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simplu

Discutind o Inovație la cabinetul tehnic al Uzinelor «Timpuri nol“ din Capitală. 
Foto : S. NI CULES CU

UN RITM MAI INTENS 
LUCRĂRILOR AGRICOLE

DE TOAMNA !
Recoltatul 

porumbului 
trebuie urgentat

întrecere între brigăzile de tineret

Zilele trecute am asistat în 
satul Pricaz din raionul Orăștie 
la o oră de clasă, a celor mai 
mici școlari. Școlarii aceștia 

din clasa întîia erau în primele 
lor zile de școală și umblau 
stingaci cu cărțile și creioanele. 
Mi-am notat un dialog dintre 
învățătoarea Eleonora Dragoș și 
copiii ce i-au fost încredințați 
să-i învețe carte.

învățătoarea : Copii, ce ram 
spus eu ieri cînd ați plecat 
acasă ?

O fetiță : Ne-ați spus să mer
gem frumos pe

învățătoarea :
O fetiță : Sd 

propoziție !
învățătoarea : 

propoziție ?
Ln băiat : Iepurele doarme... 
învățătoarea : Da. Altcineva ? 
Un băiat : Fratele meu ară 

eu tractorul !
O fetiță ; Copiii merg la gră

diniță .’
Un băiat : 
O fetiță : 

colectiviști.
Un băiat : 

nouă.
O fetiță • 

școa’n de brigadieri.
„Fratele meu ară cu trac

torul, tata a plecat la școală, 
mama citește, copiii merg la 
grădiniță!*.

Care copii puteau alcătui al. 
tădată o asemenea frază ? Co
piii spun ce văd, ceea ce se pe
trece in jurul lor și în felul 
acesta ei sînt un bun barometru 
al vieții noastre noi.

MIHAI CARANFIL

stradă ! 
Și altceva ? 
ne gindim la

Da, cine știe

o

o

Mama citește ! 
Părinții mei sînt

Noi facem o casă

Tata a plecai la

NEW YORK 10 (Agerpres). 
Trimisul special Agerpres 
transmite :

în anii dinaintea primului 
război mondial și după acest 
război, în perioada crizei eco
nomice din anii 1929—1933, un 
mare număr de romîni au a- 
pucat drumul pribegiei pentru 
a căuta pe alte meleaguri po
sibilitatea de a și asigura exis
tența. Unii au emigrat în 
S.U.A. în pofida anilor care 
au trecut, acești cetățeni ame
ricani nu și-au uitat țara de 
origine și limba. Ei au conti
nuat să urmărească cu atenție, 
de-a lungul anilor, mersul e- 
venimentelor din Romînia și 
foarte mulți dintre ei au sim
patizat lupta poporului romîn 
pentru înfăptuirea unei vieți 
noi.

în ultimii ani, mulți dintre 
ei au venit să-și revadă țara, 
locurile natale, rudele. Ei s-au 
putut convinge de 
prefaceri înfăptuite de 
democrat-popular.

Sosirea în S.U.A. a 
ției R. P. Romîne la cea de-a 
XV-a sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U., în frunte cu 
conducătorul iubit al poporu
lui romîn, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, a stîmit un 
mare interes în rîndurile ce
tățenilor americani originari 
din Romînia.

Pe adresa misiunii perma
nente a R. P. Romîne din 
New York, precum și la lega
ția R. P. Romîne din Wa
shington, au sosit în aceste 
săptămîni numeroase scrisori 
din partea unor cetățeni ame
ricani din orașele Detroit, Cle
veland, Chicago, Youngstown, 
Clncinatti. Akron, Washington 
și New York. în aceste scri
sori se exprimau sentimente 
de bi; curie în legătură cu fap
tul că este prima oară cînd 
un conducător al poporului 
romîn vine în Statele Unite, 
se făceau urări de succes de
legației R. P. Romîne în acti
vitatea sa la O.N.U. și se ex
prima totodată dorința de a 
li se oferi prilejul să se poată

uriașele 
regimul

delega-

DEVA (de la coresponden
tul nostru). — în gospodăriile 
agricole colective din raionul 
Orăștie pregătirea terenurilor 
și însămînțările de toamnă au 
început încă din ziua de 23 
septembrie. Deși de la această 
dată au trecut mai mult de 
două săptămîni, pînă acum 
cîteva zile s-au însăr^înțat 
numai 24 la sută din suprafe
țele planificate. Dacă și de 
aici înainte pregătirea terenu
rilor, selecționarea și tratarea 
semințelor cît șj însămînță
rile vor decurge în același 
ritm, nu există garanția că în- 
sămînțarea griului de toamnă 
se va încheia la data planifi
cată. în unele gospodării agri
cole colective cum sînt cele 
din Beriu, Orăștie și Vinerea 
S-a însămînțat doar 10-15 la 
sută din suprafața planificată. 
O cauză care a determinat ră- 
mînerea în urmă a însămîn
țărilor în raionul Orăștie este 
și aceea că o bună parte din 
suprafețele care urmează să 
se însămînțeze cu grîu sau orz 
sînt încă neeliberate de cul
turile de porumb. Deși indica
ția specialiștilor a fost ca re
coltarea porumbului să încea
pă la 15 septembrie în unele 
comune această acțiune a 
început de-abia la sfîrșitul Iul 
septembrie. Așa se explică de 
ce gospodăria colectivă din 
Orăștie. de exemplu, a recol
tat abia 20 ha. din cele 350 
hectare cultivate cu porumb. 
Pentru terminarea recoltării 
porumbului și a încheierii 
campaniei însămînțărilor de 
toamnă în timpul optim este 
necesar să fie antrenate la lu
crările cele mai urgente din 
campanie toate forțele celor 
ce lucrează pe ogoare. Organi
zațiile de bază U.T.M. au da
toria să mobilizeze întreg ti
neretul de la sate în mod deo
sebit la recoltarea porumbu
lui și eliberarea terenurilor 
de coceni pentru ca să se poa- 
tă astfel executa la timp ară
turile și însămînțările.

CONSTANȚA — 
de la corespondentul 
nostru. — Raionul 
Hirșova este fruntaș 
pe regiune în efec. 
tuarea lucrărilor a' 
gricole de toamnă. 
Pină în prezent a fost 
eliberată aproape in' 
treaga suprafață cul
tivată cu porumb, iar 
planul de insămînțări 
ba grîu a fost realizat 
în proporție de 83 la 
sută. Experiența acu
mulată de colectiviști 
și mecanizatori în 
campaniile agricole 
anterioare a dovedit 
că de pe pământurile 
acestea socotite săra
ce se pot obține și 
2.000 kg grîu la ha 
cum a fost m acest 
an, tocmai datorită 
faptului că lucrările

s~au efectuat la vre. 
me și în condiții bu
ne. De aceea, în anul 
acesta s-a dus o Iar. 
gă muncă politică de 
popularizare a meto
delor agrotehnice sur 
perioare folosite de 
colectiviștii din Siriu, 
Topalu și din alte 
comune care au obți. 
nut recolte mari de 
grîu. Și oamenii dau 
acum zor pentru ter
minarea însămînțării 
griului în timpul op' 
tim agrotehnic. La 
lucrările agricole din 
această campanie o 
mare contribuție și~o 
aduc tinerii din gos. 
podăriile de stat, 
S.M.T. și C.A.C. Ti
nerii din cele 36 
de brigăzi utemiste 
de mecanizatori din

G.A.S. și S.M.T. și 
din echipele de tine
ret din gospodăriile 
colective sînt antre
nați acum într-o 
însuflețită întrecere 
pentru terminarea lu
crărilor la timp. Me
canizatorii de la 
S.M.T. Pantelimon 
și'au îndeplinit anga
jamentul. în strinsă 
colaborare cu colecti
viștii ei au reușit să 
termine însămînțările 
de toamnă încă de 
acum cîteva zile.

O contribuție im
portantă <au adus-o ti
nerii din raion la re
coltarea culturilor de 
toamnă astfel ca tere
nurile să fie eliberate 
imediat în vederea 
arăturilor și însămîn
țărilor.

Întîrzii receptarea
TG. MUREȘ (de la cores

pondentul nostru). — Deși 
timpul este deosebit de fa
vorabil, în raionul Reghin lu
crările agricole de toamnă și 
îndeosebi însămînțările se 
desfășoară foarte încet Este 
grăitor în această privință 
faptul că pînă acum cîteva 
zile planul de însămînțărj pe 
întregul raion se realizase în 
proporție de numai 5,7 la 
sută. în comunele Brîncove- 
nești, Poarta, Jabenița, Fără- 
gău și altele, arăturile se exe
cută într-un ritm foarte lent, 
iar însămînțările nici nu au 
început. Care sînt cauzele ?

în multe comune deși cul
turile de toamnă au ajuns la 
faza de coacere deplină, re
coltarea lor întîrzie. Supra
fețe mari — mii de hectare — 
ocupate cu sfeclă de zahăr și 
porumb, n-au fost încă elibe
rate. Pînă acum cîteva zile, în 
acest raion se strînsese recol
ta de pe numai trei la sută 
din suprafețele cultivate cu 
porumb și cinci la sută din 
suprafețele cultivate cu sfeclă 
de zahăr.

Posibilități pentru îmbună-

Insămînțdri pe pgoareje GAS. fclavrodin, fegiunca București.

întîrzii și semănatul
tățirea acestei situații există. 
Tractoarele și mașinile agri
cole de la S.M.T. pot executa 
un mare volum din lucrările 
planificate. Dar pentru aceasta 
trebuie să li se asigure mai 
întîi cîmp de lucru, adică să 
se urgenteze recoltatul cul
turilor de toamnă și elibera
rea terenurilor de coceni. 
Apoi, pentru a se scurta pe
rioada însămînțărilor este bine 
ca, alături de tractoarele de 
la S.M.T. să fie folosite toate 
atelajele gospodăriilor colec
tive și întovărășirilor agricole.

Tineri mu noi tori de io Fabrica „Unirea" din Cluj la teatru. 
S. ȘTEINER

întîlni cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

Pentru un numeros grup de 
cetățeni americani de origine 
romînă va rămîne de neuitat 
ziua de 8 octombrie 1960, cind 
la sediul misiunii permanente 
a R. P. Romîne, de pe lingă 
O.N.U., s-au intîlnit cu mem
brii delegației R. P. Romîne 
în frunte cu tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej. Mulți din
tre ci au venit de la mari de
părtări pentru această întîl
nire.

Ei au fost primiți de către 
tovarășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Ștefan Voitec, Leonte 
Răutu. Eduard Mezincescu, 
Silviu Brucan și George Ma- 
covescu.

Oaspeții au oferit tovarășu
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej 
un buchet de garoafe roșii în 
semn de dragoste și i-au urat 
bun venit în patria lor adop
tivă.

Tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej i-a întîmpinat cu 
căldură și le-a mulțumit pen
tru interesul și dragostea pe 
care o manifestă față de po
porul romîn. Cu emoție și cu 
dorința sinceră de a cunoaș
te din cea mai înaltă sursă 
viața și preocupările poporu
lui nostru, invitații s-au string 
în jurul tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și al celorlalți 
membri ai delegației. A în
ceput o adevărată ploaie de 
întrebări. Ele se refereau la 
cele mai diferite domenii, de 
la producția de tractoare ro
mînești, la propunerile R. P. 
Romîne pentru colaborare 
balcanică, de la situația stu
denților din țară și pînă la 
exportul de utilaj petrolifer 
sau relațiile romîno-ameri- 
cane.

în legătură cu întrebările 
puse tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a dat ample 
explicații care au fost ascul
tate cu cea mai mare atenție 
și au fost subliniate aprobativ 
de cei prezenți. Tovarășii Ște
fan Voitec și Leonte Răutu au 
dat de asemenea răspunsuri 
la numeroase întrebări.

în cursul conversației înde
lungate cu cei prezenți a dom
nit o atmosferă caldă, de sin
ceritate, de stimă.

Discutind cu Andrei Moldo
van, episcopul bisericii orto
doxe romîne din S.U.A. și 
Canada, cu sediul la Detroit, 
acesta ne-a declarat :

„Prezența delegației romîne 
aici în S.U.A. și îndeosebi a 
domnului Gh. Gheorghiu-Dej 
ne face o bucurie deosebită. 
Dragostea care ne leagă de 
poporul nostru va exista în
totdeauna. Aș dori foarte 
mult ca domnul Gh. Gheor
ghiu-Dej să ne poată vizita 
la Detroit**.

ne-a

să-l

Discutând cu doamna Jane 
Vintilă, care a învățat romî- 
nește de la soțul ei și 
vizitat țara de curînd, ea ne a 
declarat :

„Eram foarte dornică
cunosc pe domnul Gheorghiu- 
Dej și vă mărturisesc că sînt 
impresionată de personalitatea 
sa. Nu mă prea pricep in po
litică, dar în cursul vizitei în 
țara dv. am fost impresionați 
de poporul romin și de țara 
sa care înflorește ca o grădi
nă- Aș dori să 
țara de 
meu".

Oaspeții 
vizioneze 
„Pagini de vitejie** 
1959". Timp de două ore, oas
peții au urmărit cu atenție 
încordată imaginile înfățișînd 
lupta dusă împotriva fascis
mului și scene, e oglindind 
viața liberă și fericită de as
tăzi a poporului romin. Nu
meroase secvențe din film au 
fost aplaudate cu entuziasm 
ue cei 50 de invitați.

După aceea a avut loc o 
masă prietenească. Conform 
obiceiului american, la sfîrși
tul mesei mai mulți invitați 
și-au exprimat dorința de a 
rosti cuvîntăn.

Doamna Maria Milla (De
troit) a mulțumit pentru posi
bilitatea ce i s-a oferit de a 
se întîlni cu oaspeți atît de 
distinși, soli ai poporului ro
min de pe plaiurile natale.

„Știm, a spus ea. că misiu
nea dv. aici este o misiune 
nobilă, sfintă, care coincide 
cu dorința fitrbinte a întregii 
imeniri pentru o mai bună 
înțelegere intre popoare și 
pentru pace. Sute și mii de 
romini americani ar fi dorit 
să fie împreună cu noi aici, 
a spus ea, pentru a vă cu
noaște și a vă stringe mîna“. 
în încheiere, doamna Maria 
Milla a urat ca eforturile pen
tru o pace trainică și priete
nie între popoare să fie încu
nunate de succes.

Nicolae Balindu (Cleveland), 
care a fost vreme îndelungată 
președintele Uniunii și Ligii 
Societăților Romîne din Ame
rica, cea mai mare organizație 
a romînilor americani din 
S.U.A., a arătat că, deși celor 
prezenți nu le-a fost ușor să 
participe la această întîlnire, 
ei au venit aici cu drag. El 
și-a împărtășit 
lese cu prilejul 
R. P. Romînă.

Amintind că
țară în 1914, el a spus că în 
anul 1929, cînd s-a reîntors 
pentru o scurtă vizită, a con
statat că in Romînia nu se 
produsese nici o schimbare în 
ce privește situația oamenilor 
și aspectul țării.

