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Brigqda utemistă de munca patriotică Proletari din toate țările, uniți-vă!

Un colectiv unit,
entuziast si harnic

Veniți la odihnă pe litoralul' 
mării, mii de oameni aț muncii 
au admirat anul acesta liniile 
moderne și elegante ale noii 
gări Constanța, a au plimbat în 
amurg pe noua faleză a Cazi
noului sau în lungul Bulevar
dului Lenin. Mulți dintre ei au 
privit, plimbînduse pe una din 
aleile noului parc din centrul 
orașului, constelația ca de basm

V a luminilor portului, iar alții au
V admirat marele mozaic antic 

scos la lumină cu atita grijă și 
migală Noile construcții care îm
podobesc orașul sînt în același 
timp cartea de vizită a tinerilor 
constănțeni pe care o * “ 
modestie tuturor celor 
■ci la odihnă.

Cei aproape 8.000 
constănțeni membri ai brigăzi
lor utemiste de muncă patrioti
că, «pun acum cu legitimă mîn- 
drie trecînd pe lîngă acestea 
„Aici a lucrat țn brigada noas
tră".

oferă cu 
care vin

de tineri

Ce construim î

* — Aici, conform planului ge
neral de sistematizare a orașului, 
țte locul fostei gări, în spațiul 
cuprins între strada Traian, bu
levardul Republicii, de la Par
cul Maxim Gorki și pînă in fața 
noii gări trebuie să amenajăm 
încă înainte de deschiderea 
zonului de vară un parc, 
mijlocul lui, în viitorul 
prea îndepărtat, vom construi

«e. 
în 
nu 
un

unimportant lăcaș de cultură, 
teatru de operă.

Un vînt rece de martie, 
c'.fic locurilor acestea de pe țăr
mul mării, flutura în vînt dra
pelele brigăzilor utemiste de 
muncă patriotică. Strînși în ju
rul vice-președintelui Sfatului 
popular al orașului Constanța, 
tinerii brigadieri ascultau cu în
suflețire. urmărind pe plan, ex
plicațiile acestuia în legătură cu 
amenajarea noului parc din cen. 
trul orașului la care aveau să 
lucreze.

— Și cînd trebuie să fie gata ? 
briga-

«pe-

— a întrebat atunci un 
dier.

— Calculul 
că parcul 
iulie...

Atunci, 
Knd între 
muncească 
menajarea 
mai. Și brigadierii constănțeni 
și-au respectat cuvîntul dat.

Experiența a dovedit și cu a- 
cest prilej că inițiativa Comite
tului orășenesc U.T.M. Constan, 
ța, ca înaintea începerii unei 
lucrări, un inginer, un proiec
tant. cineva din partea sfatului 
popular să vină și să le explice 
brigadierilor obiectivul ce se va 
construi, ce însemnătate va avea 
el pentru oamenii muncii, a 
avut o mare valoare educativă. 
Cunosrînd valoarea și importanța 
lucrărilor 1« care sînt chemați să 
participe, tinerii au lucrat cu și 
>u«i mnlt entuziasm.

Paralel cu aceasta, comitetele 
organizațiilor U.T.M. au a- 
cordat o atenție deosebită ieșirii

proiectului 
poate fi gata

arăta 
la 15

pe loc, tinerii discu- 
ei. s-au angajat să 
pentru a termina a- 
parcului încă în luna

Și-au îndeplinit planul anual
oțelă- 
de ia 
side- 

Hune-

Colectivul 
Tiei electrice 
Combinatul 
Turgic din
■do ar a a elaborat în 
■cursul zilei de 11 
-noiembrie ultimele 
tone de oțel prevă
zute în planul pe 
acest an. Prin folo
sirea judicioasă a 
agregatelor, oț ei arii 
care deservesc cup
toarele electrice au 
obținui în primele 
zece luni ale acestui 
an un indice de uti
lizare sporit cu 16

la sută față de 
plan. Ei au realizat 
totodată econom i 
la prețul de co6t 
planificat în valoa 
re de peste 1.500.000 
lei. De un real fo
los In îndeplinirea 
înainte de vreme a 
planului a 
organizarea 
cerii pe 
pentru 
titlului de cel mai 
bun topitor. între
cere in care au fnst 
antrenați majorita
tea oțel arii or.

fost șl 
intre- 

profesii 
ciștigarea

De cîteva zile, lu
crează in contul a- 
nului viitor și mun 
citorii dc la turnă
toria de fontă de la 
Combinatul side
rurgic din Hunedoa
ra. Prin strădania 
lor de a asigura 
piese de o calitate 
cit mai bună, ei au 
redus anul acesta 
rebuturile in medie

1A8 U sută fată 
procentul admis.

la muncă a brigăzilor cu 
gul lor efectiv, aceasta 
o condiție importantă în 
rea acelui entuziasm 
muncii în brigadă Comitetul 
U.T.M de la Școala medie nr. 2, 
de la Școala pedagogică și altele 
au explicat tinerilor că numele 
de brigadă utemistă de muncă 
patriotică îl' merită numai aeel 
colectiv de tineri care merg 
împreună la acțiuni, cîntînd, cu 
drapelul în frunte.

Dar nu toate organizațiile 
U.T.M. au acordat aceeași aten
ție ieșirii la muncă a brigăzilor 
cu întregul lor colectiv. Dînd do
vadă de comoditate. in ultima 
perioadă Comitetul U.T.M. de la 
D.R.N.C. a mobilizat tinerii la 
muncă, poate pentru că așa ii ve
nea ma, ușor să se achite de o 
sarcină primită, trei dintr-o bri
gadă. cinci din alta, pe care ii 
găsea mai repede. Lucrul acesta 
a dus la destrămarea colectivelor 
unor brigăzi, la «căderea eficien
ței muncii lor. Multe brigăzi u- 
temiste de muncă patriotică de 
la D.R.N.C. ies acum la muncă 
doar cu cîțiva membri, fără dra
pel. munca lor nemaifiind însoți
tă de același entuziasm tineresc. 
Același lucru se intimplă arum 
și la U.S.A.S, Năvodari, la O.C.L 
Aprozar și în alte organizații 
U.T.M, Este timpul ea Comite
tul orășenesc Constanța «ă înțe
leagă că forța, entuziasmul unei 
brigăzi de muncă patriotică se 
află tocmai în unitatea colectivu
lui lor Este necesar ca fără in- 
tîrziere Comitetul orășenesc Cons
tanța. folosind experiența bună • 
organizațiilor U.T.M. fruntașe, să 
ajute prin măsurile pe care le 
va lua la ridicarea muncii orga
nizațiilor U.T.M. pe această li
nie. la întărirea rolertivelor bri
găzilor ntemiate de muncă patrio
tica. astfel ca fiecare din ele să 
iasă la muncă eu toți membrii, cu 
drapelul, cîntînd.

în cîntec ;i voie bună

între- 
fiind 
crea- 

specific

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

în pag. 2-a!

Pe nerăsuflate
Proces literar 
după romanul 

lui Ilya Ehrenburg

Drapelul purpuriu al brixâiii 
a devenit simbolul munHi har. 
nice, entuziaste a tinerilor bri
gadieri ai muncii patriotice.

Ciad ieșim la munca. în frun- 
cu drapelul roșu al brigăzii,
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„Metale vechi * Greu de gă
sit la noi cșa ceva I". răs
pund tovarășii din condu
cerea întreprinderii de apro
vizionare a șcntierelor de 
construcții a Sfatului popu
lar al Capitalei. Ct e de 
„greu- de găsit se poete ve
dea și din fotografia noa
stră : 40 tone fier beton In 
stare nerecuperabilă, rezulta
te din demolări, „putrezesc" 
de ani de zile în curtea sus- 

numitei întreprinderi 1

Ce doi onl, conducerea 
I.C.M.-București itărue pe 
lîngâ I.T.B. pentru eo ceeste 
mașini reformate, care re
prezintă peste 150 tone fier 
vechi, depozitate in Șoseauo 
Giulești, să fie predate în
treprinderii pentru Colecta
rea Metole-lor. De doi ani 
Insă, conducerea I.T.B. nu 
se îndură cu niciun chip să 
se despartă de ele pretex
tând că... „poete vor 

folosi cindva".
Foto : N. STELORIAN

Conh.iuor» ui 3-*)

i.

