pro
blema Ungariei", a făcut secre
tariatului general al O.N.U. pro
punerea provocatoare ca Aduna
rea Generală să discute așa-nu
mita problemă ungară. La 20 no
iembrie, sprijinind scrisoarea 
d-lui Munro, delegația S.U.A. a 
propus oficial includerea „pro
blemei ungare“ pe ordinea de zi 
a actualei sesiuni a Adunării 
Generale.

PARADOXURI
„Peace scare“ sau „frica de 

pace“ o o expresie de circulație 
restrînsă. Nu o veți descoperi în 
vocabularul cotidian al nici unui 
om rațional din vreo țară in 
care limba oficială e cea engleză. 
Cu toate acestea, ea apare ici-colo 
în declarațiile unor personalități 
politice sau în unele comentarii 
de presă din S.U.A. De o cetă
țenie îndoielnică — sus-amintita 
expresie nu stîrnește dispute asu
pra naționalității ei. Iar dacă 
aceste dispute s-ar produce, lesne 
s-ar constata că „peace scare", 
va și „tehnica pămîntului vitrifi- 

descurajării 
au intrat numai 

lingvistic al

cat" sau „tactica 
prin înarmare" 
în „patrimoniul“ 
unei pături extrem de subțiri de 
versați ai „războiului rece“. Pen
tru această categorie anemică de 
indivizi, ideea dezarmării totale, 
iar de aici, ideea că războiul nu 
se mai află sub semnul inevitabi
lității sale își găsește echivalența 
doar în ideea... dezintegrării Uni
versului.

Citisem recent articolul „Medi
tații din purgatoriu" apărut în 
„New York Herald Tribune" sub 
semnătura lui J. Alsop. Ce dez
iluzie peutru autor, ce amără
ciune nedeghizală. Connecticut-ul 
va vota cu candidatul republican 
în viitoarele alegeri prezidențiale, 
pentru că. de numele lui e aso
ciată așa-numita problemă a „soar- 
tei păcii". Și California e trans
formată de această „soartă a pă
cii". Deoarece președintele Ei
senhower a promis Statelor 
Unite ale Americii „pacea pen
tru generația noastră" — scrie 
Alsop — „soarta păcii“ i-a tre
cut pe planul al doilea pe de- 
mocrați și constituie 
mejdie 
„peace 
ște în 
înnegurată de spectrul unei diplo
mații perimate. El își exprimă

îngrijorarea că anii de „război 
rece“ practicat prin toate mijloa
cele propagandistice moderne n-au 
izbutit să modifice întro aseme
nea măsură fizionomia spirituală 
a americanului îneît acesta să de
vină impasibil în fața tendințelor 
pozitive din relațiile internațio
nale.

Simplitatea și sinceritatea abso
lută a raționamentelor exprimate 
de N. S. Hrușciov în timpul vizi
tei sale în S.U.A., propunerile 
guvernului sovietic de dezarmare 
totală, captivante prin umanismul 
lor și prin convingerea pe care 
o generează că efortul constructiv 
competitiv al statelor ar trebui 
să detroneze „principiile" care 
au cultivat încordarea internațio
nală. au contribuit la înzdrăve- 
nirea conștiinței a milioanelor de 
americani.

în actuala conjunctură interna
țională. orientată spre destinde
re, situația acelor cercuri din Oc
cident care se „tem de pace“ nu 
este de invidiat, Ele recurg la tot 
felul de „demonstrații“ parado
xale pentru a dovedi cu orice 
preț actualitatea unor teze răsu
flate, false. Se pare că aceste 
cercuri rîvnesc Ia gloria lui Gin- 
ghis-Han care a cules laurii co
tropirii și exterminării popoare
lor acum 7 secole. Doar așa 
explică de ce unii oameni 
știință ca Norris Bradbury, 
rectorul laboratorului din Los 
lamos. Herbert York, șeful
partamentului pentru rachete al 
Pentagonului, Harry Truman, 
fost președinte al S.U.A., insistă 
asupra reluării experiențelor nu
cleare. „Nu cred că are sens să 
continuăm suspendarea autoim- 
pusă a tuturor experiențelor nu
cleare și ar trebui s-o anulăm 
imediat“. Sau : „Oricîte riscuri 
de contaminare în continuare a 
atmosferei prin căderi radio
active ar exista de pe urma cx-