în 1958, cînd a revenit din

baștină
mai vizitez 

a soțului

au fost 
filmele

invitați să 
romînești 

și „Litoral

impresiile cu- 
unei vizite in

a plecat din

TELEGRAMA
Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Coreea
Dragi tovarăși,
Cu prilejul celei de-a XV-a aniversări 

Muncii din Coreea, Comitetul Central al 
resc Romîn trimite Comitetului Central, întregului partid și tu
turor oamenilor muncii din R. P. D. Coreeană un fierbinte 
salut frățesc și cele mai cordiale felicitări.

Călăuzindu-se de învățătura marxist-leninistă Partidul Mun
cii din Coreea a organizat și condus cu fermitate lupta bravu
lui popor coreean pentru libertatea, unitatea și independența 
țării, pentru construirea socialismului în R. P. D. Coreeană.

Poporul nostru se bucură din inimă de marile victorii pe 
care oamenii muncii din R. P. D. Coreeană le-au obținut sub 
conducerea încercată a Partidului Muncii în dezvoltarea eco
nomiei și culturii, în ridicarea bunăstării celor ce muncesc. Re
lațiile de prietenie și colaborare frățească dintre partidele și 
țările noastre se dezvoltă și se întăresc tot inai mult în intere
sul ambelor noastre popoare, al consolidării unității de mono
lit a puternicului lagăr al socialismului și al apărării cauzei 
păcii în lume.

Vă urăm, dragi tovarăși, noi succese în construcția socia
listă a țării, în lupta pentru unificarea pașnică a patriei dum
neavoastră, pentru pace și prietenie între popoare.

a creării Partidului 
Partidului Muncito-

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI MUNCITORESC 

ROMIN

Judecător: 
opinia publică 99 lecție bine predată’€6

nou în țară, el a fost copleșit 
de marile schimbări petrecute, 
care purtau pecetea activității 
creatoare a poporului romîn, 
constructor al socialismului. în 
numele romînilor americani 
din Cleveland (Ohio), el l-a 
invitat pe tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu Dej să i viziteze.

După ce a mulțumit pentru 
prilejul ce i s-a dat de al cu
noaște Pe conducătorul 
poporului romîn avocatul Ion 
Vințilă a arătat că dezvoltarea 
poporului romîn, ospitalitatea 
și sinceritatea lui constatate cu 
prilejul vizitei în țara noas- 

lăsat o amintire de 
lui cît și soției

țră, au 
neșters atît — - .
sale, care nu este rcmîncă de 
origine, ci americană.

„Sîntem mîndri, a spus el* 
că țara părinților noștri, țara 
noastră natală, este atît de 
dezvoltată**.

John Popescu (Monroe Mi
chigan), după ce a arătat că 
numeroși cetățeni americani 
de origine romînă ar dori să-l 
invite pe tovarășul Gheorgha 
Gheorghiu-Dej. a spus :

„Sînt nespus de fericit că 
am avut prilejul să string 
mîna conducătorului poporului 
romin, domnul Gh. Gheorghiu- 
Dej.

Victor 
lucrează 
la ziarul 
a vorbit — — ... 
acest ziar a informat despre 
lupta forțelor democratice din 
Romînia împotriva fascismului 
și pentru eliberarea socială 
și națională a poporului ro- 
mîn. Adresîndu-se tovarășului 
Gh. Gheorghiu Dej el și-a ex
primat bucuria că Doftana nu 
l-a putut dobori și convingerea 
că ea l-a călit și mai mult.

El a rugat pe tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej să transmită 
poporului romîn că romînii a- 
mericani sint mîndri de țara 
lor de baștină și de conducă
torii ei de astăzi.

Spiros Papas (Cincinatti) a 
declarat : „Este o fericire să 
avem în mijlocul nostru pe 
acela pe care poporul nostru 
și l-a ales drept conducător. 
Astăzi, putem fi mîndri cu 
toții de ceea ce s-ă realizat 
în Romînia**.

Au mai luat cuvîntul pentru 
a saluta delegația R. P. Ro
mîne Charles Kremer (New 
York) și. Spiridon Comanița 
(Youngstown).

Primit cu vii aplauze a luat 
apoi cuvîntul tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej.

Tovarășul Gh. Gheorghiu- 
Dej și-a exprimat convingerea 
că poporul american în cea 
mai mare parte a sa este do
ritor de pace El a vorbit apoi 
despre lupta pentru 
șî un viitor mai bun 
poporul romîn.

EI a înfățișat pe 
bloul realizărilor istorice ob
ținute de poporul romîn în 
construirea vieții noi, condi
țiile de trai tot mai bune ale 
oamenilor muncii de la orașe 
și sate, a subliniat caracterul 
profund democratic al orin- 
duirii noastre de stat.

în încheiere, tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej a vorbit despre 
perspectivele deschise poporu
lui romîn de hotărîrile celui 
de-al III-lea Congres al 
P.M.R. care a avut loc anul 
acesta.

Tovarășul Gh. Gheorghiu- 
Dej a toastat în cinstea oas
peților.

Această întîlnire memorabi
lă, care s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească, a du
rat mai multe ore, oaspeții 
despărțindu-se cu greu de 
gazdele lor.

Blaga (Detroit), care 
de foarte mul ți ani 
„Romînul american**, 
de simpatia cu care

libertate 
dusă de

larg ta-

„.Venise de dimineață ve
sel, cu inima ușoară, fluierînd 
încet ultima melodie pe care 
o auzise cînd plecase aseară 
din restaurant. Era îneîntat. 
Avusese o seară plăcută. Ce 
importanță avea dacă își chel- 
tuise ultimii bani ? Mama să 
trăiască. O va determina el să 
mai scotocească prin econo
miile ei. ...Așa gîndea de di
mineață și se simțea ușor ca 
un fulg. Nimic nu-j apăsa 
conștiința, nimic nu-i mustra 
cugetul...

Cînd a intrat pe poarta uzi
nei, oamenii s-au dat la o par
te, i-au făcut loc și nimeni nu 
i-a răspuns la salut. N-a ob
servat. Era prea mulțumit de 
sine. Portarul i-a întors spatele 
cînd l-a salutat și Joșka a ri
dicat din umeri: „e cam dis
trat bătrînul", S-a îndreptat 
spre grupul de băieți și fete 
din secția lui, a dat bună 
dimineața și grupul s-a îm
prăștiat fără ca măcar un 
singur om să-l privească. 
Fata de la magazie i-a dat 
materialul cu un gest repe
zit, nervos, din nou fără 
să-l privească. A început lu
crul cam abătut. In pauza de 
prînz a încercat să intre din 
nou în vorbă cu tovarășii săi

Dar nimeni nude muncă.
voia să vorbească cu el, nici 
din secția lui și nici din alte 
secții. îl înconjura 
grea, 
șilor săi.

tăcerea 
reprobatoare a tovară

șe i-o fi apucat 
astăzi pe toți ?“ — se întreba 
el neliniștit.

...Cu luni în urmă, o femeie 
cu fața îndurerată 
treptele spre sediul 
lui U.T.M. al 
Uzinelor „Ja- 
nos Herbak". 
Lazăr, secreta
rul comitetului 
U.T.M. s-a spe
riat tind a vă
zut-o. în fa
brică era cunoscută ca o mun
citoare veselă, vioaie, bucuroa
să de fiecare lucru ieșit din 
mîna ei.

— Ce s-a întîmplat llinco 
neni ?

— Harmata... Joșka, băiatul 
meu.. Și spuse o poveste tris
tă, dureroasă, despre Joșka, 
fiul ei care o bruschează, se 
poartă urît cu ea, își risipește 
banii și pretinde, acum cînd 
este aproape om în toată fi
rea, să fie întreținut de mîi- 
nele obosite ale mamei. Vor
bea și o lacrimă se prelingea 
încet printre cutele feții.

urca greu 
comit etu-

Au discutat membrii comi
tetului U.T.M. cu Joșka, l-au 
certat, l-au sfătuit... dar, se 
pare, fără prea mult rezultat.

llinco neni a venit din 
nou la comitetul U.T.M. să 
ceară sprijin, să fie ajutată 
ca și feciorul său sa semene 
cu ceilalți tineri din fabrică. 
Așa se face că atitudinea 
lui Joșka față de mama sa

dimineață îi pierise. Acum li 
era și rușine de oameni dar 
și ciudă pe maică-sa. „De ce 
a venit să se plîngă, de ce a 
scris despre mine în ziar ? Și 
la urma urmei ce-i privește 
pe oamenii din fabrică viața 
mea de acasă ?"

își ținea capul în mîini și 
se întreba poate pentru a suta 

oară : ce să fa- 
căl S-ar fi sim
țit mai ușor 
dacă ar fi fost 
certat, dacă 
s-ar fi țipat la 
el, dacă l-ar fi 
înjurat cineva,

dacă i-ar fi dat o 
Dar nu. Toți tă-

a fost adusă la cunoștința 
colectivului prin intermediul 
gazetei uzinei, lată de ce in 
ziua aceea tăcerea mustră
toare a muncitorilor s a abă
tut grea, ca de plumb, asupra 
lui Joșka.

Iosif Harmata se așeză 
greoi pe o ladă. își ținea capul 
în mîinj și privea ziarul, mi
cul ziar al uzinei, pe care i-l 
pusese sub ochi, pe tăcute, 
un tînăr din secție, dar Ioșka 
nu vedea rîndurile răscolitoare 
scrise de maică-sa. Gîndurile 
ii zburau în altă parte... Buna 
dispoziție pe care o avusese

sau chiar 
palmă. Dar nu. 
ceau. Și cînd îl priveau citea 
mustrare în ochii lor. Nu, nu 
putea să muncească sub pri
virile acestea, nu putea să su
porte tăcerea din jurul lui 
cînd nimeni nu-i răspundea 
nici măcar la bună ziua. Joș
ka avea o fire veselă, socia
bilă. Nu se simțea bine decît 
în mijlocul oamenilor. Și 
acum, dintr-odată era izolat. 
Izolat. ...Nu, i se părea stra
niu, neadevărat. Pînă ieri era 
încă prieten cu toată lumea. 
Și acum, dintr-odată... Din-

tr-odată ? își ridică capul din 
mîini și privi în secție. Văzu 
chipuri de oameni cunoscuți 
care de luni de zile tot încer
caseră să-l facă om de treabă. 
Auzi parcă din nou glasul 
sfătos, ușor dojenitor al meș
terului, vocea revoltată a fe
telor : „Te porți cu maică-ta 
fără nici un pic de rușine", 
sfaturile și îndrumările' prie
tenești ale multor altor tineri 
din fabrică... Și el, la toate 
vorbele lor a tăcut ca pămîn- 
tul. Nu a răspuns o vorbă nici 
măcar atunci cînd a fost che
mat la comitetul U.T.M. Acum 
înțelegea cît de dureroasă, 
de revoltătoare poate fi tăce
rea încăpățînată a omului pe 
care vrei să-l îndrepți. Și iată 
că acum cu aceeași monedă, 
i se plătește și lui. Știa că o 
merită, își dădea seama, dar 
nu o putea suporta. Se în
dreptă spre masa de lucru, își 
strînse sculele și se apropie 
de maistru.

— Plec I Plec din fabrică.
- Asta-i tot ce ai de spus ?
— Da’ dumneata ce-ai vrea 

să fac ?
— Eu, nimic. Este tntr-ade-

P. ISPAS
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Ciclism

Box
invingînd la sprint pe

stat du- 
disputat 
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acest 
curs desfășurat

U.R.S.S. care au lăsat o ex
celentă impresie. Premiul 
„Volga" a revenit calului Epi- 

Prakhovgraf, condus de 
(U.R.S.S.).

Din prima încercare D. Gîrleanu a trecut
4 metri, (aspect din cadrul con cursului 

pe stadionul Tineretuluiduminica

Cum se preocupă Consiliul regional U. C. F. S. 
Fitețti de promovarea elementelor tinere 

în sport

Corespondenții voluntari 
ne informează:

aceș- 
loc. 

încă 
mari

pasul pe 
avem 

cluburi

In majoritatea raioanelor 
din regiunea Pitești se acordă 
in ultima vreme o atenție spo
rită antrenării și promovării 
juniorilor in sportul de per
formanță.

Cu cîtva timp in urmă, ma
joritatea formațiilor sportive 
din regiunea Pitești cuprin
deau sportivi care trecuseră de 
prima tinerețe și se aflau la 
Urnita posibilităților sportive. 
Cum era și de așteptat, 
tia bateau . 
în regiune nu 
asociații și 
care să crească în perma
nență elemente noi, dotate. 
De aceea am procedat la or
ganizarea pe scară regională 
a numeroase concursuri și 
competiții pentru copii și ju
niori. Acum cîteva zile, de 
pildă, s-a încheiat un concurs 
organizat în regiunea noastră. 
Rezultatele au fost deosebit 
de Îmbucurătoare. Numai la 
faza finală au participat a- 
proape 300 de copii cu reale 
calități. Numărul participan- 
ților la fazele pe localitate a 
fost de asemenea promițător. 
La Rîmnicu Vîlcea au partici
pat 300 copii, la Slatina 270, 
la Vedea 226 copii.

Asemenea competiții au fost 
organizate și la baschet, hand
bal în 7, tenis de cîmp, tenis 
de masă și volei. Ele ne-au în
găduit să descoperim un nu
măr mare de elemente talen
tate. asigurind totodată conti
nuitate în activitatea sportivă 
a copiilor și juniorilor. Com
petițiile organizate de noi nu 
numai că au avut mai multe 
etape dar s-au desfășurat pe 
o durată de la 4-12 luni, ceea 
ce a asigurat juniorilor timp 
pentru o pregătire corespun
zătoare pentru intrecerile eta
pelor superioare.

In general, activitatea spor
tivă a juniorilor a luat o 
amplă dezvoltare. Avem acum 
în fiecare oraș tineri talentați 
care sînt promovați cu curaj 
atît in echipele care activează 
în campionatul regional cît și 
în loturile care ne reprezintă 
regiunea pe plan republican.

E deajuns să amintesc că la 
faza pe localitate a concursu
lui de atletism o seamă de ju
niori au obținut rezultate deo
sebit de bune. Ivan Ioana din 
raionul Vedea deși are numai 
12 ani a realizat o aruncare 
de 6.97 metri la greutate, iar 
Ion Preda din comuna Uda, 
de aceeași vîrstă, a sărit la 
lungime 4,54 m.

La tenis de cîmp s-au ridi
cat juniori talentați ca Mina 
Ilina, Eugen Băjenescu, Valeria 
Voicu și mulți alții, care au 
început să se afirme categoric 
pe plan republican. Un succes 
considerabil am înregistrat și 
la fotbal. Flecare formație 
care activează în campionatul 
regional are și o echipă de 
juniori. Astfel în deschiderea 
fiecărui meci iși dispută în
tâietatea juniorii echipelor res
pective. Din rîndul acestora 
au fost promovați mulți tineri 
fotbaliști cu perspective.