Paionul

O-ă de ctelier la Școc'c 
tehnică ..Steagul Roșu- din 

Orașul Stalin.

Foto : S. NICULESCU

Oltenif a
complect colectivizat

Gospodăriile agricole colec
tive ia raionul Oltenița. re
giunea București, si-au dove- 
dit as de an superioritatea 
față ce întovărășirile agricole 
prm recoltele soor.te obținu
te. prin succesele lor in dez
voltarea avutului obștesc și 
creșterea veniturilor colecti
viștilor.

Colectiviștii din satul Valea 
Roșie, de exemplu. au strins 
în acest an producții de «ț® 
1850 Kg de griu și 2000 kg de 
floarca-soareui la hectar. Re
zultate asemănătoare au obți
nut și colectiviștii din comu
nele Radovanu. Șoldanu, Mî- 
năstirea, Chimogi și din alte 
comune și sate. Recoltele me
dii la hectar obținute de gos
podăriile colective din raion 
întrec cu cîteva sute de kg pa 
cele strînse de întovărășiți.

Prin valorificarea unor can
tități importante de produse 
agroalimentare, colectiviștii 
din acest raion au realizat ve
nituri de peste 10 milioane le:, 
din care aproape 2 milioane lei 
au fost repartizate la fondul 
de bază.

Ca urmare a veniturilor rea
lizate, in majoritatea gospodă-

liza

Seară 
de întrebări 

și răspunsuri

nilor agricole colective au fost 
împărțite pmă acum ca avans, 
in afara unor cantități impor
tante de produse, și cite 7—3 
lei ’.a z.ua muncă.

Numeroși colectiviști și-au 
făcut case noi. mulți alții și-au 
cumpărat mobilă, aparate de 
radio, motociclete etc.

Succesele obținute de gospo
dăriile agricole colective au 
fost larg popularizate în ca
drul discuțiilor avute cu înto
vărășirii din raion, prin pa
nouri in care se compară res

ile colecîivnștilor cu cele
ale întovărășirilor, conferințe 
ia căminele culturale, prin e- 
misiunile la stațiile de radio
amplificare și prin vizitei*  in- 
tovârășiților la gospodăriile a- 
gricole colective. Toate aces
tea au întărit convingerea ță
ranilor întovărășiți că gospo
dăria colectivă oferă posibili
tăți mai largi de sporire a 
producției agricole și de creș
tere a bunăstării materiale a 
membrilor ei. La cererea mul
tor țărani întovărășiți, in dife
rite sate s-au întemeiat noi 
gospodarii agricole colective 
Iar numeroși alți membri ai 
Întovărășirilor agricole au in
trat In gospodăriile colective 
existente.

Ca urmare, în raionul Olte
nița agricultura este acum co
lectivizată. In prezent peste 
24.300 familii muncesc cele 
68.576 hectare unite în 45 gos
podării agricole colective.

(Agerpres)

Muncitorii din economia forestieră
îndeplinesc sarcinile

Muncitorii, tehnicienii și in
ginerii din exploatările fores
tiere, fabricile de cherestea și 
de produse finite din lemn, 
precum și din întreprinderile 
de construcții și reparații ale 
Ministerului Economiei Fores
tiere, raportează cu mîndrie că 
ia primeie trei trimestre ale 
anului au îndeplinit sarcina 
de reducere a prețului de cost 
pe întreg anul 1960 șl totodată 
au realizat și depășit angaja
mentul anual de a da econo
mii peste plan in valoare de 
74.9CO.OOO lei. în același timp 
ei au realizat un volum de be
neficii de 3 ori mai mare de
ci; cel realizat in intre; 
1059.

Cea m3i mare parte a 
n om iii or și beneficiilor 
peste plan provin din sectorul 
de exploatare și industriali
zare a lemnului, sector în care 
muncitorii, inginerii și tehni
cienii s-au preocupat in mod 
deosebit de rentabilizarea uni
tăților. Astfel datorită micșo
rării cheltuielilor la operațiile 
de scos, apropiat și transport 
pe fiecare tonă km de mate
rial lemnos muncitorii din ex
ploatările forestiere au obți
nut peste M de milioane 1®1 
economii la prețul de cost, iar 
prin reducerea pierderilor 1*  
tăierea, recoltarea și manipu- 
larea lemnului au economisit 
peste 406-000 mc de lemn. De 
asemenea colectivele fabrici
lor de cherestea au economisit

trasate de partid
prin reducerea consumurilor 
specifice la materia primă, 
circa 62.000 mc de lemn. Da
torită creșterii productivității 
muncii producția-marfă a spo
rit în cele 9 luni cu 10,2 la 
sută, față de plan, iar chel
tuielile generale ale unităților 
forestiere au fost mai mici de- 
cit prevederile planului 
peste 56 milioane lei.

0 noua contribuție 
la întărirea relațiilor economice 
intre țara noastră și U.R.S.S.
Ca rezultat al tratativelor in 

problemele colaborării eco
nomice, desfășurate anul a- 
cesta între delegațiile gu
vernamentale ale Republi
cii Populare Romîne și Uni
unii Sovietice, și care s-au 
desfășurat în spiritul priete
niei frățești și al înțelegerii 
reciproce depline, Ia 11 noiem
brie I960, la Moscova au fost 
semnate : Acordul cu privire 
la livrările reciproce de măr
furi între R.P.R. ?i U.R.S.S. 
In anii 1961-1965 și Acordul 
cu privire la acordarea de că
tre Uniunea Sovietică in anii 
1961-1968 de ajutor tehnic Re
publicii Populare Romîne în 
construirea unei uzine siderur
gice șl a altor întreprinderi și 
centrale electrice.

Acordurile semnate prevăd 
o considerabilă lărgire a 
schimbului de mărfuri între 
R.P.R. și U.R.S.S. In perioada 
1961 1965 schimbul de mărfuri 
va reprezenta aproximativ 13 
miliarde ruble și va depăși cu 
aproape 40 la sută schimbul 
de mărfuri din perioada ante
rioară de cinci ani.

In 1961-1965 Uniunea Sovie
tică va livra Rominiei mașini 
și utilaje în valoare de apro
ximativ 2 miliarde ruble, 
printre care utilaj pentru în
treprinderi complete, mașini- 
unelte pentru așchierea meta
lelor, utilaj de forjare-presare, 
utilaj pentru industria ali
mentară, textilă și chimică, 
utilaj minier, de transport și 
ridicare și pentru construirea 
de drumuri, mașini agricole, 
automobile, 7,1 milioane tone 
minereu de fier, 2,8 milioane 
tone cocs, 950.000 tone de căr
bune cocsilicabil, 655.000 tone 
fontă, 2,8 milioane tone lami
nate feroase. 150.000 tone 
bumbac, 520.000 tone concen
trat de a pălită, o însemnată 
cantitate de metale neferoase 
și alte mărfuri de care are 
nevoie economia națională a 
R. P. Romîne.