se 
de 
di- 
A- 

de-

o... „pri- 
gravă". Leit-niotivul 

scare“ iarăși se zăre- 
„logiea“ domnului Alsrsp,

periențelor la suprafață, se pare 
că nu mai există nici un motiv 
întemeiat de a opri experiențele 
subterane... Altminteri vom peri
clita pacea“, sînt elucubrații tru- 
maniene apărute în „New York 
Times“. Croncănitul sinistru al 
lui Truman — omul de stat ame
rican care a dat acum 14 ani 
energiei descătușate a atomilor o 
întrebuințare criminală punînd 
astfel temelia încordării interna
ționale — reflectă starea de spi
rit pesimistă a fabricanților de 
arme și generalilor, a acelor 
cercuri din S.U.A. care ani în șir 
s-au întreținut din mediul nutri
tiv al cursei înarmărilor. „îngro
zitoare“ perspectivă a dezghețului 
total în relațiile dintre state îi 
îndeamnă la tot felul de subter
fugii doar-doar „războiul 
va fi reanimat.

Alții vehiculează și 
mente de felul acesta : 
aliații occidentali „nu 
privi în față realitatea“, 
dacă nu vor vădi o anumită neîn
credere față de eforturile ce se 
fac în lume în vederea inaugură
rii unei noi etape în relațile in
ternaționale, atunci N.A.T.O. va 
fi amenințat și se impune necesi
tatea unei forțe defensive-ofensive 
în cadrul N.A.T.O. cu participa
rea S.U.A. și a Germaniei occi
dentale. E o „mostră“ ce 
aparține de această dată lui 
Dean Acheson. fost secretar de 
stat american sub „era Truman“. 
Aceste două personalități poli
tice sînt obsedate de o idee fixă: 
primatul războului asupra păcii ; 
dreptatea unui mod de viață sau 
a unei concepții să fie dovedită 
prin ruinele așezărilor umane și 
nu prin înmulțirea și extinderea 
lor.

Federația oamenilor de știință 
americani, ce numără 2.200 de 
savanți, într-un protest special, a 
calificat argumentele lui Truman

rece“

argu- 
Dacă 

vor 
adică,

drept „inconsistente și rău inten
ționate“, iar senatorul Humphrey, 
președinte al subcomisiei senato
riale americane pentru dezar
mare, în replică, a propus prelun
girea cu un an a încetării volun
tare a experiențelor nucleare. A- 
cest lucru înseamnă că în S.U.A. 
există forțe care înțeleg într-un 
fel nou situația creată în epoca 
noastră, că „peace scare“ e într- 
adevăr un fenomen izolat.

Perspectiva unei păci îndelun
gate zdruncină nu numai eșafoda
jul ideologie al unor inveterați 
adepți ai „războiului rece“. Ea 
risipește totodată aureola de in- 
tangibilitate pe care o aveau îna
inte cheltuielile militare. Devine 
din ce în ce mai complicat să 
justifici în fața opiniei publice 
americane sumele uriașe destinate 
înarmării. Dacă statul poate plasa 
comenzi pentru uniforme militare 
el poate tot atît de bine să co
mande numai haine pentru civili, 
dacă el poate construi barăci mi
litare, tot atît de bine el poate 
finanța numai un vast program 
de construcții de locuințe. E o 
concluzie logică ce începe să se 
împământenească în S.U.A. Toc
mai împotriva unei asemenea 
concluzii, care, în treacăt fie z s, 
ar atenua manifestările de declin 
economic din S.U.A., legate în 
mare măsură de cheltuielile mi
litare excesive, se înverșunează 
reprezentanții trusturilor de ar
mament. în cadrul consultări
lor care au început zilele a- 
cestea la Casa Albă pentru în
tocmirea proiectului bugetului 
militar al S.U.A. pe viitorul 
an fiscal, aceștia prezintă pre
ședintelui Eisenhower urmă
torul sofism : Cea mai bună
șansă pentru reducerea cheltuie
lilor de apărare ar fi... tot relua
rea experiențelor nucleare. Și, 
pentru „a demonstra“ că ar
mele nucleare sînt mai ief
tine, cercurile interesate în 
producția lor n-au izbutit de- 
cît să confirme următoarea 
regulă latină : qui nimium pro
bat, nihil probat, adică — cine