în momentul de față, o 

ștacheta înălțata ie 
de atletism cfsputct 
din București).

Foto : V. RANGA 

echipă de tehnicieni și specia
liști. în domeniul culturii fizi
ce și sportului studiază elabo
rarea unui plan de acțiune pe 
patru ani, deci pînă în anul 
în care va avea loc Olimpiada 
de la Tokio. Țelul nostru este 
descoperirea și pregătirea cit 
mai multor juniori în vederea 
acestui mare evenimegt spor
tiv internațional. în acest 
scop, vor fi organizate la Cim- 
pulung. Slatina, Rîmnicu Vîl
cea și Pitești, noi centre de 
sport pentru copii >i tineri la 
diverse discipline sportive. O 
atenție deosebită va fi acor
dată sportului școlar, de unde 
pot fi recrutate multe elemen
te talentate.

Pentru aceasta. împreună cu 
secția de învăță mint cultu
ră a sfatului popular regional 
am hotărit ca fiecare profe
sor de educație fizică să se 
ocupe în mod deosebit de pre
gătirea a 2-3 juniori din di
verse discipline sportive. Ex
periența acumulată pină acum 
ne va permite să organizăm 
cît mai multe competiții re
gionale și raionale pentru co
pii și juniori. Atiț la organi
zarea și buna desfășurare a 
competițiilor locale cit și ia 
amenajarea de noi baze spor
tive. un ajutor prețios am pri
mit din partea organizațiilor 
U.T.M. La toate terenurile de 
sport construite in ultima vre
me, brigăzile utemiste de mun
că patriotică au adus un aport 
deosebit reaiizindu se însem
nate economii.

Sperăm că nu peste multă 
vreme, regiunea Pitești se va 
afirma mai mult în ceea ce 
privește sportul de performan
ță AL. OȚELEANU 

vicepreședinte al Consiliului 
regional U.C.F.S, Pitești

Mindru (Progresul Buauresbi) reține balonul șutat dta corner de «m atacant al formației 
Știința Ou). Foto i R. VASILE

, .o» x-

Jocurile celei de.a Vl-a etape 
a campionatului categoriei A de 
fotbal, desfășurate in 5 orașe 
din țara, au prilejuit dispute in
teresante, in care echipele gazdă 
s-au prezentat bine și in conse
cință au obținut victorii, cu ex
cepția formației Corvinul Hune
doara, învinsă pe teren propriu 
de echipa Rapid cu scorul de 
2—1.

in Capitală, pe Stadionul „23 
August”, intUnirile Progresul — 
Știința Cluj și Dinamo București 
— Dinamo Bacău, desfășurate in 
cuplaj, au fost urmărite de peste 
5U.000 de spectatori. Formațiile 
Progresul și Știința Cluj egale 
in joc de-a lungul celor 90 de 
minute și-au împărțit punctele, 
terminind la egalitate : 2—2 
(2—1). In celăial: mea al cupla
jului liderul clasamentului Dina
mo București a obținut victoria 
eu scorul de 2—0 in fața dina- 
moriștilor din Bacău.

Dmtre jocurile disputate in 
provincie se remarci frumoasa 
victorie înregistrată de echipa 
Petrolul care a dispus cu 2—1 
(1—0; de C.CJ2. intr-un mea 
in care fotbaliștii ptoeșient au 
fost animatorii principali m unei 
intUsuri de bun niței tehnic. E. 
ehipa din Constanța. Farul, iar 
nngind pe teren propriu pe 

lași cu acarul de 4—3 
(1—2) a întrerupt șirul insuc- 
tmeiar din «tMfW
Le Laponi țormagia locală Mi
norul, iuptină eu muiiă ambiție 
pentru netone, a izbutit să ății-

Orw; .tearfaa, scor finei 
2—1 (B-4).

Hipi»m

Pe hipodromul din Pardu
bice au inceput întrecerile 
concursului internațional de 
câiărie (ea obstacole) la care 
participi « țări: UJLS^. 
R.P Bulgaria, RP Ungară, 
RP Romînă. «_D. Germană 
și R.S. Cehoslovaci Un fm- 
mo. sncces a obțitrn: in pre
miu! ,J>on- călărețul român 
Lazar care a eondes la victo
rie eala! Galop. In general 
prima reuniune a fost domi
nată de caii hergheliilor din

Stadion da. competiții ba!
Lu—î« Jf«T* iu. Ca^uslă 

ou IU. UMilo.i c*r.
n de «iei condici oaee
de « practic, fotbalul, hmtbv 
Iul, tllclunul flc. .-icrirue- 
u« pe terenul tpartir uaiaelor 
re mumi doer la nUreaaatetUeiț 
echipei de fotbal care aclueaoi 
i« cmptonaiul raional iar du- 
mutic. —- la meciurile oficiale 
dl. codrul aceluiași campionul.

Dumuuca dimineață, pini la 
ora 9 Uadional eUe puriiu. După 
aceea te dirpulă două meciuri 
de fotbal. Apoi, admlnitlratorul 
Uringe platele porfilor fi încuie 
poarta itadlonului.

Baza rportiră a Cuinelor „9 
Mai- cu un teren de fotbal fi o 
bună plită de ailetifm oferă ti
nerilor muncitori de «iei pofibi- 
lităfi de a practica atletismul, 
fotbalul, handbalul ele. .fjemrneo 
întreceri îiwă nu se organizează, 
iar tinerii își petrec duminica 
fiecare cum poate.

In duminica aceea lotul te im. 
bia parcă să alergi, să faci gim
nastica, să respiri aer curat. Era 
o zi minunată pentru sport. Și 
tinerii din această uzină doresc

de atle-Echipa selecționată 
tism a R.P. Ungare a încheiat 
sezonul internațional din acest 
an invingînd duminică ia Bu
dapesta ca scorul de 111—99 
puncte echipa Finlandei. în 
proba de 10.009 m. plat vic
toria a revenit cunoscutului 
atlet maghiar Șa nd or Iha ros 
cronometrat in 29 36 *6 10. Fin
landezul Salonen a terminat 
pe primul loc in proba de 
1AM m- plat real iii nd 3'53^4 10.

Iată cîteva din cele mai 
bune rezultate : 400 m. plat 
C sa io ras (R-F. Ungară) 47^S 
10 : lungime Vsikama (Finlan
da) 7A3 m. ; SM m- plat Ros- 
zavoUryi (R.F. Ungară) 1’4S“S 
10; gr cotate Nagy 1M3 m ; 
prăjină Landstroem (Fir.lan- 
da) MO m.

Tlnărul atlet sovietic Valeri 
Brumei. în virstă de 18 ani, a 
stabilit un nou record al Eu
ropei in proba de săritură in 
înălțime- Cu prilejul unui 
concurs desfășurat în orașul 
Lugansk. Brumei a trecut șta
cheta înălțată la 2-19 m_ Ve
chiul record al Europei era 
de 2-18 m. și fusese stabilit 
tot de Brumei la 17 septem
brie 1960

&& luni aii

m prectm» m M kizw»
«e ti—fwwnlr isx, Jar

fi L.TJ2. a*
«eAriteSca Ja caUAczw 

frsiei.
C« d9ai jâpCâxuM

f* aj* a* ar p<-ate

tisă sșa caat ar «r ar. *3 ae 
poat^ ei siajașta scopului
p-nlru core « țost crttU, /» 
baza sporiiti a uziua e proxt ia* 
treținuti. Pista de Uitaiisui e pli
nă de pietre, ceea ce aruti ci de 
multă vremf nu a cilcet.a picior 
de atlet. De jur iui pre jurul tere
nului sînt numai hîrt&ape ia care 
cresc buruienile.

Baza sporticâ a Ufinelor ,,9 
Mai" trebuie reduta scopului 
pentru care a fost creată. Organi
zația U.T-M. și asociația sporticâ 
trebuie m organizeze dl mai 
multe competiții sportive la care 
sâ participe toți tinerii uzinei. 
Atîș in zilele de lucru cit și, mai 
ales, duminica, tinerii sâ fie a- 
trași pe stadion prin competiții 
cit mai interesante.

N GHEORGHE 

Bolotnikov este al treilea din 
lume. Recordul mondial al 
probei aparține lui Kuț 
(U.R.S.S.) cu 13’35”, Iar al 
doilea timp mondial lui Pirie 
(Anglia) cu 13’36”8/10.

Etapa de duminică a campio
natului republican de rugbi a 
fott marcată de două surprize : 
Dinamo București nu a putut ob
ține victoria în fața Progresului 
cu care a terminat la egalitate : 
6—6, iar Constructorul a dispus 
cu 8—5 de Știința București.

Alte rezultate : C.C.A. — Me
talul 12—3; Petrolul Ploești — 
,‘ ța Cluj 3—8; Știința Petro
șani — C.S.M.S. Iași 3—0.

în clasament conduce C.F.R. 
Gritița Roșie cu 42 puncte ur
mată de C.C.A. cu 39 puncte și 
Știința Cluj cu 36 puncte.

l
Ciclistul dinamovist Gabriel 

Mo:ceanu a ciștigat a patra 
oară titlul de campion de fond 
ai R. P Romine. în proba 
desiâșu'.-ată duminică pe dis
tanta București — Breaza și 
renir (207 km) Gabriel Moi-
ceanu a trecut primul linia de 
sosire
Waiter Zeigler, Ion Braharu 
s, A. Șelaru, toți cronometrați 
ir același timp; 5h30’00.

în campionatul feminin (30 
cr> pe primul loc s-a clasat 
Maria Csedo (Olimpia Orașul 
Sta-in) cu lh04 34". In campio- 

de tineret și juniori pe 
o dstanță de 100 km a ieșit 
’-.•-j-.zâtor W. Egyetd (Olim- 

Orașul Stalin) și respectiv 
I Arceleanu (Școala sportivă 
Orașul Stalin).

acord ei prin handbal s-ar 
putec dc sa arm: mai mare 
sportului de maă din uzină. 
Tinerii muncitori nu cunoș
teau iui acest sport: trebuia 
prin urmare găsit mai infix un 
antrenor.

Doi utemzști, inginerul Dia
conu Vlad și economistul Co
jocaru Vladimir, au mers la 
organizația U.T.M. și au ce
rut să h se încredințeze lor 
această sere*, nd.

A doua zi au și început 
munca de recrutare a viitori
lor handbaliști. Au mers prin 
cîteva secții și au vorbit tine
rilor despre influența acestui

Turul ciclist al R.P.R.
— ediția 1961

Nu ; nu este vorba de vreo 
greșalâ de tipar, ci chiar 
de ediția viitoare a ma

relui înconjur ciclist al țării.
De$î ultima ediție abia s-a 

încheiat de cîteva zile, la fo
rul de specialitate a și început 
studierea traseului pentru fi
nul 1961. Ținind seama că o 
serie de drumuri din țară au 
fost asfaltate, sau sînt în curs 
de asfaltare, federația de ci
clism intenționează ca, în anul 
viitor, circuitul țării să capete 
o formă cît mai apropiată de 
noțiunea de tur. Astfel, se pre
conizează alegerea unei rute 
care să atingă Craiova, Turnu 
Severin, Oradea, Baia Mare, să 
treacă apoi în Moldova și de 
aci, în jos, spre Brăila și even
tual Constanța. Un asemenea 
traseu ar fi, în adevăr, un au
tentic Tur al R.P.R. și ar da sa
tisfacția cuvenită și altoi* orașe 
de a găzdui caravana ciclistă.

Firește, actualmente, este 
vorba de simple proiecte și 
propuneri, realizabile în func
ție de lungimea noilor porți
uni de șosele asfaltate pînă în 
vara viitoare, de posibilitățile 
optime de găzduire a carava
nei, cum și de cît mai puține 
transbordări. 

întrecerile de motociclism desfă
șurate pe pistă cu obstacole pun 
la grea încercare pe concurenți. 

o imagine grăitoare în 
sens, de la ultimul con- 

pe stadionul 
Dinamo.

în incinta Circului de 
minică dimineața rvj 
întîlnirea de box dintre 
Progresul și Metalul contind pen
tru prima etapă a competiției 
dotată cu „Cupa F.R. Box". Me. 
ciul s-a încheiat cu un rezultat 
de egalitate : 19—19. O frumoa
să victorie a repurtat la catego
ria semiușoară Cornel Rusu 
(Progresul) care l.a învins la 
puncte pe internaționalul Dănilă 
Done.

sport asupra organismului, 
despre calitățile morale și de 
voință pe care le dezvoltă la 
cei care U practică cu regula
ritate. Chiar in prima zi au 
descoperit cițiva tineri care 
mai practicaseră acest sport. 
Numărul „propagandiștilor" a 
crescut astfel. Fiecare a mers 
prin cite două secții, a stat de 
vorbă cu tinerii și rezultatele 
n-au intirziat să apară. Eco
nomistul Sebastian Diaconu 
l-a adus pe stadion pe ștanța- 
torul I. Poșircă. Inginerul To- 
mescu — pe Constantin Vlase. 
Iar de la școala profesională 
au mai fost recrutați vreo 
cițiva tineri amatori de hand
bal.

De la primul antrenament, 
cei doi instructori voluntari 
s-au gîndit să pună in prac
tică ceea ce de multe ori uită 
chiar și antrenorii cu multă 
experiență, adică să-și îndrep
te atenția asupra modului in 
care muncesc și învață tinerii 
sportivi. în acea zi a luat 
ființă și carnetul echipei de 
handbal. Acest carnet nu cu
prinde numai zilele de antre
nament și virsta jucătorilor, 
felul în care s-au prezentat la 
antrenamente, la meciuri, ci 
și felul în care muncesc, cum 
învață, ce slăbiciuni mai do
vedesc.

Din capitolul în care este 
vorba de producție și invăță- 
mînt poți afla că toți membrii 
echipei muncesc sîrguincios în 
producție, că 10 handbaliști 
învață, iar restul au studiile 
terminate. Iordache Petrișor 
și Poșircă Ion au dat examen 
la școala serală. Carnetul con
semnează rezultatele fiecăruia, 
iar cind se constată că vreun 
jucător merge slab la învăță
tură sau în producție, cei doi 
instructori cer ajutorul orga
nizației U.T.M. pentru reme
dierea lipsurilor.