Uniunea Sovietică va acorda 
ajutor tehnic Rominiei in con-

strulrea unei oțelării cu o proJ 
ducțîe de circa 1,5 milioane 
tone oțel anual, în instalarea 
unui bluming-slebing și a u- 
nui laminor semicontinuu de 
tablă pentru combinatul side
rurgic cu capacitatea de 4 mi» 
lioane tone oțel anual, care se 
construiește în Romînia, în 
construirea unei uzine de alu
miniu cu capacitatea de 50.000 
tone anual, a unei uzine pen
tru prelucrarea secundară a 
metalelor neferoase cu capaci
tatea de 26.000 tone anual, a 
unor stațiuni termoelectrice cu 
o capacitate totală de 550.000 
KW, în dezvoltarea unei uzine 
de îngrășăminte azotoase (de 
la capacitatea de 100.000 tone 
amoniac Ia capacitatea de 
200.000 tone) și a altor între
prinderi.

Se prevede acordarea de a- 
jutor tehnic Romîtilei în des
fășurarea lucrărilor geologice 
și în elaborarea tehnologiei 
prelucrării minereurilor poli- 
meialice, în realizarea de lu
crări de cercetări științifice și 
proiectări. Va fi predată do
cumentarea tehnică necesară 
privind organizarea producției 
de noi tipuri de mașini și uti
laje pentru industria metalur
gică. energetică și a altor ra
muri ale industriei Rominiei.

Vor fi primiți specialiști ro- 
mîni pentru pregătirea tehnică 
în producție în întreprinderile 
din U.ES.S.

Livrările din partea Uniunii 
Sovietice a mașinilor, utilaje
lor și materiei prime pentru 
industrie constituie un mare 
aport Ia îndeplinirea cu suc
ces de către oamenii muncii 
din Romînia a planului de 6 
ani dc dezvoltare a economici 
naționale (W*  3 1965) a cărui 
sarcină principală constă în 
desăvîrșirca construcției socia
liste.

în aceeași perioadă Republi
ca Populară Romină va livra 
Uniunii Sovietice 155.990 tone

Și păpușa e fericită. O în
grijesc, doar, două „mo/ne*.

La clubul „Grivifa Roșie**  din 
Capitala a avut loe vineri o tea- 
râ de întrebări și râspunturi pe 
marginea problemelor ridicate de 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu^ 
Dej în expunerea cu privire la 
lucrările sesiunii Adunării Ge
nerale a O.N.U. și la activitatea 
delegației R. P. Romîne. Nume
roși muncitori ceferiști, printre 
care cazangiii Mihai Spira, Ni- 
colae Ciocșirescu, strungarul Ilie 
Bujin, au pus întrebări cu pri
vire la dezarmarea generală și 
totală, abolirea totală a colonia
lismului, îmbunătățirea și perfec
ționarea activității O.N.U. Nu
meroase întrebări s-au referit la 
activitatea delegației țării noas
tre la actuala sesiune O.N.U. ca 
și la ecoul propunerilor făcute de 
guvernul romîn cu privire la 
„Acțiuni pe plan regional în ve
derea îmbunătățirii relațiilor de 
bună vecinătate dintre state eu
ropene aparținînd unor sisteme 
social-politice diferite**  și „Mă
suri pentru promovarea în rîndu- 
rile tineretului a ideilor păcii, 
respectului reciproc si înțelegerii 
între popoare".

La întrebările puse de partici
pant a răspuns tov. Cornel Bog
dan, director în Ministerul Afa
cerilor Externe,

f A »(Agerpres)

Foto: A. VIERU

(Continuare în pas. 4-a)

TRISTA SOARTA A UNOR SCOLI
PENTRU LOGODNICI

Totul a rezolvat capitalis
mul : să producă o cantitate 
dublă de Chewing gum pe cap 
de locuitor, să fabrice auto
mobile, al căror claxon nu 
mai urlă strident, ci strigă 
numele lut Ford, să căptu
șească funduil oceanului 
Pacific cu rachete care au 
răsuflat în aer ca niște 
bășici, dar să rezolve 
problema căsătoriei n-a 
reușit Mă rog, în unele pri
vințe lucrurile s-cu mai în
dreptat, în sensul ca concep
țiile medievale au mai dat 
îndărăt. Astfel, s-a ajuns 
pîna acolo cu „democrația" 
și cu „capitalismul popular" 
îneît o prințesă engleză s-a 
măritat cu un cintăreț din 
chitara sau din nu știu ce 
alt instrument de coarde. 
Tot la fel de simplu sînt lu
crurile și în ceea ce privește 
de pildă soarta conjugală a 
fiului unu; Dupont sau Rocke
feller. Bâtrînii rechini aren- 
jeaza ei între ei afacerile, 
și tinerele lor vlăstare ajung 
fericite.

Mc rec masă a celor cc-e 
trebuie să se însoare sau sâ 
se mărite nu sînt insă mi
liardari și din cauza lor s-a 
născut „criza căsătoriei" in 
Occident.

Aceasta poate fi exprima
ta foarte concis : se împu
ținează tot mai mult cei ce 
vin în fața ofițerului stării 
civile. Dc, pur și simplu, 
după toate statisticile, nu
mărul căsătoriilor in Occi
dent sînt în descreștere. Ce 
să însemne oare asta ? O 
exagerată dragoste pentru 
libertatea individuală ? Au 
devenit toți bărbații misog’ 
sau ce alte păcate au tă- 
bărît pe ei ? Pur și simplu 
nici nu știi ce să mei crezi.

Din fericire, mai sînt și 
oameni serioși pe lumea 
asta, care nu lasă lucrurile 
sâ meargă de la sine. Can- 
didațil ăștia năzuroși 
nu 
scă 
sînt 
In toate marile orașe 
Oec.dentului exista în acest

sens niște onorabile socie
tăți matrimoniale. Cu ce se 
ocupă aceste societăți ? 
Simplu. Ele aranjează că
sătorise, scutind pe cei doi 
preopinenți de alergătură și 
discuții penibile despre zes
tre și alte trăsături de carac
ter de genul acesta. Te duci 
la un agent al societății, dci 
toate datele personale, care

se 
ce 
să

care 
vor sâ se căsătorea- 
cu nici un chip nu 
lâsați de capul lor.

ale

scriu într-o fișă, și spui 
fel de persoană preferi 
oi în casă. Restul aran

jează societatea, în schimbul 
unui onorariu, stabilit după 
regulile în vigoare. Sigur că 
do, pentru asta se plătește 
un onorariu gras. Păi altfel 
cum s-ar putea face treaba ? 
Credeți cumva că gang
sterul care și-a investit ca
pitalul într-o asemenea afa
cere, a făcut-o pur și simplu 
dintr-o filantropie, din dra-

gostea pură pentru a face 
oamenii fericiți ? Să fim se
rioși I In „raiul" capitalului 
orice fă rimă de fericire per
sonală se plătește la preț 
fix.

De la o vreme însă, oricît 
de ciudat ar pă-ea, înseși 
societățile matrimoniale, cu 
bogata lor experiență și în- 
c'emîncre, au devenit nepu- 
tinciocse. Agenții lor bateau 
drumurile de dimineață pinâ 
seara, cbținind rezultatele 
cele mai minime. Situația 
era îngrijorctocre. Și, oricît 
de nemiloasă cr fi fost 
concurența, societățile din 
diferite orașe au luat legă
tura între ele. Peste tot era 
aceeași situație. S-a luat 
atunci legătura au societăți- 
le din celelalte țări apusene 
și chiar cu cele din S.U.A. 
Stupoare ! Criza bîntuia 
pretutindeni.

Și atunci, cîțiva bărbați 
mai energici, mai de acțiune 
au luat inițiativa convocării 
uneî conferințe internaționa
le a experților societăților

matrimcnio’e din țările apu
sene și din S.U.A., la care 
să se discute situația 'ngri 
jorăteare a căsătoriilor.