demonstrează prea mult, nu de
monstrează nimic. Sau, dacă vreți, 
tot cortegiul de justificări ca cele 
„bazate pe paradoxul că deși tre
buie continuate încercările de n 
se ajunge la dezarmare, Occiden
tul nu trebuie să-și piardă forța 
sa de intimidare nucleară“ (The 
Observer) demonstrează doar 
rapacitatea atomocraților ameri
cani și, în general, a trusturilor 
de armament.

Or, în lumea de mîine vor pre
domina promotorii politicii de 
coexistență pașnică, acei care vor

urmări ridicarea bunăstării între
gii omeniri, iar nu cei ce vor dis
pune de cele mai puternice mij
loace de distrugere și unelte ale 
morții amenințînd cu ele umani
tatea. Cît despre acei care nu vor 
să renunțe la cursa înarmărilor 
și își exprimă adversitatea față 
de ideea coexistenței pe o bază 
rațională, ei se află în situația 
Bourbonilor din anii resturației. 
Pe seama lor, circula următorul 
aforism : „Ei n-au uitat nimic și 
n-au învățat nimic.“

VALENTIN URUM

lor Unite se vor găsi suficiente 
forțe sănătoase pentru a împie
dica folosirea acestei organizații 
in scopuri atît de nedemne și 
dăunătoare cauzei păcii".

NEW YDRK 22 (Agerpres). 
— TASS : In cadrul ședinței ple
nare din 21 noiembrie Adunarea 
Generală a O.N.U. a terminat 
discutarea unor probleme de pe 
ordinea de zt a celei de-a 14-a 
sesiuni a Adunării.

A fost supus examinării Adu
nării Generale un nou raport 
al secretarului general al O.N.U. 
cu privire la forțele armate ex
traordinare ale Organizației Na
țiunilor Unite. Aceste forțe ar
mate au fost create prlntr o ho- 
tărîre a Adunării Generale aemn 
trei ani, în timpul agresiunii an- 
glo-franco israellene împotriva 
Egiptului.

In raport se arată că forțele 
armate extraordinare ale O.N.U. 
se află într-o situație critică din 
cauză că statele membre ale 
O.N.U. nu alocă fondurile nece
sare întreținerii lor.

In cadrul ședinței Adunării 
Generale poziția delegației 
U.R.S.S. a fost expusă de A. A. 
Sobolev.

Reprezentantul U.R.S.S. a de
clarat că delegația sovietică este 
împotriva propunerilor ca O.N.U. 
să suporte cheltuielile de între
ținere a forțelor armate extraor
dinare in regiunea egipteană a 
R.A.U. șl că nu se consideră le
gată de angajamente care ar re
clama participarea Uniunii So
vietice la finanțarea acestor 
trupe.

tărirea unității mișcării tinere* 
tulul din Italia.

Enrlco Berllnguer, membru al 
Secretariatului C.C. al Partidu
lui Comunist Italian, a rostit la 
plenară o amplă cuvîntare. El a 
îndemnat pe tinerii comuniști 
italieni să tragă învățăminte din 
acțiunile din trecut ale tineretu
lui muncitor, ale studenților șl 
tinerilor țărani șț să facă tot ce 
este necesar pentru stabilirea u- 
nei legături mai strînse cu toate 
organizațiile de tineret din țară.

Plenara a adoptat hotărirea 
de a convoca în primăvara anu
lui 1960 Congresul național or
dinar al Federației Tineretului 
Comunist Italian.

Pretenții nerușinate

la 
să 
al

BERLIN 23 (Agerpres). — 
TASS: La propaganda revanșar
dă care se intensifică în Germa
nia Occidentală Iau parte per- 
soăne oficiale, Inclusiv membri 
al guvernului vest-german.