Și munca de instruire spor
tivă, de creștere a jucătorilor 
din echipă se desfășoară bine, 
încă de la înființarea echipei, 
instructorul voluntar Vladimir 
Cojocaru, un vechi handbalist, 
a jucat în postul de portar. în 
același timp însă se ocupa în 
mod deosebit de Poșircă Ion, 
care dovedise aptitudini pen
tru acest post. L-a pregătit 
atent zile, săptămlni, luni. Se 
bucura de fiecare progres

In fiecare zi 
gimnastică 

de producție

In fiecare dimineață, după 
cîteva ore de lucru, 
muncitorii de la Fabrica 

de mucava „Molidul" din co
muna Vama raionul Cîmpu- 
hing-Moldovenesc deschid larg 
ferestrele atelierelor și ies în 
curtea fabricii unde participă 
la gimnastica de producție. 
Ținind seamă de specificul lo
cului de muncă, a fost alcă
tuit site un complex de exer
ciții pentru fiecare secție în 
parte. Programele de gimnas
tică sînt conduse de instruc
tori voluntari bine pregătiți se
lecționați chiar din rîndul 
muncitorilor. Pînă acum gim
nastica de producție 
trodusă in secțiile 
naturală, confecții 
Cunoecînd utilitatea 
cii de producție in 
sănătății oelor ce

a fost in- 
uscătorie 

și finisaj, 
gimnasti- 
întărirea 
muncesc, 

conducerea întreprinderii, cu 
ajutorul Consiliului raional 
U.C.F.S., au hotărit ca gim
nastica de producție să fie in
trodusă în toate secțiile fabri
cii.

C. TANASESCU 
lăcătuș

de
Concurs 

orientare turistică

Cercul turistic de pe lingă 
Casa de cultură a Sin
dicatelor în colaborare 

cu Comisia alpină de pe lîngă 
U.C.F.S. din Tg..Mureș au or- 
gan-iwt un reușit concurs 
orientare turistică dotat 
„Cupa R.A.M." la care au parti
cipat 9 echipe formate din ti
neri muncitori din întreprinde
rile și tnstituțiile orașului.

Traseul concursului — cel mai 
lung de pînă acum — a măsu
rat o distanță de 62 km, con. 
cursul desfășurîndu-se în doua 
etape. In prima - apă turiștii 
au străbătut o aistanță de 36 

de 
cu

doi instructori au mers 
la organizația U.T.M.

al elevului său și se în
trista de fiecare insucces. 
L-a pregătit pînă ce elevul 
și-a ajuns antrenorul, ba l-a 
$t întrecut. Atunci antrenorul 
a cedat locul său lui Poșircă, 
sfătuindu-l să nu se mulțu
mească cu atît, ci să continue 
să se pregătească cu și mai 
multă perseverență. „Nici lo
cul tău în fruntea echipei nu-i 
definitiv. Va crește altul mai 
bun, iar tu ești dator să-l a- 
juți, la rîndul tău".

Handbalul avînd acum mulți 
prieteni în 
necesitatea 
teren de 
potcoava ■ 
Numai cu 1 
să, nu ar 
jarea 
luni.

Cei 
iarăși 
unde au arătat care e propu
nerea lor. Mobilizați de orga
nizație, numeroși utemiști și 
tineri au venit să ajute la 
amenajarea terenului. Mem
brii echipei de handbal, care 
șînt și ei brigadieri ai mun
cii patriotice, vin mereu pe 
stadion. Nu peste multă vre
me terenul de handbal redus 
va fi gata.

★
Echipa de handbal de la 

„Electroputere" e cunoscută 
acum nu numai in orașul Cra
iova ci și în alte regiuni ale 
țării. La alcătuirea și la pre
gătirea ei și-au adus contribu
ția cei doi tineri instructori 
voluntari, care au dovedit pa
siune și pricepere în îndepli
nirea pînă la capăt a sarcinii 
pe care și-a asumat-o.

In Uzinele „Electroputere" 
din Craiova sînt însă prea 
puțini asemenea instructori. 
Aceasta se datorește faptului 
că atît asociația sportivă cît și 
organizația U.T.M. nu s-au 
gîndit să recruteze și să pre
gătească un număr mai mare 
de asemenea tineri care pot 
aduce o contribuție serioasă la 
dezvoltarea continuă a activi
tății sportive de masă în a- 
eeastă mare întreprindere.

uzină, s-a născut 
j amenajării unui 
handbal redus în 
stadionului uzinei, 
membrii echipei în- 
fi terminat amena- 

terenului nici în cîteva

GH. NEAGU 

Icm. între Lacu Roșu Lobase 
Țofra nea—Piatra Unică, iar in 
etapa a 2-a un traseu de 
26 km.

Dealungul traseului concu- 
renții au avut de atins un nu
măr de 4 „posturi vii" și 13 
„posturi mute" de control.

Cu prilejul concursului un nu
măr de 30 de tineri au îndepli
nit norma de clasificare la al
pinism. Pe lîngă frumoasele re
zultate obținute, tinerii Garfas 
Ștefan, student, Kiss Erno, mun
citor la Fabrica de piei și mâ
nuși „Petofi Sondor", Kerekes 
Gyorgy elev, Palko Csaba mun
citor la I.E.F. Reghin, Fodor 
Istvan de la Textila Mureș, 
Csiki Katalin de la fabrica de 
sifoane, Kelemen lldiko, farma
cistă și alții au făcut cunoștință 
cu cîteva din cele mai frumoase 
locuri din patria noastră.

ION PAUȘ
tipograf

Midi înotători 
ai Reșiței

isrude mult am făcut cu- 
/y noștință cu viitorii îno

tători ai Reșiței. Majori
tatea lor — fii ai oțelarilor din 
„Cetatea oțelului". 100 de copii 
așteptau emoționați primul lor 
examen. Mulți dintre ei au în
vățat înotul acum cîteva luni. 
Avînd la dispoziție un bazin de 
înot și cadre calificate, cei 100 
de copii au deprins ușor tai
nele acestui sport. Acum iată-i 
din nou în fața bloc-starturi- 
lor bazinului acoperit pentru 
obținerea insignei și brevetu
lui de înotător.

Cu această nouă promoție de 
înotători, numărul copiilor din 
Reșița care au învățat anul a- 
cesta înotul se ridică la aproa
pe 500. Din rîndul lor au fost 
deja selecționate elemente ta
lentate care îndrumate cu 
grijă de antrenori, vor putea 
obține rezultate tot mai bune.

Deocamdată numele lui Ni- 
culae Sturza, Iosif Stoffel, 
Gheorghe Megheleș sînt necu
noscute amatorilor acestui 
sport. Mîine însă poate vor fi
gura pe lista campionilor și re
cordmanilor acestui oraș și 
chiar ai țării.

ANDREI TABACU
funcționar

---- •-----

■ iCicliștii fruntași 
au motive 

de plictiseală?
Duminică, la startul celei 

mai importante întreceri ci
cliste a anului — campionatul 
republican feminin de fond 
s-au prezentat șase concuren
te : cinci din București și una 
din provincie. Așadar, doar 
șase din cele aproape 50 de 
cicliste (legitimate pe anul a. 
cesta). cita figurează în scrip; 
tele comisiei de clasificări și 
competiții.

Aceste cîteva concurente au 
făcut... cicloturism de-a lun
gul a 30 km., tntrucît e greu, 
foarte greu să admiți că me
dia orară de 28 km., este 
demnă de un campionat și, 
mai ales. într-o minunată zi 
de toamnă în care nu poate 
fi adusă „scuza" (valabilă u- 
neori) a... intemperiilor. în
tâlnirea s-a terminat cu un 
sprint, care a mai dezmorțit 
puțin cicloturistele noastre, și 
a dat ciștig de cauză Măriei 
Csedo (Olimpia, Orașul Sta
lin).

Un campionat și o victorie 
care nu spun nimic. Grăitor 
însă e faptul in sine : situa
ția în care a ajuns ciclismul 
nostru feminin ca urmare a 
dezinteresului federației și a 
comisiilor locale de specialita
te cit (mai ales) și al secțiilor 
de ciclism din cluburi și aso
ciații, în ceea ce privește an
trenarea elementului feminin 
în practicarea acestui sport-

Nu-i vorbă că și numărul 
seniorilor a fost surprinzător 
de redus ; doar 22 concurenți. 
De unde și o cursă, în genere, 
prea puțin interesantă și o 
medie orară modestă: 37 km. 
Acest dezinteres inadmisibil 
față de campionatul republi
can — care în nici un caz nu 
poate fi confundat cu o o- 
bișnuită cursă duminicală — 
se pare că este determinat de 
o accentuată „plictiseală1* 
manifestată de fondiștii noș
tri, după un sezon bogat, care 
a culminat cu ..Turul R.P.R.". 
Dar. în două săptămîni de la 
înconjarul țării, era timp su
ficient pentru reducerea 
curbei de efort, indicată în 
urma unei asemenea curse, 
și apoi intensificarea muncii 
de pregătire. Așa cum, de 
altfel, au demonstrat-o ci
cliștii de la Dinamo, care au 
dominat concursul de dumi
nică.

în fața acestui aspect — 
deosebit de îngrijorător — 
apare firească întrebarea : ce 
au de spus cluburile și aso
ciațiile sportive în această 
problemă și, mai ales, ce mă
suri va lua Federația de ci
clism, ai cărei specialiști au 
urmărit întrecerea ?

Răspunsul și măsurile tre
buie să vină neîntîrziat în- 
trucît revenirea la vechea $i 
neindicata mentalitate a unei 
vacanțe lungi este cu totul 
periculoasă, mai cu seamă că 
în 1961 ne așteaptă un sezon 
bogat în importante probe 
atît în țară cît și peste ho
tare.

EM. IONESCU



LUNA PRIETENIEI
ROMÎNO-SOVIETICE

Vizitele delegației 
de oameni de cultură sovietici

Manifestări în țară
Răspundem la sesizările trimise redacției

Membrii delegației de oameni 
de cultură sovietici care partid' 
pă la manifestările prilejuite de 
Luna prieteniei romîno-sovietice 
în țara noastră, în frunte cu 
N. Meseuțev, vicepreședinte 
al Asociației de prietenie sovie. 
to-romîne, prinrvicepreședinte al 
Societății unionale pentru răspîrv 
direa cunoștințelor politice și 
științifice, au sosit luni dimi. 
ne ață în Orașul Stalin. Oaspeții 
sovietici, însoțiți de tov. Ion Mo
rarii, secretar al Consiliului Ge
neral A.R.L.U.S., au fost întâm
pinați la sosire de reprezentanți 
ai organelor locale de partid și 
de stat și de numeroși oameni de 
știință și cultură din localitate.

în cursul dimineții, membrii 
delegației sovietice au făcut o 
vizită la Uzinele „Ernsț Thăl- 
mann”, unde s-au interesat de 
condițiile de muncă și viață ale 
constructorilor de tractoare. La 
spitalul-dispensar al uzinei prof, 
dr. E. A. Vasiukova, vicepreșe
dintă a Asociației de prietenie 
sovieto.romîne. director al Insti
tutului unional de endocrinologie 
experimentală, s-a întreținut în
delung cu medicii.

Tot cursul dimineții, mem
brii delegației au fost oaspeții co. 
lectiviștilor din Hărman,

în cursul după-amiezii, mem
brii delegației <au avut o întîl- 
nire prietenească cu oamenii 
muncii din localitate la Casa 
prieteniei romîno.sovietice. în nu
mele locuitorilor din Orașul Sta

Sosirea unor artiști sovietici
in cadrul Lunii prieteniei 

romîno-sovietice ne vizitează 
țara artiști de seamă din
U. R.S.S.

Duminică dimineața a so
sit în Capitală mezzosoprana 
Zara Doluhanova, artistă a 
poporului a R.S.F.S. Ruse și a 
R.S.S. Armene, cunoscută pu
blicului nostru din turnee an
terioare. După un recital la 
București, Zara Doluhanova 
va cînta în orașele Cluj și Tg. 
Mureș.

Recitalul Zarei
în cadrul manifestărilor artis

tice prilejuite de Luna prieteniei 
romîno.sovietice, cunoscuta cin- 
tăreață Zara Doluhanova, artistă 
a poporului, a R.S.F.S. . Rușe și 
R. S. S. Armene, a susținut luni 
seara un recital extraordinar în 
sala Palatului R. P. Romîne,

Programul recitalului, amplu 
și variat a cuprins piese de Bo
rodin, Balakirev, Șaporin, Stra- 
winski, Frid, Doluhanian. Mar 
cello, Scarlatti, Vivaldi. R. 
Strauss și Fr. Poulenc. Vocea 
caldă, timbrul plăcut, sensibilita
tea interpretării, tehnica și mu
zicalitatea deosebită au asigurat 
un mare succes cunoscutei mezzo- 
soprane sovietice. Zara Doluhar

Simpozionul:
„Prezenta științei 

și tehnicii sovietice 
peste hotare"

In cadrul manifestărilor 
Lunii prieteniei romîno-sovie- 
tice, luni după-amiază a avut 
loc în Capitală, în sala Stu
dio a Teatrului Național „I. L. 
Caragiale“, simpozionul cu 
tema „Prezența științei și 
tehnicii sovietice peste ho
tare". Au luat cuvîntul acad. 
St. Milcu, secretar prim al 
Academiei R.P. Romîne, acad. 
E. Carafoli, directorul Institu
tului de mecanică aplicată 
„Traian Vuia" al Academiei 
R.P. Romîne și prof. univ.
V. Novacu, membru corespon
dent al Academiei R.P. Ro
mîne.

Manifestări de deschidere a 
Lunii prieteniei romîno-so- 
vietice în raioanele Capitalei 
au avut loc în sala Teatrului 
Muncitoresc C.F.R., unde tov. 
Elena Deleanu, directoarea 
Teatrului, a ținut conferința 
„Omul sovietic, — omul epocii 
comunismului", în sala Tea
trului Tineretului unde a 
luat cuvîntul tov. Ion Comă- 
nescu, președinte al Colegiu
lui civil al Tribunalului Su
prem al R.P. Romîne, la Casa 
de cultură a raionului 1 Mai, 
unde a vorbit tov. Scarlat 
Calimachi, directorul Muzeu
lui romîno-rus și în alte săli. 
Manifestările au fost urmate 
de programe artistice.

-----•-----
i
Scriitorii sovietici

A. Korneiciuk 
și V. Vasilievskaia 
au părăsit Capitala

Duminică seara au părăsit 
Capitala scriitorii sovietici 
acad. Aleksandr Korneiciuk, 
membru al Prezidiului Consi
liului Mondial al Păcii, vice
președinte al Comitetului so
vietic pentru apărarea păcii 
și Vanda Vasilievskaia, mem
bră a Consiliului Mondial al 
Păcii, care și-au petrecut va
canța în țara noastră la invi
tația Comitetului național 
pentru apărarea păcii din 
R. P. Romînă.

Au fost de față reprezen
tanți ai Ambasadei Uniunii 
Sovietice la București.

(Agerpres)

lin, oaspeții au fost salutați de 
Gh. Nițescu, rectorul Institutului 
politehnic, președintele Consiliu
lui regional A.R.L.U.S. Au luat 
apoi cuvîntul membrii delegației 
sovietice care au adus locuitori
lor din Orașul Stalin un călduros 
salut din partea oamenilor so. 
vietici.

E. A. Vasiukova a vizitat spi
talul nr. 1. Seara, colectivul Tea. 
Irului muzical din localitate • 
prezentat în cinstea oaspeților un 
spectacol cu opereta „Ana Lugo- 
jana” de Filaret Barbu.