Dumneavoastră poate zim- 
bițl, dar trebuie să vă spu
nem că această conferință 
a fost un lucru foarte serios. 
Ea a avut loc in orașul vest- 
german Dusseldorf și la ea 
au participat 60 de experți 
din Anglia, Franța, S.U.A., 
Italia, Belgia, R. F. Germa
nă eta. Despre lucrările ei, 
ziarele au scris, Informin- 
du-și cititorii cu conștiincio
zitate. Ast'el, ziarul vest- 
german ,„Neue Rhein Zci- 
tung“ relatează faptul că la 
această conferin'â a luat 
parte însuși pastorul Rollier 
din Geneva, considerat o 
reală autoritate în materie 
matrimonială. El și-a dez
voltat în cadrul conferinței 
teza despre repercusiunile

ION BĂIEȘU 
LUCIAN BOLEA

(Continuare în pag. 4-a)
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PE NERĂSUFLATE
Proces literar după romanul lui Ilya Ehrenburg

Procesul literar al cărui text îl publicăm astăzi 
s-a ținut în 25 octombrie la Casa de cultură a 
tineretului din raionul Stalin ; el a fost organi
zat de Comitetul U.T.M. al Academiei R P. R-

Punem ia îndemîna cititorilor acest text, 
fiindcă ziarul nostru socotește că asemenea pro
cese literare pot aduce o contribuție serioasă la 
Opera de educare comunistă a tineretului. Ele 
sînt menite a adinei învățămintele unor cărți, a 
sublinia lecția de viață cuprinsă in paginile 
unor romane. Dezbătind o problemă etică, bine 
definită, procesul literar îi învață pe tinerii ci
titori să caute în literatura realist-socialistă 
răspunsuri limpezi la întrebările lor, la chestiu. 
nile de comportare și de atitudine morală pe 
care le ridică viața. Un proces literar este o in
vitație la lectură, făcută cu mijloace mai di' 
rente decit acelea ale criticii literare. El urmă
rește să te introducă in miezul de idei al cărții 
pe o cale mai animată, mai atrăgătoare decit 
aceea a unei recenzii. Aducînd pe scenă eroii 
unui roman, dîndu-le o prezență nemijlocită, 
procesul literar ne face apropiat, fam liar. mesa, 
jul ideologic ai acelei scrieri.

Dat fiind folosul pe care-l poatP oferi această 
formă de muncă culturală, se cuvine a alege cu 
grijă cărțile pe marginea cărora urm -zză să se 
organizeze procese literare. Sînt nimer.le, pentru 
aceasta, cărți care dezbat efectiv, pro.
bleme de educație comunistă a tineretului, care 
se ocupi pe larg de tînâra generație, de drum ul

ei în viață. Și trebuie alese, pentru procese li 
terare, mai ales cărți recomandate in codrul 
concursului ,Juhiți cartea**  Pe această cale, 
concursul poate do bind i un stimulent puternic.

Personajele:
GHENEA SINITIN. acuzat. 
JUDECĂTORUL.
PROCURORUL.
MARTORII : Liolea, soția 

acuzatului, Krasnikova. Vera 
Gorlova, Mezențev, Robia- 
kov. Golubev.

PREZENTATORUL.
Voci din public.
PREZENTATORUL (in fața 

cortinei) : Un oraș cr. z-orc-. 
so vi etic, prin anul 1934—1935. 
Comsomoliști care rr.ur.ces: 
frenetic în taiga, care se bat 
cu valurile, ca să ccr.struias: â 
stăvilare. Oameni care asa
nează bălți și împing griul 
spre cercul polar, convinși ci 
vor face cind va să înflorească 
trandafiri în tundră. ^Aici 
poate crește orice', spune un 
botanist entuziast despre nor
dul cel aspru. Aici, ir.tr-o am
bianță de muncă încordată, 
dusă pe nerăsuflate, crește, 
în orice caz, frumusețea cir. 
suflete: sensibilitate® pentru 
frumos, căldura ursarA dra
gostea pentru tovarăr. de 
muncă. Aceste flori nepre
țuite își înalță corela ma: re
pede și mai sigur decit tran
dafirii.

Dar sînt și creșteri strimbe. 
care nu ascultă de legea fru
mosului. Sînt și suflete răsu
cite penibil, care se deiaoitl 
dureros, fiindcă au glMfff 
drumul spre oameni Astfel 
e tînărul Ghenea Sinițîn, cin 
romanul lui Ilya Ehrenburg. 
Minat de ambiția de „a ajun
ge". obsedat de gîndul că tre
buie să se afirme cit mai iute, 
el s-a obișnuit să treacă dis
preț”’tor pe lîngă oameni, și 
tnsti r.area aceasta trufașă 
i-a mutilat calitățile, dueîn- 
du-1 in pragul prăbușim. 
Viața ÎI pedepsește prin expe
riențe dureroase, -prin eșecuri 
care-i zdruncină întreaga al
cătuire sufletească: pentru că 
viața nouă, orînduită socialist, 
nu tolerează orgoliul indivi
dualismului. Judecata de aici 
e însăși judecata vieții.

Dar cuvîntul îl are acum 
acuzarea.

*
(Prezentatorul dispare din 

lumină, cortina se ridică pe 
un proces In curs de desfășura, 
re ; gu brațul ridicat, procurorul 
face rechizitoriul lui Sinițîn. 
Martorii sint pe scenă).

PROCURORUL : Purtarea 
unor asemenea inși pătează 
onoarea numelui de comso- 
molist. Ghenea Sinițîn &-a fă
cut vinovat de un egoism ru
șinos. Tinerețea e generoasă, 
tinerețea știe să împrăștie 
căldura inimii peste lucrurile 
pe care le îmbrățișează. Acest 
tînăr, însă, a rănit sufletele 
celor din jurul său. avînd 
în minte, totdeauna, numai 
ambiția lui. Pe nevastă-sa, 
Liolea, muncitoare ca și dîn- 
sul, n-o găsea destul de cultă 
pentru el, dar îi răpea ceasuri 
întregi din zi, punînd-o să a- 
lerge pentru el, să-i facă cum
părături. Nu s-a sfiit să-i 
arate că o disprețuiește și a 
tratat-o cu superioritate, ca 
pe un copil care nu știe ce 
trebuie să vrea; aspirațiile ei, 
frămîntările ei, le-a luat drept 
niște nazuri incomode. Cînd 
le-a murit fetița, mică de ci
neva luni, Dașa, s-au găsit, 
alături ca doi străini; Liolea 
a înțeles că trebuie să-l pă
răsească pe acest om cu su
fletul uscat.

Mai departe. Ghenea Sini
țîn a ofensat dreptul la fe
ricire și năzuințele frumoase 
ale altor ființe din preajma 
sa. Pe Krasnikova, o studen
tă pe care o socotea deșteap
tă. a umilit-o, cucerind-o fără 
tandrețe; numai ca să facă 
un exercițiu de voință.

Un orgoliu pătimaș i-a otră
vit. tot mereu acestui tînăr 
viața lăuntrică. Iată, după ce 
s-a mutat la Moscova, cum 
s-a purtat cu Vera Gorlova. 
A văzut că Vera se distingea 
de celelalte studente prin in
teligență, prin aptitudini și 
cunoștințe. Ei bine, și-a bă
gat în cap Ghenea. această 
fată care citește cărți difi
cile și vorbește franțuzește, 
această fată care are renume 
că e inaccesibilă, se va îndră
gosti de el; se va simți timidă 
și jenată în fața lui, îl va ru
ga: „șezi lîngă mine“. îi va 
spune cuvinte naive, pline de 
candoare. Gîndul că o va umili 
pe Vera îl liniștea: visa la 
asta ca la o revanșă.