După cum transmite agenția 
ADN luînd cuvîntul la adunarea 
consacrată aniversării a zece ani 
de la înființarea „organizației 
„Frăția sllezienilor“ secretarul 
de stat Thedieck a chemat la 
„corectarea" frontierelor germa
ne din răsărit. La adunarea din 
Bundesratul vestgerman de 
Bonn, Thedieck a încercat 
justifice „caracterul legal“
pretențiilor asupra teritoriului 
care aparține Republicii Pop i- 
lare Polone.

După cum transmite agenția 
ADN, președintele „Uniunii per
soanelor strămutate în Berlinul 
Occidental“, H. Methee (Uniunea 
creștin-democrată), în cuvîntarea 
rostită la adunarea membrilor 
acestei uniuni a cerut „să se de
pună eforturi, fără a se ține 
Seama de nimic, pentru reallpl- 
rea regiunilor din răsărit“.

Participanții la adunarea or
ganizației neofasciste „Uniunea 
națională a studenților” din 
Malnz au cerut cu nerușinare 
crearea unul stat german de la 
„Maas pînă la Mcmel“.

După încercări neizbutite de a identifica „omul zăpezilor“ din 
Himalaya, el a fost pînă la urmă descoperit... printre zgîrie- 

norii din New York.
Desen de : N. L1SOGORSK1 

Din „Pravda”

PARIS. Zilnic noi orașe șl or
ganizații din Franța il invită 
pe N. S Hrușciov șeful guver
nului sovietic, să le fie oaspeie 
in timpul apropiatei lui vizite 
în Franța. După cum transmite 
agenția France Presse, Camera 
agricolă a departamentului puy- 
de-Dome a hotărit să I invite pe 
înaltul oaspete să viziteze Puy- 
de Dom și regiunea Masivului 
Central.

MOSCOVA. La 21 noiembrie, 
la Moscova a fost <emnai pla
nul de co aborare culturală intre 
Uniunea Sovietică fi Republica 
Arabă Unită pe anul '.9G0 Pla
nul prevede lărgirea considera
bilă. In comparație cu anul tre
cut, a schimbului de artiști, re
prezentanți ai științei culturii, 
invătămintului. ocrotirii sănătății 
și sportului.

BEIRUT. La 22 noembrie po
porul libanez a sărbătorit 'împli
nirea a 16 am de la n-jeian rea 
independentei. In cursul dimine
ții la Beirut a avut loc o paradă 
militară

CAIRO. La Cairo a avut Ioc o 
conferință de piesă oiga.iizată 
de Norodon Stantik, priitul mi
nistru al Gambodgiel. care a răs
puns la întrebările puse ’de zia
riști.

Sianuk s-a pronunțat tn spri
jinul .propunerii cu privire ta 
convocarea unei cpnterințe a ță
ri or Asiei și Africii de ținui celei 
de la Bandung.

DELIU. Guvernul mdan a a- 
probat proiectul de construire tn 
india a unei uzine de construc
ții de mașini grele, elaborat da 
organizațiile de proiectare sovie
tice. Uzina va produce utilaj ne
cesar construirii unor noi uzine 
metalurgice in India, precum si 
instalații grele pentru forai și 
pentru industria minieră.

In regiunea orașului Ranclll 
(statul Bihar) unde va fi con
struită uzina au ș> început lucră
rile pregătitoare.

BERLIN. In prezent forțele ar
mate americane staționate tn Eu
ropa occidentală dispun de 30 
unități înzestrate cu arme 
chetă gata dP acțiune, sere. ir- 
ferindu-se la cercuri militare de 
la Bonn, ziarul ..Dei Teiegnaph”. 
Pînă la sfîr.itul anului viitor, 
arată în continuare ziarul. în ta
rile Europei occidentale vor fi 
staționate aproximativ 69 de ba
talioane înzestrate cn arme ra
chetă și. potrivit planurilor car
tierului general de la Paris al 
N A T.O., pînă în anul 1963 fit 
țările vesteuropene vor fi stațio
nate peste 100 de batalioane în
zestrate ou arme rachetă.
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