★
în cursul zilei de duminică, 

membrii delegației de oa
meni de cultură sovietici, 
oaspeți ai țării noastre cu 
prilejul manifestărilor con
sacrate Lunii prieteniei ro- 
mîno-sovietice, în frunte cu 
conducătorul delegației, N. N. 
Meseațev, au făcut o vizită 
pe Valea Prahovei.

Oaspeții au vizitat Muzeul 
Doftana, unde au depus o 
coroană de flori în memoria 
eroilor clasei muncitoare uciși 
sub zidurile odioasei temnițe 
a regimului burghezo-moșie- 
resc, și Muzeul Peleș de la 
Sinaia.

Seara, membrii delegației 
au asistat la un spectacol dat 
în cinstea lor la Casa de cul
tură din Sinaia de către ar
tiști amatori din localitate.

(Agerpres)

Tot duminică a sosit în Ca
pitală mezzosoprana Irina Ar
hipova, solistă a Teatrului 
Mare din Moscova. Artista so
vietică va cînta la Cluj în 
opera „Aida“ și pe scena Tea
trului de Operă și Balet din 
București în operele „Car
men" și „Aida“. Ea va susține 
și un recital la București îm
preună cu baritonul Dan Ior- 
dăchescu.

(Agerpres)

Doluhanova
nova a fost îndelung aplaudata 
de public.

Cintăreața sovietică a fost «- 
companiată în chip remarcabil 
de pianistul Al, Erohin. 
(U.R.S.S.).

O scend din film.

„S E R I O
Nu există an în care cinema- 

tografia sovietică să nu cuce
rească unul sau mai multe pre
mii la principalele concursuri in
ternaționale ale celei de a șaptea 
arte. De cîte ori auzim o aseme. 
nea veste ne bucurăm și, în ace
lași timp, în sufletele noastre se 
aprinde mai tare nerăbdarea de 
a vedea aceste filme. Și de fie
care dată, așa cum s-a întâmplat 
și cu „Zboară cocorii", „Casa în 
care locuiesc”, „Al 41.lea” și al
tele, vizionarea filmului ne pro
voacă satisfacții artistice care 
depășesc toate așteptările. Așa a 
fost și deschiderea Festivalului 
filmului sovietic din acest an cu 
„Serioja”, film realizat după o 
nuvelă a Verei Panova, distins cu 
„Globul de cristal” la Korlovy — 
Vary anul acesta.

în sală s-a stins lumina și pe 
ecran a apărut un băiețaș cu 
chip drăguț, privirea puțin seve
ră. cu o claie de păr ca spicul 
griului. Fuge după niște copii 
mai mari, îi ajunge din urmă și, 
dorind să intre în vorbă cu ei, le 
spune mîndru : „Știți, eu am o 
inimă în piept. Mi.a spus mama. 
Dacă vreți puteți să o ascultați 
cum bate”. Apoi urmează generi
cul purtînd titlul „Serioja”.

Unul din faptele care determi
nă succesul filmelor sovietice este 
profundul lor umanism care 
le face să fie primite cu căldură 
și apreciate de oamenii cinstiți 
din lumea întreagă. Nu mai pu
țin contează de asemenea puter
nica afirmare a unor stiluri per
sonale și originale care caracter 
rizează școala cinematografică

IAȘI. — La adunarea consa
crată deschiderii Lunii prie
teniei romîno-sovietice care a 
avut loc duminică dimineața 
în aula Bibliotecii centrale 
universitare din Iași, a vorbit 
tov. Ion Niculi, președintele 
Consiliului regional A.R.L.U.S. 
Adunări asemănătoare au 
avut loc la Bîrlad, Pașcani, 
Huși, Vaslui și în alte centre 
din regiune.

★
CLUJ. — Duminică și luni, 

în peste 200 localități din 
regiunea Cluj au avut loc a- 
dunări consacrate deschiderii 
Lunii prieteniei romîno-sovie
tice. După expuneri consa
crate prieteniei romîno-sovie- [ 
tice, sărbătoarea tradițională 
a poporului nostru, au avut 
loc programe artistice, au 
fost prezentate filme sovie
tice.

★
SUCEAVA. — Duminică au 

avut loc în orașele și comu
nele regiunii Suceava nu
meroase manifestări închinate 
prieteniei romîno-sovietice. La 
cinematograful „23 August** 
din Suceava, peste 400 de oa
meni ai muncii au ascultat 
cuvîntul prof. Constantin Ră- 
țoi, președintele Consiliului 
regional A.R.L.U.S., care a 
vorbit despre marea prietenie 
romîno-sovietică. După con
ferință, a rulat filmul „Comu- 
nistul“. Manifestări asemănă
toare au avut loc în orașele 
Rădăuți, Fălticeni, Cîmpulung, 
precum și la peste 200 cămine 
culturale din regiune.

★
DEVA. — Sute de oameni ai 

muncii din orașul Deva au 
luat parte luni după-amiază 
la adunarea consacrată des
chiderii Lunii prieteniei romî
no-sovietice, în cadrul căreia 
prof. Virgil Greavu, secre
tar al Consiliului regional 
A.R.L.U.S., a vorbit despre 
uriașele realizări obținute de 
poporul sovietic, sub conduce
rea gloriosului său Partid Co
munist, în construirea desfă
șurată a comunismului.

★

PLOEȘTI. — La cinemato
graful „Progresul" din Ploești 
a început festivalul filmului 
sovietic, manifestare organi
zată în cadrul Lunij priete
niei romîno-sovietice. Festi
valul a fost deschis cu filmul 
„Serioja**.

(Agerpres)

sovietică. o diversitate de stiluri 
stimulată și valorificată deplin de 
metoda biruitoare a realismului 
socialist.

Și în filmul „Serioja" (regia 
G. Danelia și I. Talankin) ne în
tâlnim. cu o asemenea afirmare a 
unui stil personal care se impu
ne deîndată printr-o strălucită 
îmbinare a două coordonate : li
rismul, umorul și meditația filo, 
zofică. Oricît ar putea părea de 
neașteptat, deși e un film cu co
pii, despre copii, .Serioja” este 
o operă de o mare adîncime filo
zofică și sînt necesare cîteva vi
zionări spre a.i putea cuprinde 
marea bogăție de idei. Titlul in
dică numele băiatului, dar ade
văratul spectacol care se vede 
prin intermediul aparatului de 
filmat este lumea, lumea privită 
prin ochișorii unui copil de cîți‘ 
va ani, lumea țării care merge 
spre comunism, iar copilul este 
un produs fraged, dar totuși un 
produs al vieții celei noi, comu
niste.

La prima vedere avem de-a 
face cu un copil care soarbe prin 
ochii săi avizi lumea. Printr-o 
excepțional de inteligentă mînui- 
re a camerei cinematografice (A. 
Nitocikin, sub conducerea profe. 
forului Leonid Kosmatov) ni se 
explică fenomenul dezvăluirii 
realității înconjurătoare în fața 
acestui copil. Pentru Serioja orice 
mărunțiș dimprejur ia proporția 
unui eveniment și aparatul de 
filmat ni-l arată astfel. Cocoșul 
apare ca un cap încoronat plin 
de ingîmfare, capra ca o cucoa
na din „lumea mare” surprinsă in

Elevii seraliști E. Gaida și I. Budai din clasa a IX-a de la Școala medie rw. 1 din Baia 
Mare la lecția de geografie.

A apărui în limba romînă
ta Editura politică, numărul 10/28 pe anul 1960 al revistei 

„Probleme ale păcii și socialismului"
revistă teoretică și informativă a partidelor comuniste $1 

muncitorești.
în acest număr al revistei 

sînt publicate articolele : Co
existența pașnică și lupta de 
clasă de M. REIMANN ; In
dependența Tunisiei și neoco- 
lonialismul de M. ENNAFA; 
Lupta pentru comunism — ca
lea spre lichidarea „înstrăină
rii" omului de R. GARAUDY; 
Bogăția vieții — bogăția artei 
de A. OBRETENOV ; Religia 
și biserica în Republica Popu
lară Ungară de I. KOTELES ; 
Știința contemporană și pă
trunderea în Cosmos de G. PO
KROVSKI ; Partidul laburist 
englez astăzi de K. ZILLIA- 

I CUS ; Despre rolul socialiști
lor de stingă în mișcarea mun
citorească de E. SCAARF; în 
memoria lui Wilhelm Pieck.

Rubrica „Pagini din istorie" 
cuprinde articolul: Un drum 
eroic de D. IBARRURI.

Rubrica „în partidele comu-

1.800 de apartamente date în folosință 
in regiunea Hunedoara

Zilele acestea, la Hunedoara 
Petroșani, Brad și în alte 
orașe ale regiunii Hunedoara, 

timpul unei ocupații derizorii 
(paște) etc. Felul cum ni se face 
cunoștință cu percepțiile copilu
lui se apropie de precizia știin
țificului dacă n-ar interveni de 
fiecare dată plasticizarea și ge
neralizarea artistică. Adeseori 
copilul este filmat într-o parte a 
cadrului proiectat pe imensitatea 
unui cer adine : cu multă expre. 
sivitate ni se reamintește că în 
acest film este vorba despre un 
băiețaș față-n față cu Universul. 
Cel mai mult îl interesează însă 
pe Serioja din tot acest univers 
niște ființe pe care uneori nu le 
prea înțelege dar în același timp

Cronica filmului

le admiră. Aceste ființe sînt 
„oamenii mari”. Unii sînt cam 
ciudați, e drept, de pildă, mă
tușa care se plînge că n-are un 
bărbat în casă pentru a.i „edu
ca" nepotul cu ajutorul curelei, 
sau cetățeanul care-l păcălește 
pe Serioja dîndu-i o învelitoare 
de bomboană fără... bomboană. 
Cei mai mulți dintre oamenii 
mari sînt însă inleresanți și 
demni de •admirat și printre ei se 
numără în primul pînd mama lui 
Serioja și Korosteliov — tatăl său 
vitreg.

Poate că în anumite privințe 
Korosteliov este mai interesant 
și mai demn de admirat decît 
mama. Mama e bună și duioasă 
— gîndește copilul -*- dar Ko
rosteliov ăsta este, cum să.i spui, 
da este un bărbat adevărat. De 
aceea se înțelege atit de bine cu 

niște și muncitorești" conține 
un bogat material informativ 
cu privire la activitatea unor 
partide frățești.

în cadrul rubricii „Cărți și 
reviste" sînt publicate artico
lele : Bazele de nezdruncinat 
ale politicii externe a socia
lismului de S. V.; Executorii 
testamentari ai lui John F. 
Dulles de E. ARAB-OGLÎ.

în rubrica „Scrisori, note, 
replici" apar articolele : Pen
tru viață sau pentru o crucia
dă ? de A. BAYER ; „Ny Tid“ 
săvîrșește un fals de I. ARBA
TOV.

Revista „Probleme ale păcii 
și socialismului" apare lunar 
în limbile : albaneză, bulgară, 
cehă, chineză, coreeană, en
gleză, franceză, germană, ita
liană, japoneză, mongolă, o- 
landeză, poloneză, romînă, 
rusă, spaniolă, suedeză, unga
ră, vietnameză și în alte limbi.

s-a terminat construcția a in- 
că 164 de apartamente. Cu a- 
cestea. numărul apartamente
lor date în folosință în acest 
an oamenilor muncii din a- 
ceastă regiune a ajuns la 1.800.

Constructorii hunedoreni a- 
cordă o atenție deosebită 
reducerii prețului de cost al 
locuințelor. Pe șantierele din 
localitățile Văii Jiului, de 
pildă, se utilizează la zidărie 
tencuială din cenușă de la 
termocentrala electrică Paro- 
șeni, înloculndu-se astfel can
tități însemnate de ciment, 
var și nisip. Pe mai multe 
șantiere se folosesc, la zidurile 
despărțitoare, plăci celulare 
prefabricate din amestec de 
ciment cu cenușă și nisip. S-a 
extins de asemenea folosirea 
cofrajelor din panouri de- 
montabile.

Constructorii noului oraș al 
siderurgiștilor hunedoreni, 
care au pornit anul acesta 
inițiativa de a realiza la fie
care bloc cu 24 apartamente 
economii pentru construirea 
unui apartament în plus, au 
terminat zidăria la ultimul 
etaj al blocului care se con
struiește din economii și prin 
muncă patriotică.

(Agerpres)

J A"
el Serioja. Copilul nu înțelege 
prea bine că mama e văduvă și s-n 
căsătorit acum eu Korosteliov, de 
aceea îi spune pe numele de fa
milie omului care i'a devenit 
tată, dar îl respectă nespus și 
caută să.l imite în toate. Vor
beam înainte de precizia aproa
pe științifică cu care filmul ne 
introduce în lumea copilului. A~ 
ceastă precizie face ca farmecul 
lui Serioja să ne apară in totală 
prospețimea lui. El nu este un 
copil care maimuțărește pe cei 
vîrstnici. Serioja are personalita
tea lui și dacă imită o face pen: 
tru că a înțeles, prin gindirea 
lui, că exemplul celor mari din 
jurul său trebuie umvat. Cind 
Korosteliov îi spune că n-are de 
gind să folosească cureaua în în
drumarea lui, Serioja decide că 
acest om merită încrederea și ca 
atare procedează în diverse îm
prejurări exact în modul în care 
ba văzut făcînd pe Korosteliov. 
Cind vede tatuajele de pe piep
tul marinarului, deși înțelege că 
face un lucru greșit, se lasă și el 
tatuat numai pentru a nu se do
vedi fricos și laș...

Iată deci, ne arată filmul, cit 
de bogat este universul copilului, 
cită profunzime și sensibilitate se 
ascund în irupușorul firav. Serio, 
ja merge la sovhozul pe care-l 
conduce Korosteliov și e adine 
impresionat de felul cum știe a~ 
cesta să se apropie de muncitori 
și să~i ajute, de dragostea cu 
care e înconjurat de tovarășii săi. 
Stînd pe o canapea și așteptind 
să plece acasă Serioja face bi. 
lanțul activității zilnice a lui Ko
rosteliov, își dă seama, eu spiri
tul de observație eare-l caracterL 
zează, că acesta ra îngrijit de

Consfătuire 

în cadrul 

CAE.

Intre 1 și 10 octombrie 1980 
a avut loc la București o con
sfătuire organizată de grupa 
de lucru pentru silvicultură, 
de pe lingă Comisia Perma
nentă C.A E.R. pentru agri
cultură și silvicultură.

La consfătuire au participat 
delegațiile din partea R. P 
Bulgaria, R. S. Cehoslovace, 
R. D. Germane, R. P. Polone, 
R.P. Romîne, R. P. Ungare 
și U.R.S.S.

Au fost examinate proble
me privind tehnica și efica
citatea economică a lucrărilor 
de îngrijire a arboretelor pre
cum și probleme în legătură 
cu prevenirea uscării arbore
telor de stejar și de alte spe
cii.

Pentru a se vedea aspecte 
caracteristice din efectuarea 
operațiunilor de îngrijire «au 
vizitat o serie de păduri re
prezentative din regiunile PI 
tești, Ploești și Stalin.