Procesele literare implică o muncă atentă de 
pregătire. Acela organizat de comitetul U.T.M. al 
Academiei, pe marginea romanului lui llya 
Ehrenburg, a fost pregătit pe îndelete. Cartea a 
fost din vreme recomandată spre lectură. Auto
rul textului s-a străduit să nu simplifice prea 
mult bogăția de nuanțe a cărții; să evite afec
tarea pompoasă. Depozițiile martorilor au avut 
prospețimea unor amintiri spontane. Și de alt
minteri procesul nu și-a propus si respecte ri
guros normele procedurii judiciare. Inlerpreții 
au fost aleți cu băgare de seamă astfel incit vo
cea ȘÎ gesturile lor să poată servi rolul. Tineri 
de la Academie, unii dintr-infii cadre de condu
cere ale organizației U.TÂI-. urcau acum, 
majoritatea, pentru întiia oară pe scenă, cei mai 
mulfi nefăciad parte din vreo echipă artistică. 
Chiar dacă unele detalii n-a» fost perfect puse 
la penet, ei s-au comportat mai întotdeauna cw 
simplitate inteligentă fi ai discreție Astfel pro
cesul a fost intim pi nat cu viu interes de cei 
peste 200 de tineri care icniseră să asiste fi 
care au cerut ca spectacolul să se repete fi la 
alte duhori Este încă un indiciu că astfel de 
manifestări culturale trebuie organizate cit mai 
des.

O VOCE DIN SALA : Josni
că satisfacție !

PROCURORUL: Credea că 
bucuna. in aragoste și pretu
tindeni în viață. nu poate fi 
decit o satisfacție a orgoliu
lui. Si pornit pe panta aceas
ta nesănătoasă n-a ezitat să 
se încurce in minciuni. O 
mințea pe Vera șt se mintea 
pe el însuși. voia si-si dea 
față de ea un prestigiu fals, 
se lăuda eu talente s. izbinzi 
pe care r.u le avea.

Orgciml iui nesățios ba fă
cut pe Ghenea Suuțin netreb
nic: i-a făcut pe cei mai 
multi dintre tovarășii hu de 
muncă să-1 vorbească de rău. 
ba chiar să-l urască. Se cre
dea altfel decit «. nu putea 
trăi, pe dinăuntru, viată lor. 
bucuriile lor. Rivnea să fia 
ales conducător ce -rrariza- 
ție corr.scmolistâ: dar pentru 
eL nu interesele comaomoiu- 
lui se aflau pe primul plan.

ci interesele lui proprii: cău
ta să iasă cît mai mult Ia e- 
vicență.

ALTA VOCE DIN SALA : 
Asta nu-i o atitudine demnă!

PROCURORUL : Da. o ase
menea atitudine e străină de 
spiritul organizației comuniste 
a tinerilor. Cum e reprobabil 
și acest gest, pe care ’.-a sâ- 
vîrșit Ghenea Sinițîn. Furios 
de critici le primite, furios d 
simpatia tinerilor înclina spre 
Mezențev, un tînăr apropiat de 
oameni, legat de mase, el a 
aruncat asupra acestuia o gra
vă acuzație, neîntemeiată- A 
spus despre Mezențev. in șe
dința in care se discutau can
didaturile pentru ccmsonw* *.  că 
înșeală organizația, de vreme 
ce ascunde obirșia nevestei lui. 
Varia. Mezențev era un 
om curat, pe care această în
vinuire l-a lovit ca un trăsnet. 
Din invidie, deci, și di© nesă
buință. Ghenea Sinițîn a pus 
în primejdie fericirea și cin
stea unui om vîrstnic. (Apoi, 
adresindu se instanței) : Vă în
treb, nu-i aceasta purtarea u- 
nui carierist fără scrupule ?

MAI MULTE VOCI DIN 
SALA : Ba da ! Sigur că da ! 
Rușine pentru un comsomo- 
list!

PROCURORUL: In produc
ție, hărnicia lui Ghenea Sini
țîn, voința lui aprigă, inventi
vitatea lui. se lăsau minate 
de impulsul aceleiași dorințe : 
de a se face cît mai repede 
cunoscut, de a „ajunge*.  In- 
tîi n-a voit să fie trimis la fa
cultate, pentru că anii pe 
care ar fi trebuit să-i petrea
că învățînd i se păreau o în- 
tîrziere intolerabilă. Apoi a 
plecat la Moscova, fiindcă i se 
părea că se sufocă în Arhan- 
ghelsk, în orașul de la nord, 

_zde muncise piuă atunci. 
Ciad i se arata că trebuie să-și 
cultive ordonat capacitățile 
tehnice, că in prc-iectele de 
invenții, la care lucra într
una. foiesc greșelile de ealcuL 
el se mdigr.a și nu voia să as
culte. Să citească terteime. 
ani lungi ’ Și viața între timp 
să meargă înainte' Așa pu
teai să înnebunești — pre
tindea el.

O VOCE: Cu asemenea 
terna'.itace nu realizezi nimic 
serios

PROCURORUL: Dimpotri
vă. ajungi să perfi cu tine 
mereu spaima ratării, cum i s-a 
irurrplat hu Ghenea Simțm. 
Oamenu de care are nevoie 
s?cn«at£i socialistă sînt aceia 
care înțeleg cit de solidă e 
bucuria muncii; aceia care 
păsese fără nelmir*  ir ar 
-iu vastă a munci, citind 
cu ochit neîntrerupt. către 
marile țeiur. ale unui popor

scut să se reazeme ăe atesse

teeat Engă idei ]e cnwa-'.tte 
pe care ie părtreazi sn^ues 
hn. »e rfcii-4 aaor
psidori ruțirxtase; e; • ajsas 
să țintiea^ a. de exemple. ,eă 
nata e Scutâ ea să trec 5c

pe-.-, ea. căxSad pesx 
once, firi să te ui*.  înapoi 

$:-a încărcat astfel ani: ti
neri cu povara mor rin: 

Pentru aceste rini este 
;udecst astăzi Ș; se curine 
să-l judecat: cu toată aspc~.- 
mea. Fmdcă in el pedepsit: 
matulestăr: ale indiridua-
lisnuhn. ale unuia dîn spec
trele prin care trecutul caută 
să ne tulbure opera censtrtie- 
trvă; indiridualismul care
tnîc-eeeari pe om. sub pre
textul că vrea să-l facă pu
ternic

JTDECATORVL: Victima
e pe banca acuzaților. Dar 
înainte «se a-1 asculta, să-i au
rim pe cei pe care Sinițîn i-a 
făcut să sufere, pe care nu 
i-a ascultat Apropie-te Liolea 
Tatseva. spur.e. ce crezi des
pre acest om ?

LIOLEA: Să povestesc des
pre căs- cia noastră, despre 
pi înger- . mele neluate in 
seamă? . Alții trăiesc — îi 
spuneam - tu parca ești 
o marină. ie*i  vreodată cu 
mine un spectacol? îmi 
citești vreo carte? Trăim par
că am fi doi străini. Nu pot 
pricepe: ce-i zorul ăsta pe 
tine? Vrei să faci o mie de 
lucruri deodată. Nu se poate 
trăi așa. Ghenka! Asta nu 
mai e viață—-

Cind s-a îmbolnăvit fetița. 
Dașa, el se amesteca o vreme 
în toate, cu o curiozitate ci- 
călitoare. Se uita in enciclo
pedie la cuvîntul _angină“. 
Mi se părea că studiază boala 
copilului așa cum își studia 
macaralele..

SINIȚÎN (ea pentru el):
Dar nu. nu-i adevărat. Mi-era
totuși milă de fetiță. Odată, 
cind Liolea plecase după me
dicamente, am rămas la căpă- 
tîiul ei. îmi amintesc respira
ția ei grea: mă simțeam prea 
puternic și sănătos. Ii spu
neam vorbe stîngace, „Lasă.., 

o să-ți treacă... Să vezi c-o 
să-ți treacă..."; ca și cum Dașa 
m-ar fi putut înțelege. Cînd 
am auzit pașii Liole:. m-am 
îndepărtat repede și am des
făcut un ziar ca să-mi ascund 
fața.