Lucrările consfătuirii s-au 
desfășurat în spiritul eolabo 
rării socialiste și al înțelege
rii reciproce.

(Agerpres)

„O lecție bine predată"
(Urmare din pag. l-a)

văr mai ușor să fugi de răs
pundere, să dai bir cu fu- 
giții decît să te faci om de 
treabă. Și meșterul îl privi 
în ochi, adînc, răscolitor. Eh, 
Joșka, Joșka, și eu care cre
deam că cei care au scris des
pre tine așa, au exagerat...

Joșka văzu ziarul lingă 
meșter. „Părerea noastră - 
citi el — este că tu, Iosif, nu 
apreciezi nici faptul că trăiești 
într-o societate care îți asigu
ră un trai din ce in ce mai 
bun. Alături de mama ta so
cietatea noastră te-a salvat de 
la sărăcie, de la grija zilei 

multe treburi care privase pe 
alții, dar el niei n-a avut timp 
să mănînce măcar. Și atunci Se
rioja, cu pleoapele îngreunate de 
somn, își spune : „Cind am să 
fiu mare, am să mă fac și eu di
rector de sovhoz”. Cu alte cuvin
te, cind am să fiu mare, am să 
caut să fiu la fel ca și Koroste
liov. Cu alte cuvinte Serioja spu
ne, fără să-și dea seama de în
semnătatea concluziei sale, că, a' 
tunci cînd va fi mare, va fi co
munist. Iată concluzia și hotă- 
rîrea capitală către care-l împin
ge pe acest copil, judecarea apro
fundată a realității înconjurătoa
re, a lumii în pare trăiește.

Patria sovietică a dat mulți 
oameni mari, eroi și celebrități. 
Pentru mulți dintre ei hotărîrea 
de a merge pe drumul slujirii 
devotate a poporului a fost lua
tă în forul intim, la o vîrstă fra
gedă într-o împrejurare asemă
nătoare. Filmul ne dezvăluie me
canismul abordării de către copil 
a drumului cel mai frumos în 
viață, fără fals patetism, din com
punerea unor elemente de o sim
plitate uluitoare. Se înțelege ca 
în afară de bucuria artistică pe 
care ne’o oferă „Serioja”, filmul 
reprezintă și o adevărată ^școa
lă a părinților** cărora le predă 
lecții minunate prin profunzimea 
și lirismul lor. Micuțul Bor ea 
Barhatov este excepțional de ex
presiv în rolul titular iar acto
rul Serghei Bondarciuk a știut 
să creeze un Korosteliov pe ca
re-1 îndrăgești pentru căldura 
sentimentelor lui, pentru uma
nismul comunist care.i luminea
ză fiecare fapt al vieții de zi 
cu zi,

B. DUMITRESCU

C. ANDREI - Făgăraș : Co 
mitetul executiv al Sfatului 
popular raional Făgăraș a dat 
dispoziție Sfatului popular al 
comunei Lisa să repartizeze 
pînă la construirea unui cămin 
cultural, un local corespunză
tor pentru buna desfășurare 
a activității echipelor artistice 
de amatori din comună.

Comunică-ne dacă această 
dispoziție a fost îndeplinită.

ION ROTARU — comuna 
Plopeni — Ploești : Conform 
legilor în vigoare dumneata 
ai dreptul la un concediu a- 
nual de odihnă de 21 zile. 
Consiliul sindical regional Plo
ești ne comunică prin adresa 
nr. 83/1 că a luat legătura cu 
conducerea întreprinderii unde 
lucrezi pentru a ți se acorda 
concediul la care ai dreptul.

STOICA C. NICOLAE - 
Pitești î Comitetul executiv al 
Sfatului popular al regiunii Pi
tești ne confirmă justețea ce
lor sesizate de dumneata. In 
momentul de față organele de 
stat locale au luat măsuri pen
tru repararea grupului elec
trogen care alimentează re
țeaua. In curind curentul e- 
lectric va lumina din nou sa
tul vostru.

CHIOARU GAVRIL - co
muna Sirbi, raionul Marghlta, 
regiunea Oradea.

Ministerul Transporturilor 
și Telecomunicațiilor ne infor
mează că conform HCM nr. 
717/1959. nici un conducător 
auto nu va putea fi utilizat 
pentru transporturi de persoa
ne fără a avea o practică de 
conducere de cel puțin 5 ani. 
Această măsură a fost luată 
pentru garantarea securității 
călătorilor. Tinerii absolvenți 
ai școlii de șoferi pot fi an

Manifestări consacrate 
„Zilei petrolistului"

Duminică, în centrele petro
lifere din țară au continuat să 
aibă loc manifestări consa
crate „Zilei petrolistului**.

La adunarea care a avut loc 
la Rafinăria nr. 1 din Ploești 
au participat peste două mii 
de petroliști din schelele și 
rafinăriile regiunii. Despre 
semnificația și însemnătatea 
„Zilei petrolistului** a vorbit 
tov, Gheorghe Găneț. pre
ședintele Consiliului sindical 
orășenesc Ploești. Pentru suc
cesele obținute în lupta pen
tru traducerea în viață a ho- 
tărîrilor Congresului al III- 
lea al P.M.R., petroliștii 
ploeșteni au fost felicitați de 
tov. Ion Dumitru, adjunct al 
ministrului Industriei Petro
lului și Chimiei, Ion Istrate, 

de mîine. Tu ești scutit de 
soarta celor care și-au pier
dut tinerețea în anii regi
mului burghezo-moșieresc...".

Lăsă ziarul din mină și se 
îndreptă spre masa de lucru. 
„Să fugi e ușor, să te faci om 
de treabă e mai greu... So
cietatea care te-a salvat de la 
sărăcie...".

Joșka își scoase sculele și 
se apucă de lucru. Nu, nu-t 
va fi greu să se facă om de 
treabă.

...Au trecut de atunci cîteva 
luni. Pe strada Horia din 
Cluj, în fața unui bloc în con
strucție, un grup de tineri 
gălăgioși veniseră la muncă 
voluntară. Era duminică. 
După un colț, un băiat, cu 
un aparat de radio portativ în 
mină se îndreaptă spre grup.

Joșka, vine Joșka!...
— Bună dimineața !
Și tinerii privindu-l cu drag 

i-au răspuns în cor :
Servus, Joșka.
Spontan, colectivul de mun

citori i-a dat lui Joșka o bună 
lecție de viață. (Agerpres)

Micwl Borea Barhatov in rolul lui Serioja.

gajați la autocamioane, trans
porturi unde nu se aplică a- 
ceasta interdicție.

C. NICOLAE - Uzinele 
„Victoria" Fioroști-Cimpina : 
Ministerul Industriei Petrolu
lui și Chimiei ne comunică că 
a aprobat ca dumneata și cei
lalți tineri muncitori, absol
venți ai școlii profesionale, în
cadrați la atelierul mecanic al 
Uzinelor chimice „Victoria" să 
susțineți un examen pentru 
încadrare în categorii supe
rioare de salarizare. Vă dorim 
succes !

E. NICOLAE — Școala pro
fesională de construcțli-Bacău: 
Sfatul popular al regiunii Ba
cău cercetînd situația arătată 
de dumneata în scrisoarea tri
misă „Scînteii tineretului" a 
constatat că intr-adevăr clădi
rea internatului necesită repa
rații. De aceea, în lunile au- 
gust-septembrie au fost exe
cutate reparațiile generale ne
cesare, pentru ca în noul an 
școlar să beneficiați de condi
ții mai bune de cazare.

Scrie-ne despre modul în 
care au fost realizate repara
țiile și dacă colegii dumitale 
Îngrijesc cum se cuvine acest 
cămin.

D. STANCU — comuna Gura 
Vadului, raionul Mizil : Minis
terul Industriei Grele prin a- 
dresa nr. 1009/529 ne comunică 
că Direcția generală meca
nică de precizie a dat dispo
ziție Uzinei de utilaj chimic 
și petrolifer nr- 2 Ploești să 
încadreze în posturi corespun
zătoare calificării , pe cei 13 
absolvenți ai Școlii profesio
nale „Vasile Roaită" din Plo
ești. repartizați în producție la 
această întreprindere.

Comunică-ne cum se respec
tă dispoziția dată de minister.

secretar al C.C. al Uniunii 
sindicatelor din petrol, chi
mie și gaz metan și de Biți 
invitați la adunare.

O adunare asemănătoare a 
avut loc duminică și la clubul 
petroliștilor din orașul Pitești, 
unde au participat sute de 
muncitori, ingineri, tehnicieni 
și fruntași în producție.

Cu prilejul sărbătoririi „Zi
lei petrolistului", numeroși 
muncitori, ingineri și tehni
cieni care au obținut realizări 
deosebite în muncă au fost 
distinși cu ordine și medalii.

In încheierea festivităților, 
formații de amatori au pre
zentat frumoase programe ar
tistice.

(Agerpres)

Informații
în cursul zilei de duminică, 

d-1 Olivier Caldwell, director 
în Departamentul Educației 
din Ministerul Sănătății, Edu
cației și Asigurărilor Sociale 
din S.U.A., oaspete al țării 
noastre, a vizitat diferite car
tiere ale Capitalei, Muzeul sa
tului și Pavilionul de mostre 
de bunuri de consum, iar sea
ra a asistat, în noua sală a 
Palatului R.P. Romîne, la 
spectacolul cu piesa >,Bădă
ranii

Luni dimineața, d-1 Olivier 
Caldwell a fost primit de Ilie 
Murgulescu, ministrul Invăță- 
mîntului și Culturii. La între
vedere au asistat funcționari 
superiori din minister, pre
cum și Paul Wheeler, atașat 
al Legației S.U.A. la Bucu
rești.

Tot luni, oaspetele ameri
can a făcut vizite la Comi
tetul Executiv al Sfatului 
Popular al Capitalei și la 
Combinatul agro-alimentar 
„30 Decembrie** din apropie
rea Bucureștiului.



hotare
N. S. Hrușciov 

a rostit o cuvîntare 
la posturile 
americane 

da televiziune

Lucrările Adunării Generale
a O.N.U.

la
CO-

NEW YORK 10 (Agerpres).
TASS transmite : La 9 oc

tombrie, N. S. Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. a luat cuvin-' 
tul la posturile americane de 
televiziune. El a răspuns 
întrebările cunoscutului
mentator american Susskind 
referitoare la relațiile sovieto- 
americane și la alte probleme 
ale situației internaționale. 
Emisiunea în cadrul căreia a 
vorbit șeful guvernului sovie
tic a fost organizată de Socie
tatea „Național Telefilm Asso- 

a fost 
posturile

Sutele

dates**. Cuvintarea 
transmită de toate 
de televiziune din 
Unite ale Americii.

W. Morse: .Admiterea 
Chinai in O.N.U. 

nu mai poate 
fi evitată'

NEW YORK 10 (Agerpres). 
— Referlndu-se la votul care a 
avut loc în problema repre
zentării R. P. Chineze in 
O.N.U.. agenția Asaoăated 
Press face o analiză a vctj- 
ri’or din ultimii nouă azi. 
care pune în evidență Tide 
rea puternică a ce
lor ce au urmat S.U-A. fu ati
tudinea lor în această pro
blemă. Astfel în 1952 s _ z pre
siunea S.U.A. 85 la sotă dtai 
numărul țărilor membre m 
O.N.U. au urmat S.UA. ta 
votul împ-- 
d-epturi^or R P
O.N U.; în 1953 - tl la satt; 
în 1954 - 79 la sută; in U®- 
77 la sută: în 1258 — M la 
sută; în 1957 - 63 a 5.:i 
1953 — 61 la sută: in 18» — 
60 ’a sută ; în 1960 — 43 la 
sută.

Pentru prima oară acest 
an poziția S.U.A., în 
tuturor presiunilor ș: mane
vrelor, nu a întrunit n:c. 
mătate din numărul vor-ri- 
lor statelor membre în Az
nar ea Generală.

Aceeași agenție a tnaoBia 
declarația senatorului Wayrc 
Morse, membru al deZezst 
S.U.A. la cea de a XV-a se
siune a Adunării Generale a 
O.N.U. El a declarat la 9 oc
tombrie că „admiterea R. P 
Chineze în Organizația .Na
țiunilor Unite es:e .r.= . 
tabilă“. Morse a afirma: ci 
votul „extrem de strins* ai 
Adunării asupra rezol j:.e. a- 
mericane. care a permis 
S.U.A. să amîne cu încă un an 
problema reprezentării Ch..-.e 
la O.N.U., precum și dezbate
rile care l-au însoțit au arătat 
că „admiterea Chinei 
O.N.U. nu mai poate fc 
evitată*4.

NEW YORK 10 (Agerpres). 
— In cadrul ședinței plenare 
din dimineața zilei de 10 oc
tombrie a Adunării Generale 
a continuat discuția politică 
generală. Singurul vorbitor 
în cadrul acestei ședințe a 
fost Seku Ture, președintele 
Republicii Guineea.

O.N.U., a declarat Seku 
Ture este obligată să elibereze 
lumea de povara colonialis
mului care devine de r*su- 
portat. Proclamarea acordării 
imediate a independenței tu
turor popoarelor coloniale a 
declarat în aplauzele multor 
delegații președintele Repu
blicii Guineea, corespunde 
sarcinii fundamentale a 
O.N.U. Nu trebuie să uităm 
că milioane de oameni mai 
poartă încă câuișele robiei co
loniale.

Subliniind că in mai puțin 
de un an 15 țări din Africa 
au pus capăt stăpinirii svă_r.e 
și și au eucerit -.dependența, 
Seku Ture a arătat că aceste 
transformări profunde au fost 
smulse prin iuptă dirză pen- 
tru independentă. Imperial 
mul. > spus ei- este neve.: 
să-și schimbe me«ode£e ce 
reprimare a m.șcăr.: de eLbe- 
rare năuceală, cocunuiod 
locodată să rec-rțl la tona 
br-tală a reprimări pe calea 
armeior, ca de p&Ldă in A^e-

nu mal poate fi menținută, 
Seku Ture a amintit că în 
1946 erau în organizație nu
mai trei țări africane, iar in 
prezent sînt 27. Trebuie rea
daptate instituțiile internațio
nale — a continuat președin
tele Guineei — și să Ce cre
ată o structură mai corespun
zătoare situației politice mon
diale actuale Continentul a- 
frican trebuie sâ Ce mai larg 
reprezentat in principalele or
ganisme ale OJ< U. și anume, 
în Consiliul de Securitate. 
Consiliul de rutei A care tre
buie să dispară cit mai rapid 
posibil in același timp cu no
țiunea de colonialism sau de 
țară sub tutelă, in Consiliul 
Economic și Social și in altele.

în încheiere. Seku Ture a 
spus printre altele : Sintem 
partizani ai dezarmării gene
rale și ctxnp'e-ie. factor esen
țial pentru stabilizarea păcii 
mcoddale Z>-pâ părerea noas
tră nu este pcaibU să se acor
de trai zrjltă un portantă pro-

Lucrările Congresului
U. I. S.

Delegatul Uniunii Asocia
țiilor studenților din R. P. Ro- 
mînă Cornel Burtică, și-a 
consacrat cuvintarea proble
melor dezarmării generale 
și totale, luptei împotriva co
lonialismului, apărării princi
piilor coexistenței pașnice. Ti
neretul romin, a spus el con
sideră că principala sarcină a 
contemporaneității este men
ținerea păcii și înfăptuirea 
dezarmării generale și totale. 
Noi. a spus delegatul romin 
sprijinim pe deplin propu
nerile U.R.S.S. cu privire la 
dezarmare și la lichidarea co
lonialismului.

în cuvintarea sa plină de 
mînie, reprezentantul studen
ților din Porto Rico a demas
cat mitul propagandei ameri
cane că țara sa ar prospera 
sub egida monopolurilor S.U.A.

Astăzi, a declarat el. Porto 
Rico este o colonie a S.U-A.

La încheierea ședinței, pre
ședintele a dat citire mesaje
lor de salut adresate congre
sului de președintele Tunisiei 
Habib Burghiba. de primul- 
ministru al guvernului provi
zoriu al Republicii Algeria, 
Ferhat Abbas și de președin
tele R.S. Cehoslovace, Antonin 
Novotny. Seara, organizațiile 
de masă din Irak au oferit o 
mare recepție in cinstea par- 
t'cipanților la c«l de-al VI-lea 
Congres al U.LK

BAGDAD 10 (Agerpres). — 
TASS : La încheierea ședinței 
plenare din dimineața zilei de 
9 octombrie a celui de-al 
VT-lea congres al Uniunii In
ternaționale a Studenților a 
luat cuvîntul Jiri Pelikan, 
președintele U.I.S. care a 
făcut analiza mișcării inter
naționale studențești și activi
tății UJ.S. în cei doi ani care 
au trecut de la cel de-al V-lea 
Congres.

,_Se poate spune fără exa
gerare, a declarat J. Pelikan, 
ca mișcarea studențească re
flectă în mic toate evenimen
tele care au avut loc în lume 
in această perioadă. în toate 
evenimentele internaționale 
importante studenții se nu
mără printre participanții cei 
mai activi.

Este suficient să amintesc 
revoluția rictorioasă din Cuba, 
lupta eroică a poporului alge- 
nan împotriva colonialismu
lui, avîntul fără precedent al 
popoarelor din AÎrica neagră 
în lupta pentru independență, 
larga mișcare pentru dezar
mare și pentru încetarea ex- 
perien:e!er nucleare, protestul 
hvtărit împotriva discriminării 
ra riale din Uniunea Sud-Afri
cană și din întreaga lume— 
Arerie exemple confirmă că 
trăsătura cea mai cararteris- 
tcă a mișcării studențeșt: dm 
ulrimii doi ani a fost intenri- 
f.rarea luptei pentru pare, 
împotriva imperialismului și 
colonialismului".

J. Pelikan a subliniat nec 
ttatea imperioasă a muti 
«tudențilcr din toate țările fa 
lupta pentru drepturile lor, 
pentru pare în întreaga lusne.

în jerimta de seară, primul 
a hxat cuvîntul șeful delega
ției Veaezaelei care a vorbit 
cespre lupta

FESTIVALUL INTERNAȚIONAL 
STUDENȚESC AL FILMULUI

eomoatrioriler 
eolorralismuTu: 
și a dominației 
petroliere ale

ce sta:

Lichidarea unei bande 
contrarevoluționare în

j

J. Nehru: Puterile occidentale 
nu doresc sâ trateze îndeaproape 

dezarmării
punct de radere MA 
și dus paxes de rede-e ei sece- 
rtsdar OJJJS e^e amar ea 
China papnlarâ ei rsa tp 
lată ia L’rtxu4..l 5<iie Ît 
C*Ue. Frub/f • ea 
fi orice che problemă ixsperttm- 
tă « «L n ^ec rv*
*>Zr«Ze reprezentarea di
nei ia OJU.

Nehru e spas ei deaseetie per 
liiici e im vendor •
luat sf.rșa. Te£«F ixflaeaf Ier 
economici se meatiae. Acea^a sa 
manifestă prta diierde da, AK- 
fel. de piidi se w meafia țiad 
ia prezent ealemile pe^tașdeza 
dia Afr.ca zsde pepa^fza vâ- 
iește i*lr-un reț.ss nmAer eeizz 
din secolul el VIHta Acela 
există calouzalisas ia ferma m 
cea mai rea

Primul ministru « spzs ce Or. 
ganizația Neținiler Unite gre^a^ 
sâ acționeze in Congo txwc pem 
intermediul gurernzux» kxkxc ce 
parlamentul contolez fi « cerat 
ca OJ9.U. să na rec*aw»eâ jCea- 
siliul comisarilor genereli*. creat 
de președintele Kssanbx. Orșr 
nizația Națiunilor Lnite^ a sub. 
liniat el nu poate «re* mei an 
fel de relații cu .^uxernssT" d-n 
Katanga.

India, a declarat Nehru, ta 
sprijini orice propunere îndrep
tată spre acordarea independen
ței tuturor coloniilor.

problema
DELHI 10 (Aftrprti). — 

După cum anunță Biroul India» 
de Informații, primul ministru al 
Indiei, Jawaharlal Nehru a *«- 
lutat la 8 octombrie uitr.u* in
terviu transmis de posturile de 
televiziune din New York propu
nerea făcută de N. S. Hrușcicr, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., de a se con
voca la începutul anului 1961 o 
sesiune extraordinară a Adunării 
Generale a O.N.U. pentru a se 
discuta problema realizării unui 
acord cu privire la dezarmare și 
la stabilirea unui control inter, 
național asupra dezarmării. Ne
hru a declarat că dezarmarea 
este o problemă foarte urgentă 
și a cerut să nu se amine discu
tarea acestei probleme de impor
tanță vitală. Primul ministru a 
subliniat că participarea la acea, 
stă sesiune a celor mai autorizați 
oameni de stat ar contribui la 
grăbirea rezolvării problemei de
zarmării.

Răspunzînd la o întrebare, 
Nehru a spus : „Sînt convins că 
Hrușciov vrea dezarmare, nu vrea 
război", Nehru a arătat că pu
terile occidentale nu doresc să 
trateze îndeaproape problema de
zarmării.

Referindu.se la problema re
prezentării legitime a R. P. Chi
neze la O.N.U., Nehru a spus : 
India este convinsă că atît dineste convinsă că atît din

Noul președinte al Braziliei
DE JANEIRO 10 (Ager-
— In urma alegerilor pre

zidențiale care au avut loc la 3 
octombrie în Brazilia. în func
ția de președinte al țării a fost 
ales candidatul opoziției, Janio 
Quadros, fost guvernator al sta
tului Sao Paolo.

Intr-o primă declarație făcută 
presei după «anunțarea rezultate
lor parțiale ale alegerilor. Janio 
Quadros, președintele virtual fl
ies al Braziliei, a subliniat că 
îșl propune să lupte împotriva 
mizeriei și pentru reglementarea 
beneficiilor pe care capitalurile 
străine le realizează în țară. In 
ce privește politica externă, pro-

RIO 
preș).

nunțîndu-se pentru ..întărirea 
solidarității continentului ameri- 
caijf. Quadros a arătat că ma
nifestă înțelegere față de revo
luția cu bană și a ajuns te con
vingerea că Fidel Castro este un 
patriot inspirat de dorința de 
a-și elibera tara de sub domina
ția străină. Quadros a relevat de 
asemenea că „BraziUa își va 
dezvolta relațiile comerciale cu 
toate țările lumii. Indiferent de 
ideologia lor" și a condamnat pe 
cei care încearcă să Ignoreze 
existența Chinei populare. El 
s-a pronunțat de asemenea în 
sprijinul luptei poporului Alge
rian.

♦

I

Intensificarea activității militariste 
în Germania occidentală 

— un pericol la adresa păcii

HAGA 10 (Agerpres) 
TASS transmite : La Am
sterdam a luat sfîrșit Fes- 
t.va ul internațional stu
dențesc al filmului. La 
festiva’ au fost prezentate 
peste SO de filme turnate 
de studenții instituțiilor 
cinema‘orraTiee de invăță- 
mînt. A fost premiat d- 
nsn» sovietic . Nimeni nn 
m-«re rierodată- după uu- 
r?h scriitorului american 
H'mnjway. An fost pre
miate in total 12 filme. 
C «ri premii an fost acor
da:- F.lme’or prezentate de 
țările socialiste,

STUDENȚII FRANCEZI 
SE PR ON JNȚA PENTRU 

PACE IN ALGERIA
PARIS 9 (Agerpres). - 

îx prăt-cl-* studențesc An- 
a tac: ta bcprrjari- 
Prrisslaâ. « cred loc 

o Qrtcr-e c sradrxgiloe 
âcx irznzsxțsZe de rerctă- 
rîta? gsperer^ di* ecpcrcLa 
Fres^i ‘

«P 
prraoane fi 
turct sub lozincile 
deuții declară JiuZ 
boiului F, ►Pace în 
ria

: care cu partid-
■.-.cnr o mie de 

xre s-a des'ă-

răz- 
Alge-

DEMONSTRAȚII
ALE ELEVILOR ITALIENI

ROMA 9 (Agerpres). — 
La 8 octombrie la Roma 
au avut loc demonstrații 
ale elevilor de la școlile 
med.: și ale părinților ele
vilor din clasele primare 
care au protestat împotri
va lipsei de localuri pentru 
școli. Demonstrații simila
re au mai avut loc înainte 
cu cîteva zile.

Ziarul .Unita" relatează 
că în prezent în capitala 
Italiei se duce lipsă de a- 
proximatir 5000 săli de 
clasă.

PHENI.VC. — L* 10 octombrie, 
te Pheziea • «tu? k>c o adunare 
festivi 2O-M«creti celei de-a 15-a 
Mrâeraărf » eoastitairti Partidu- 
tai Mantii Mn Coreea. Raportul 
« fost prezentat de Pak Kîm 
Cer. rScepreședfaKe al C.C. al 
Partxîutai MuscH din Coreea.

STALDÎABAD. - La Sta- 
Enabad s a deschis prima con- 
:--- . =•- ce sclidari-
tate cu popoarele din țările 
Avei $: Africii.

Conferința a aprobat or
dinea de ri al cărei punct cen
tral este raportul „Popoarele 
Asiei și Africii în lupta împo
triva colonialismului și impe
rialismului și activitatea Co
mitetului sovietic de solidari
tate cu țările Asiei și Africii".

NEV YORK — Corespondentul 
din Rabat al agenției Associated 
Press anunță că la 10 octombrie

prințul moștenitor Moutay Has
san al Marocului, vicepreședinte

Z - ~ '.‘z.șrri c: gu
vernului marocan, a plecat cu 
avionul la New York unde va 
conduce delegația marocană la 
cea dea XV-a sesiune a Adună
rii Generale a O.N.U.

MOSCOVA. — Intr-o te lepra- 
mâ adresa:â de N. S. Hrușciov, 
președinîe’e Consiliului de Mi
niștri s U.R.S.S., Iul Modibo 
Keita. președintele guvernului 
Republicii .Mali, se spune că gu- 
vernul sovietic recunoaște Repu
blica MaH Și este geta să stabi
lească cu ea relații diplomatice 
și să facă schimb de reprezen
tanțe diplomatice.

Mari demonstrații antiguvernamentale 
în Coreea de sud

SEUL 10 (Agerpres). — In 
Coreea de sud au izbucnit din 
nou tulburări. Coresponden
tul ager vei United Press In
ternational anunță că la 10 
octombrie au avut loc la Seul, 
Masar, Taegu, mari demon
strații antiguvernamentale. 
Demonstranții a’J cerut demi
sia cabinetului Tian Mon și 
dizolvarea Adunării Națio
nale. Ei au declarat că gu
vernul nu și-a îndeplinit an
gajamentele luate după răs
turnarea regimului lisînma- 
nist și că de fapt el este o 
„reeditare a guvernului lui Li 
Eîn Man".

Demonstranții au acuzat gu
vernul de faptul că este 
„prea indulgent4* față de 
foștii funcționari șl polițiști 
llsînmaniști, vinovați de îm
pușcarea studenților în timpul

răscoalei împotriva regimului 
lui Li Sin Man.

Speriate de 
monstrațiilor, 
adus în stare 
ți a și trupele, 
tilor din Seul li s a ordonat 
să poarte arme. Au fost crea
te unități speciale de poliție 
..Pentru reprimarea tulburări
lor*4. Ziarul „Hanguk Ilbo“ 
anunță că toți comandanții 
unităților militare și de poli
ție au primit ordinul să ră- 
mînă la unitățile lor.

Pentru a-i liniști 
stranți președintele 
sud a cerut la 10 
Adunării Naționale 
de urgență amendamentele 
la Constituția lisînmanistă și 
să promulge imediat legea 
specială cu privire la pedep
sirea aspr? a foștilor lisînma- 
niști.

amploarea de- 
autoritățile au 
de alarmă poli- 
Tuturor polițiș-

pe demon- 
Coreei de 
octombrie 
să adopte

MOSCOVA — într-o telegra
ma adresată Iul Mamadou Dia, 
președinte.e guvernului Republi
cii Senegal. N. S Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S S , declară că guvernul 
U.R.S.S. recunoaște Republica 
Senegal și este gata să stabilea
scă relații d'Promatice cu ea.

ANKARA. — După cum trans
mite agenda France Presse, la 9 
octombrie, in baza unui mandat 
emis de Tribunalul suprem care 
anchetează camele comise de 
fostul guvern al primului minis
tru Menderes, politia turcă a a- 
restat inc& 18 persoana. Cei a- 
restați vor fi trim și în judecată 
împreună 
destituite 
luna mai.

cu celelalte persoane 
din posturile lor in

I

* Declarația comună a guvernelor R. S. Cehoslovace, 
R. D. Germane, R. P. Polone și U. R. S. S. -

tul trupelor N.A.T.O. din Eu
ropa, a sprijinit cererea mili
tariștilor vest-germani de a li 
se acorda dreptul să constru
iască nave de război cu un 
deplasament care să permită 
înzestrarea acestora cu rache
te grele avînd 
mice.

Complicitatea 
cidentale la 
R.F.G. a făcut 
wehrul să pretindă acum tot 
mai insistent rolul de for
ță militară conducătoare a 
N.A.T.O. în Europa. Cercurile 
militariste din Germania oc
cidentală nu mai vor să se 
mulțumească numai cu „spa
țiul strimt al R.F.G.", ci tind 
să amplaseze obiectivele mi
litare și unitățile Bundes
wehrului în întreaga Europă 
occidentală pentru a lega mai 
strîns țările europene la carul 
lor militar, pentru a le sub. 
ordona intereselor militare 
ale R.F.G. Astfel se creează o 
situație în care actualii aliați 
ai R.F.G. din cadrul grupări
lor militare se pot pomeni a- 
trași în orice moment, chiar 
fără voința lor, într-un con
flict militar de dragul înfăp
tuirii planurilor criminale al^* 
revanșarzilor vest-germani.