LIOLEA: După ce am în
gropat fetița, am simțit lim
pede că între noi nu mai 
poate fi nimic;... și am plecat 
la prietena mea Niuta. Eram 
cu ea pe stradă, cînd, după 
vreo trei săptămini, l-am in- 
țîlnit pe Ghenea. M-a întrebat 
senin. ..Ei. cum o duri?’ 
..Cum s-o duc, trăiesc și eu”. 
N-a observat nici tremurul 
din glasul meu și nici repezi
ciunea cu care m-am ascuns 
in soațele Niutei.

SINIȚÎN : Da. m-am grăbit 
atunci să-mi spun ușurat: 
„Uite că a trecut șl asta!” 
Dar mai tirziu mi-am dat 
seama că mă durea plecarea 
LioleL La Moscova, cind mă 
simțeam pierdut fa mulțimea 
de pe stradă și din uzmă. 
cind tot ceea ce făceam irm 
apărea ca un insucces, am în
cercat fatr-o vreme să mă a- 
mețesc cu votcă. In drum 
spre casă începusem să injur; 
dar îndată ce trinteam cite o 
expresie scirboasă mă uitam 
speriat înapoi: J<u-f frumos 
— îmi aeeetn — *-*r  put*®  
să m-audă Lse.ee

MEZENȚEV : Te ară*»:  «- 
runci beat printre tevarăși- 
rosteai vorbe cinice.

O VOCE: Nu țl-era teamă 
că deamora: numele de corn, 
somoiist T

MEZENȚEV : Orgoliul rănit 
te împinge» la acte nevredni
ce. Nu vreau, dar. iată, îmi a- 
mlntesc împrejurarea aceea, 
ședmța «hnd .

JI DEC ATOKUL: CcmtmuL 
Mezențev’

MEZENȚEV j. Ai spus des
pre mir-e fa legături cu Va
ria. că înșel organizația Apoi 
ai vrut sa dai înapoi „-.astea 
sint fleacuri” Cum așa ’ 
M-am sculat atunci să fac ta- 
mmă : -Stai 1 Asta nu-i o pro
blemă s-o cocoloșim. . Eu. to
varăși. aud despre lucrul aces 
ta pentru prima oară. Vă dau 
corintul meu de cemscmc.^- 
Dar de : așa. judeca;:-mă*.

SINIȚÎN : S-a așeza: pe ban
că. țm mmte. parcă prăbr-sm- 
«tu se Oem ho erau ca ai Lm- 
tez. cfad a murit Dasi

JUDECĂTORUL : Err. c- 
efii: r-anier dureri de care z - 
era. te stare să te etmpn

StNTrtN: As tngri. «tapă
* pri,pea ■.« Meaee 

XT Dar acest: «xri- S «sees 
y- — ri față, pe'-i

casele care se ots=str_*o  te
-ș xzndafime 1 po

are Mă msetean tes-e W- 
Deveniseră. parcă, pesmru o 
ncapte. prepria mea eenșem- 
X

MEZZNȚEV : BLef- ter-1 
^-H-arz Ca oe hxrtei,

*aer*-e>  <
iniei egrz 

a bttUnrt

KOBLAKOV : Un muncitor 
al nostru, «ie pe unul «fin șatn- 
uere. fii smvit intr-o zi «le 
un escavaux. Sinițin vorbi a- 
mnri pe scurt «fespre cel care 
pierise rl « aștepta, pesemne, 
să fie ales primul, fa delega
ția pentru fanxz. mirt tare. Pre- 
setiuitaie z^e: ,Vasăzică Si
nițîn. Petriakov și Ovseenko”. 
At-mri am făcut un pas îna
inte și am spus : -Cind e vor
ba da pnxiucție atunci merge 
Să-i alegem pe Sinițîn Dar 
la o Inmorm-ritare. cum o 
înțeleg eu. cind noi plin gem 
un tovarăș drag, sccot că 
se potrivește să-î alegem 
Smițtn*.

SINITIN : Eram învățat 
privesc lumea cu
La prima vedere mașina pare 
complicată, dar dacă o anali
zezi. totul e simplu și reglat, 
trebuie numai să-i «mnoști 
structura. Cum e alcătuită lu
mea știam Cunoșteam ideile 
grandioase după care se călău
zește 
mele.
ceau, 
toare 
vaste. Lumea îmi apărea sim
plă și mare.

MEZENȚEV: Uitai că lu
mea asta mare e alcătuită «lin- 
tr-o mulțime de lucruri mă
runte.

SINIȚÎN : Uitam că trebuie 
să țin seama de oameni; pe cei 
«lin jurul meu ii socoteam pe 
toți mărginiți, proști, ori le
neși.

GOLUBEV : Asta a fost pă
catul lui.

nu 
pe

să
simpatie.

felul de viață al țării 
Ideile acestea îmi plă- 
mi se păreau cuprinză- 
pentru năzuințe oricit de

JUDECĂTORUL: Spune, to
varășe Golubev, ce preț are 
in ochii dumitatâ acest tînăr? 
I-ai fost director de întreprin
dere. L-ai ajutat ?

GOLUBEV: L-am chemat, 
cînd era nemulțumit, pentru 
că i se respinsese un proiect 
$i. in schL-nb, i se propusese 
să meargă la studii tehnice su
perioare. Zicea că inginerul 
care-i văzuse proiectul e un 
birocrat, un sabotor. Și. cînd 

mai mulți ani oecît Sinițîn, 
și i am vorbit deschis : „Ești 
un baiat hun. Luat în totul 
și in parte. Adică nu știu de 
ce. dar mie îmi placi. Uite ce 
moț ți-a crescut! Se vede că 
ești încăpățînat. Așa că ascul- 
U-mă: nu se poate să mergi 
inamte fără să ții seama de 
nimic. Ai foarte multă amoi- 
pe ; ești și fruntaș și inventa- 
zar, și asta și aceea. Foarte 
frumos, desigur, dar nu tre
buie să ți-o iei in cap. Voi a- 
veți, doar, in fața voastră 
toate porțile deschise. Și a- 
tonei de ce începi un război, 
de parcă ai fi închis intr-o 
cetate? Să te lași de asta. 
Ghenka .' Așa nu se poate trăi 
— nu-i interesant Lipsește 
cOdun. Și spot e și de prea 
puțin felos pentru partid. Mai 
be» re*mți  ia ehe ceva, și 
te apr-pu mai mult de oa- 
m. să nu găiești așa cum

tu, r-nr-sr. de capul

KJLK5NIKOVA: _Asa nu te 
poate trii !—* Cu verbe asemă- 
■ilcare ne-am despărțit 
.Așa nu se poate*,  i-am spus, 
rrtremurată, cind l-am alun- 
ptt <ie lîngă mine. Ar fi fost 
gata să mă :a de nevastă. „Pe 
scur^ ca în romane™ — mă 
as sura eL înțelegi, cu dra- 
grsne*.  Dar îmi făgăduia dra- 

zimemd indiferent. Nu 
era în stare să respecte emo- 
trile s=p!e și gra ve ale ce-

JUDEUĂTORUL : Dar poate 
Sinițîn n-a rămas într una 
asa rum ra apărut Krasniko- 
veL S-o întrebăm și pe Vera 
Gcricva*