Guvernele S.U.A., Angliei și 
Franței se prefac că nu ob
servă amploarea pe 
căpătat-o activitatea 
șardă în Germania 
tală. Ele nu au spus 
cuvințel nici despre 
țiile insolente cuprinse în 
„memorandumul generalilor'*. 
Dacă toate acestea ascund in
tenția de a continua politica 
de favorizare a militariștilor 
și revanșarzilor vest-germani, 
guvernele statelor menționate 
vor trebui să-și asume întrea
ga răspundere pentru conse
cințele grave Ia care va duce 
în mod inevitabil o asemenea 
politică.
încheierea Tratatului 
de pace cu cele două 
state germane — cea 
mai importantă cale 

pentru asigurarea 
păcii ți securității 

popoarelor din Europa 
Guvernele S.U.A., Angliei 

și Franței, precum și guver
nele altor state europene, care 
s-au legat prin angajamente 
militare de R.F.G., ar trebui 
să-și amintească ce soartă au 
avut țările care s au ocupat 
cu reînarmarea Germaniei hi- 
tleriste în ajunul celui de-al 
doilea război mondial, cu pre
țul cîtor sacrificii sîngeroase 
au fosi nevoite să plătească 
popoarele acestor țări politica 
muncheneză criminală a gu
vernelor lor.

Bineînțeles că guvernele Ce
hoslovaciei R D.G., Poloniei și 
Uniunii Sovietice pun cu toată 
ascuțimea problema pericolu
lui care amenință pacea din 
partea militarismului vest-ger- 
man nu pentru că s-ar teme 
în vreun fel de planurile lui 
nebunești. ȚĂRILE LAGĂRU
LUI SOCIALIST------------------
TOT CE ESTE 
PENTRU A DA 
ZDROBITOARE 
AGRESOR.

Dar a admite 
țele militariste 
pună stăpînire pe rachete nu
cleare, ar însemna să înfrunți 
mîine pericolul direct ca a- 
cestea să 1© folosească pentru 
realizarea țelurilor lor revan
șarde, ceea ce nu numai că ar 
atrage pieirea Germaniei oc
cidentale, ci ar aduce suferin
țe nemaiauzite altor popoare.

Astăzi, mai mult ca oricînd^ 
sînt necesare cele mai hotărî- 
ta acțiuni din partea tuturor 
popoarelor iubitoare de pace 
pentru a se pune capăt jocu
lui periculos cu focul la care 
se dedau revanșarzii vest-ger
mani.

Pasul cel mai important pe 
această cale este încheierea 
unui tratat de pace cu cele 
două state germane. Guverne
le Republicii Socialiste Ceho
slovace, Republicii Democrate * 
Germane. Republicii Populare*' 
Polone și Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste sînt gata 
să încheie un astfel de tratat 
și sînt ferm convinse că pro
blema reglementării pașnice 
cu Germania, inclusiv proble
ma Berlinului occidental, va 
găsi o rezolvare pozitivă și cu 
cît acest lucru va fi făcut mai 
curînd, cu atît va fi mai bine 
pentru cauza păcii în Europa 
și pentru poporul german în
suși.

Guvernele Republicii Socia
liste Cehoslovace, Republicii 
Democrate Germane, Republi
cii Populare Polone și Uniunii 
Republicilor Sovietice Socia
liste cheamă popoarele și gu
vernele tuturor statelor șî în 
primul rînd ale acelor state 
care au participat la războiul 
împotriva Germaniei hitleriste 
să respingă prin eforturi co
mune pericolul care amenință 
pacea, din partea militarismu
lui și revanșismului german, 
să nu admită înzestrarea Bun
deswehrului cu rachete nu
cleare și să facă tot ce este 
necesar pentru încheierea fără 
întîrziere a Tratatului de pace 
cu Germania și asigurarea pe 
această bază a păcii si secu
rității popoarelor din Europa.

10 octombrie 1960. 
(Subtitlurile și sublinierile 

aparțin redacției).

în fața pericolului crescînd la adresa păcii care provine din 
nou din partea militarismului și revanșismului german, reîn
viate astăzi în Germania occidentală, guvernele Republicii So
cialiste Cehoslovace, Republicii Democrate Germane, Republi
cii Populare Polone și Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, 
serios îngrijorate de viitorul pașnic al Europei, adresează pre
zenta Declarație popoarelor și

Revanșismul a fost 
ridicat la rangul 

da poiiiicâ da stat 
oficială a R. F. G.

Fapt^e din ultimul timp 
dovedesc că pregătirile mili
tare ale guvernului R.F.G. au 
intrat într-o nouă etapă peri
culoasă. ale cărei caracte
ristici sînt dorința de a căpă
ta cu orice preț armament de 
exterminare în masă și sădi
rea tot mai intensă în rîndu- 
rile populației vest germane 
a stării de spirit revanșarde 
în vederea pregătirii ideolo
gice a acesteia pentru aven
turi războinice.

începi nd cu demersuri in
sistente în vederea revizuirii 
acordurilor de la Paris, care 
conțineau unele prevederi 
restrictive pentru R.F.G și cu 
tranzacții secrete cu puterile 
conducătoare ale N-A.T.O. 
cu privire la livrări de dife
rite tipuri de rachete Bundes- 
wehrului. guvernul R.F.G. și 
conducerea Bundeswehrului 
au pus acum în mod deschis, 
într-o formă ultimativă, pro
blema predării în mîinile lor 
a tuturor tipurilor de arma
ment modern și, în primul 
rind, a rachetelor nucleare.

Aceste revendicări rău in
tenționate și-au găsit expre
sia în așa-numitul ..memoran
dum al generalilor**, sprijinit 
pe de-antregul de guvernul 
R F.G. și de cancelarul Ade
nauer personal. Atragerea 
forțată în armată a întregii 
popu’ații apte pentru servi
ciul militar, echiparea inte
grală. cu nimic limitată, a 
Bundeswehrului cu arma nu- 
c’eară și arma rachetă, cu a- 
viație de bombardament, crea
rea unei puternice flote ma
ritime militare, fără nici o 
restricție în ceea ce privește 
tonajul șj echipamentul mili
tar. amplasarea de forțe ar
mate împreună cu depozite 

ș: alte instalații cu 
mul: d-nco3o de frontierele 
R F G^ pe teritoriile țărilor 
membre ale NATO. — a- 
cesta este programul milita
rizării atotcuprinzătoare a 
țării, formulat în memoran
dum de foști generali hitle- 
rișt;. Acționind în vederea 
realizării acestui program al 
clic’i militare vest-germane, 
guvernul R.F.G. aruncă o sfi
dare fățișă popoarelor iubi
toare d» pace care depun toa
te eforturile pentru realiza
rea unui acord referitor la 
dezarmarea generală și tota
lă, a cărui ide® a fost apro
bată de Națiunile Unite. •

Guvernul R.F.G. încearcă 
să-și camufleze revendicările 
referitoare la echiparea Bun
deswehrului cu arme de dis
trugere în masă prin afirma
ții despre „pericolul comu
nist". Dar popoarele Europei 
au cunoscut suficient de bine, 
din propria lor experință, 
apucăturile de lup ale milita
rismului german. Ele au mai 
auzit vorbe asemănătoare șl 
știu ce anume poate să le ur
meze.

Guvernul R.F.G. a procla
mat fățiș drept obiective fun
damentale ale politicii sale 
înghițirea prin forță a Repu
blicii Democrate Germane și 
anexarea de teritorii aparți
nînd Poloniei, Cehoslovaciei 
și Uniunii Sovietice. El duce 
neîncetat împotriva acestor 
țări o propagandă ostilă, inci
tatoare.

Guvernul Adenauer depune 
eforturi uriașe și cheltuiește 
fonduri colosale pentru a sădi 
sentimente revanșarde în rîn- 
dul populației vest-germane. 
Presa, radioul, televiziunea, 
cinematograful — toate mij
loacele de propagandă sînt 
puse în slujba acestui obiec
tiv. Otrăvirea conștiinței 
populației cu veninul revan
șismului începe de pe băncile 
școlii, se desfășoară în insti- 
tuți’le de învățămînt superior, 
în întreprinderi. în instituții. 
In țară funcționează zeci, su
te de tot felul de asociații, 
curatorii, ligi și alte uniuni, 
care organizează în mod siste
matic mitinguri și demonstra
ții sub lozinca refacerii „ma
relui Reich german« și anexă
rii de teritorii ale statelor din 
Europa răsăriteană. Organiza
țiile amintite, conduse de 
regulă de foști naziști de 
frunte și criminali de război, 
sînt sprijinite în mod activ și 
finanțate de organele guver
namentale din R.F.G. Miniș
trii de la Bonn merg atît de 
departe îneît nu rareori parti-

Tulburări în Rhodesia
LONDRA 10 (Agerpres). - 

Potrivit informațiilor primite 
din Rhodesia, la 10 octom
brie in orașul Bulawaye au 
declarat grevă funcționarii a- 
fricani de la societatea de au
tobuse cerînd majorarea sa
lariilor și protestând împo
triva abuzurilor albilor. Cau
za tulburărilor a constituit-o 
moartea unui african prici
nuită de o mașină condusă de

un alb. Africanii indignați au 
incendiat cîteva case și ma
șini aparținînd europenilor.

Poliția mobilizată de auto
rități a folosit împotriva 
populației grenade cu gaze 
lacrimogene și arme de foc. 
Cîțiva negri au fost răniți, iar 
patru au fost arestați. In di
mineața zilei de 10 octombrie 
pe străzile orașelor Gwele și 
Salisbury continuă să patru
leze detașamente întărite de 
poliție.
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guvernelor tuturor statelor.

cipă personal la întruniri re
vanșarde.

Tuturor le sînt cunoscute 
d-clarațiile ațîțătoare ale can
celarului Adenauer, care în
deamnă neîncetat la pregă
tiri pentru acapararea de te
ritorii străine în Răsărit. Opi
nia publică mondială a fost 
în unanimitate indignată și 
alarmată de recentele decla
rații ale vicecancelarului Er
hard. ale miniștrilor Merkatz 
și Seebohm. care au formulat 
pretenții la teritorii poloneze 
și cehoslovace. Toate acestea 
dovedesc că în prezent revan- 
șismul a fost ridicat de Bonn 
la rangul de politică de stat 
oficială a R.F.G.

Complicitatea 
puterilor occidentale 
in frunte cu S. U. A. 

la militarizarea R.F.G.
nu se 
faptului 

ținînd
Fondul problemei 

schimbă de pe urma 
că guvernul R.F.G., 
seama de atitudinea negativă 
a opiniei publice mondiale 
față de pretențiile sale asupra 
teritoriilor altor state, încear
că să camufleze esența agre
sivă a politicii sale cu fraze 
despre revizuirea „pașnică* a 
problemei frontierelor germa
ne. Dar cine poate lua în 
serios aceste declarații, pe 
cine vor putea ele înșela ? 
Guvernul R.F.G. știe perfect 
de bine că statele la ale căror 
teritorii are pretenții nu vor 
accepta niciodată modificarea 
frontierelor lor în favoarea 
m'litariștilor germani și nu 
vor permite să se lase atrase 
la încheierea unui tîrg în a- 
ceastă problemă. Cu toate a- 
cestea el nu numai că se în- 
capățînează în demersurile 
sale ci tinde să le întărească 
prin forțarea prin toate mij
loacele a înarmărilor. în a- 
ceste condiții nu se poate 
trage decît o singură conclu
zie : Cercurile guvernante ale 
R.F.G. mizează pe înfăptui
rea țelurilor expansioniste cu 
2jztorul forței, pe calea con- 
fl ctului armat.

Pe măsura creșterii șj întări
rii Bundeswehrului activitatea 
revanșarzilor vest germani ca
pătă un caracter tot mai pro
vocator șj periculos. Nemulțu- 
mindu-se cu teritoriul R.F.G., 
ei vor sâ folosească în scopu
rile lor provocatoare Berlinul 
occidental, situat în centrul 
Republicii Democrate Germa
ne. Tot mai insolente și in
transigente devin cererile mi- 
litariștilor vest-germani. în 
politica cercurilor guvernante 
din R.F.G. apar tot mai evi
dent trăsături ce erau carac
teristice politicii Germaniei in 
ajunul celui de-al doilea 
război mondial. Guvernanții 
Germaniei de atunci revendi
cau și ei dreptul la „egalita
te*4 în ceea ce privește arma
mentele, țipau tot atît de iste
ric despre „pericolul comu
nist* și la fel depravau spiri
tele germanilor cu Ideile re
vanșei, îndemnau la cucerirea 
de spațiu vital. Toți știu cuce 
s-au terminat toate acestea. 
Inarmîndu-se pînă în dinți, 
Germania fascistă a împins în 
cele din urmă omenirea în 
cel mai sîngeros măcel, care 
a adus popoarelor, inclusiv 
poporului german, uriașe ne
norociri șj suferințe.

Și dacă astăzi revanșarzii au 
început din nou să ridice cu 
toată puterea glasul, dacă mi
litarismul german acumulează 
din nou forțe și amenință să 
întrerupă viața pașnică a 
popoarelor, aceasta a devenit 
cu putință numai în urma po
liticii mioape și primejdioase 
duse față de Germania în toți 
anii de după război de către 
cercurile conducătoare din ce
le trei puteri occidentale și în 
primul rînd din S.U.A.

încâlcind în mod grosolan 
obligația solemnă, asumată 
împreună cu Uniunea Sovie
tică, de a lua toate măsurile 
pentru ca Germania să nu 
mai amenințe nicicînd pe ve
cinii ei sau menținerea păcii 
în lumea întreagă, aceste 
cercuri au deschis larg în fața 
militariștilor vest-germani uși
le grupărilor lor militare și 
le-au dat binecuvîntarea pen
tru crearea uneia din cele 
mai puternice armate din Eu
ropa occidentală. îndată după 
încheierea acordurilor de la 
Paris, aceste cercuri au 
început să anuleze una după 
alta chiar și acele restricții 
formale neînsemnate stipulate 
de aceste acorduri în privința 
înarmării R.F.G. Guvernul 

,S.U.A. a fost acela care a in
sistat pentru adoptarea în 
decembrie 1957 a hotărîrii de 
a se echipa trupele N.A.T.O., 
inclusiv Bundeswehrul, cu 
arme moderne, punînd astfel 
temelia reînarmării R.F.G. cu 
rachete nucleare. Pentagonul 
este acela care se grăbește să 
dea generalilor hitleriști ra
chete strategice de tipul „Po
laris", iar aceștia din urmă 
se și laudă că avînd această 
armă vor putea ține sub tirul 
lor centrele de importanță 
vitală ale statelor vecine. Re
cent, s-a anunțat că generalul 
american Norstad, comandan-
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