VFRA: Nu era rtu. putea 
simt: cu adevărat Dar se ră 
tăcuse pe un drum greșit Iși
sthmaxsosea chipul sub o 
mască falsă După ce mi-a a- 
rărst că mă iubește, s-a mun
cit să pară cinic și nepăsător. 
Nu era nevoie de acest efort 
perucii: .Nu e nevoie, i-am 
spus. Te chmuiești pe tine și 
pe mine înțeleg și fără cu
vinte*.  Atunci lui Ghenea în
cepură să-i curgă lacrimile. 
Era atit de frămintat, atit de 

zgudui: de tot ce se intimpla- 
se, încât nu-și dădea seama 
că plinge. Cind își atinse 
obrazul cu mina, scoase un 
țipăt ușor. Nu plînsese încă 
niciodată, nici cînd. copil, îl 
snopea :aică-sâu in bătaie. Se 
temea, mai mult deci: de ori
ce, să nu-și trădeze suferința 
și impasul lăuntric. Vinovată 
sînt și eu: înțelegeam că 
minte, dar nu l-am oprit la 
timp; eram singură, mi-era 
frică să nu-1 înstrăinez de 
mine. Trebuia să-1 conving 
să devină simplu, să învețe a 
se bucura. Și n-am fost în 
stare. Cînd a priceput că știu 
totul, că nu credeam minciu
nile cu care-și amețea orgo
liul, a fugit, convins că nu-1 
mai pot iubi. S-a zbuciumat 
cîteva luni, fără să mai dea 
pe la mine Și apoi mi s-a îm
părtășit într-o lungă scrisoare 
de adio. Este dovada că sufle
tul lui s-a limpezit.

JUDECĂTORUL : Să ascul 
tăm această dovadă.

VERA (citind): „Iartă-mă 
că-ți scriu, știu că n-am drep

tul s-o fac. Dar nu pot în 
ruptul capului să-mi înăbuș 
această dorință. Nu pot să 
nu-mi iau rămas bun de la 
tine. îmi dau seama că acum 
nu mă mai crezi și că poți 
să iei și această scrisoare 
drept o amăgeală. Vorbesc de 
tine și de mine și mi se pare 
ciudat. Tu ești un om adevă
rat, ai un drum drept. Pe 
cînd eu. după cum ai văzut, 
am luat-o pe cărări încurcate, 

spun tot adevărul, să încep 
să trăiesc ca oamenii, să mun
cesc, să învăț, să mă port cu 
băieții în alt fel decit înainte. 
Dar mă împiedică afurisita 
mea de mîndrie. Ascultă, 
Vera, nu ți-am povestit nicio
dată nimic despre copilăria 
mea și nici altcuiva nu i-am 
vorbit despre asta vreodată. 
Cînd mă întreba cineva îi 
răspundeam: „Origină prole
tar ă“. Dar, la drept vorbind, 
nu e chiar așa. E drept că ta
tăl meu a fost paginator, că 
era de fel de pe malurile 
Onegăi și că a lucrat la Ar- 
hanghelsk. Așa că puteam să 
completez fără nici-o grijă fi-

șele personale. Totuși avea o 
mentalitate aparte. Nu cîștiga 
prost, dar spunea: „Asta nu-i 
decit pi ine neagră, iar Ghenka 
trebuie să mănînce cozonac”, 
îmi repeta că omul trebuie 
să caute să ajungă. Eu, fireș
te. nu-1 prea ascultam, dar 
ceva tot s-a lipit de mine. La 
șco'iă mă dădeam peste cap 
numai ca să fiu primul. Era 
printre noi un băiețaș (Solo
viov îi zicea) cuminte ca o 
fetiță, dar care învăța straș
nic. Ce crezi că făceam? Ii 
rupeam paginile din caiete, 
odată i-am aruncat cărțile în 
canal, — iată pînă unde am 
mers. Și nu eram prieten cu 
nimeni. Numai la mine mă 
gindeam tot timpul, ca de alt
fel și mai tîrziu. Mi se spu
nea: ..Ești capabil’, iar eu mă 
gîndeam: „De ce mă lăudați? 
In curînd am să vă întrec pe 
toți!“ Niciodată însă n-am 
învățat cum trebuie. Stau și
mă mir acum de ce profeso
rul Sceglov sau inginerul 
Kranț, la Arhanghel sk, au 
mai stat de vorbă cu mine, 
mi-au discutat proiectele ? 
Probabil că le-a fost milă de 
mine, cum ți-a fost și fie. Nici 
în Comsomol n am fast bun 
de nimic. Un comunist trebuie 
să-și iubească tovarășii — e 
lucrul cel mai elementar; 
fără asta nu vom putea con
strui nici un fel de socialism.
Am citit că după moartea lui 
Lenin, Krupskaia a zis: 
iubit poporul*.  înainte n-am 
înțeles sensul acestor cuvinte. 
Acum, cînd mă gîndesc — 
simt că mi se oprește răsu
flarea: e ceva atit de simplu 
și in același timp complicat, 
atît de complicat că rămîi 
uimit! Poți întocmi un referat 
bun sau mai știu eu ce, dar 
aici problema este limpede: 
atîta vreme cît nu iubești 
oamenii, nu ești un tovarăș, 
©i doar așa — un chibiț. Or, 
eu crezi că am stat vreodată 
să mă gîndesc la viața altuia? 
Nici prin gînd nu mi-a trecut 
așa ceva. Eu îmi închipuiam 
că toți sînt ca mine, că toți 
vor s-o ia unul înaintea celui
lalt, așa că, — dă din coate, 
băiete! Ca în tramvai.

SINIȚ1N : (continuind scri
soarea din memorie). îți scriu 
complet calm și cîntăresc fie
care cuvînt — am avut destul 
timp să cuget lucrurile. Nu 
vreau să întrebuințez cuvinte 
mari, nu-s potrivite pentru 
noi. Pot să-ți spun totuși că 

te-am îndrăgit din tot sufletul, 
înțelegi? Mai mult decit atît 
nici nu se poate. Și sînt con
vins că, văzîndu-te, n-aș mai 
fi avut puterea să plec. Și e 
necesar să plec. Nu caut pe
deapsa, caut o soluție. Am ho- 
tărît să mă fixez în cele mai 
aspre condiții. Voi avea 
puțini oameni în jurul meu și 
voi căuta să mă apropii de 
ei, să devin comunist adevă
rat. cinstit. Mă vbi aranja pe 
un an în tabăra de iarnă pe 
insula Vaigaci, între ghețuri 
polare, anume ca să nu pot 
să mă întorc mai devreme și 
să nu primesc scrisori. Poate 
că astfel voi reuși să mă îna- 
poiez alt om. Dar tu uită de 
mine. Tu meriți să ai o viață 
cu totul alta, o altă fericire.

VERA : Fericirea mea e lîn
gă el. Acum cînd știu că va 
deveni un om. Te aștept, Ghe
nea, te așteaptă soția ta.

AVOCATUL: Ce-ar mai pu
tea spune apărarea? Acuzatul 
și-a înțeles pînă la capăt gre
șeala, a înfățișat-o cu o since
ritate care-i răscumpără mare 
parte din vină. Aceste pagini 
(arătînd către foile scrisorii) 
sînt mărturia sforțării încor
date pe care a făcut-o Sinițîn 
ca să învețe ce înseamnă dra
gostea de oameni și prețuirea 
lor tovărășească.

Și, de bună seamă, el ar fi 
pus capăt mai devreme purtă
rii lui nesănătoase, dacă cei 
din jur l-ar fi ajutat, toți, 
mai energic. Liolea, de pildă, 
soția lui, cînd i s-a părut că 
Ghenea nu e în stare de o 
afecțiune adevărată, s-a mul
țumit să adopte calea cea mai 
ușoară: despărțirea; n-a luptat 
să și-l apropie mai mult, deși 
îl iubea. Totuși ajutorul co
lectivului a fost puternic ; a 
făcut cu putință recuperarea 
acestui om; a curățit de sgu-» 
ră grăuntele curat din sufle
tul lui.

PROCURORUL : Da, pentru 
Ghenea Sinițîn S-a dat o bătă
lie. De aceea nici nu mai e ne
voie de o sentință judecătorea
scă. Vinovatul și-a dat singur 
sentința: a găsit soluția radi
cală a unei regenerări sufle
tești.

Și n-a aflat-o singur. I-ați 
găsit-o toți care ați rostit aici 
mărturii — și dumneata Go
lubev, și dumneata Mezen
țev, și mai ales Vera Gorlova. 
Salvarea lui n-a fost un mira
col: i-a dăruit-o societatea so- I 
cialistă, care ajută omului 
să se scuture de rugina indi
vidualismului ; care-l ajută pe 
om să se înalțe în lumina 
unei neștirbite frumuseți mo
rale.

DAN HAULICA
Ilustrații : I. OLARIU

Lo standul de cărți din incinta Uzinelor textile „7 Noiembrie* 
din Capitală.

Foto : AGERPRES

Cu inițiativa și spirit gospodăresc
Comitetele de ce

tățeni și deputății 
sfaturilor populare 
din regiunea Hune
doara desfășoară o 
activitate rodnică, an- 
trenînd un mare nu
măr de oameni ai 
muncii la înfăptuirea 
lucrărilor de folos 
obștesc.

Astfel, de la înce
putul anului cu spri
jinul cetățenilor au 
fost terminate 257 
lucrări noi printre 
care : 29 de școli, 11 
cămine culturale, 86 
de poduri și podețe,

precum și peste 300 
de lucrări de repara
ții. Sînt de asemenea 
în construcție în di
ferite stadii alte 61 
de școlj și 81 de că
mine culturale. ,

Pe lîngă sumele din 
contribuție voluntară, 
prin munca patrioti
că a cetățenilor s au 
asigurat pe plan local 
însemnate cantități 
de materiale de con
strucții. în raionul 
Ilia, unde s-au ter
minat anul acesta cele 
mai multe școli și

Datorită cercetărilor făcute 
de colectivul Institutului de 
cercetări geologice din Ca- 
pitadâ, au fost descoperite 
noi zăcăminte de minerale 
utile. In fotografie : geolo
gul Aurica Mihai, în labo
ratorul de geologie al Insti

tutului.
Foto : AGERPRES

Deschiderea expozijiei 
pictorului japonez 

Katsushika Hokusai 
în cadrul marilor aniversări 

culturale recomandate de Consi
liul Mondial al Păcii, vineri la 
amiază a avut loc la galeriile de 
artă din Bd. Magheru, în pre. 
zența unui numeros public, des*  
chiderea expoziției pictorului ja
ponez Katsushika Hokusai, cu 
prilejul sărbătoririi a 200 de 
ani de la nașterea sa. Expoziția 
este organizată sub auspiciile 
Comitetului național pentru 
apărarea păcii din R.P.R., Co
misiei naționale a R.P.R. pentru 
U.N.E.S.C.O., Institutului romîn 
pentru relațiile culturale cu stră
inătatea și Muzeului de artă al 
R.P.R.

Lucrările lui Hokusai aduc 
imagini ale vieții de fiecare zi 
din Japonia timpului său, fiind 
străbătute de o puternică dra
goste pentru om și pentru natura 
patriei sale.

----- •-----
Cenaclul literar 
ți-a reînceput 

activitatea
Un fapt semnificativ pentru 

viața culturală a Institutului de 
științe economice „V 1. Lenin" 
din Capitală l-a constituit în a- 
cest an universitar și reîncepe
rea activității cenaclului literar 
studențesc „G. Topirceanu", E- 
fectivul cenaclului s-a mărit ca 
noi membri.

Pentru a se da un real stimu
lent activității cenaclului, s a 
hotărît organizarea unui schimb 
de experiență cu cercul literar al 
fabricii de confecții ,^-heorghe 
Cheorghiu-Dej" și al Casei de 
cultură a studenților „Grigore 
Preoteasa**  din Capitală. Tot
odată s-au inițiat cîteva vizite în 
fabrici și uzine și discuții cu 
muncitorii, in scopul stabilirii 
unei cit mai strînse legături cu 
viața.

ION VANU 
student

cămine culturale, ță
ranii muncitori au e- 
fectuat de la începu
tul anului peste 
40.000 de ore de 
muncă patriotică.

La construirea ce
lor 8 școli terminate 
anul acesta în satele 
de munte ale raionu
lui Hunedoara, aproa
pe întreaga cantitate 
de piatră, cărămidă 
și alte materiale ne
cesare construcțiilor a 
fost asigurată pe plan 
local,

(Agerpres)



Viața de organizație

Să știi să lucrezi 
cu fiecare tînăr

Se terminase schimbul. Sire
na Fabricii „Partizanul" su
nase de ora două. Preda An
gelică s-a oprit Ia bancul lui 
Alexandru Gheorghe și a cer
cetat cu minuțiozitate fiecare 
față de pantof croită. Calitate 
destul de proastă ! Și nu era 
prima dată cînd Alexandru 
dădea astfel de producție. 
Preda Angelică, responsabi
lul postului utemist de con
trol, primise sarcina să scrie 
un articol pe această temă 
pentru gazeta postului. S-a 
gîndit însă că un articol 
ar fi atras din nou atenția 
asupra muncii de proastă ca
litate a lui Alexandru, dar 
nu ar fi rezolvat problema.

A mers la biroul organiza
ției de bază U.T.M. să se sfă
tuiască.

Membrii biroului organiza
ției U-TLM. de la secția croit a 
Fabricii „Partizanul" avuseseră 
multe necazuri cu Alexandru. 
Au discutat de cîteva ori cu 
el, l-au mai criticat și în adu
narea generală U.T.M. dar fără 
rezultate. El era dezordonat 
nu numai în producție, dar și 
timpul său liber și-1 irosea fără 
rost. în multe după-amieze îl 
găseai la terenul de fotbal la 
antrenamentele tuturor echipe, 
lor din oraș. Bineînțeles ca 
spectator. Cînd nu erau antre
namente, bătea bulevardul. 
Nici el nu știa de cînd nu mai 
citise o carte. Programul ăsta 
dezordonat de viață se reflec
ta și în producție prin indisci
plină, neglijență, neatenție. 
Oare biroul organizației U-T.M. 
făcuse totul să-1 îndrepte ? Și 
băiatul trebuia totuși îndrep
tat.

Cu ce să înceapă? Trebuia 
lichidată în primul rînd indis
ciplina. Alexandru trebuia să 
fie obișnuit cu punctualitatea^ 
perseverența, disciplina-

Utemistul Cristea Nicolae a 
primit sarcina să-1 ajute pe 
Alexandru în special în orga
nizarea muncii. Cristea Nico
lae e un băiat renumit in toată 
secția pentru felul cum își or
ganizează timpul. Nici un mi
nut nu l petrece fără folos. în 
producție e fruntaș, iar la 
școală — la cursul seral — prin
tre cei mai buni elevi. Alexan
dru avea de la cine învăța. 
Și rezultatele nu au înce
tat să apară. Dar Alexandru

Vineri dimineața a părăsit 
Capitala delegația comercială 
indiană care a semnat proto
colul privind schimburile de 
mărfuri pe 1961 între R.P. 
Romînă și India.

Membrii delegației au fost 
salutați la plecare, pe aero
portul Băneasa. de Al. Bog
dan, director în Ministerul 
Comerțului, conducătorul de
legației comerciale romîne și 
de âlți funcționari superiori 
din Ministerul Comerțului.

A fost de față S. Gupta, 
însărcinat cu afaceri ad-in- 
terim al Indiei la București.

înainte de plecare, într-o 
convorbire cu ziariștii, K. R. 
F. Khilnani, secretar adjunct 
în Ministerul Comerțului 
Industriei al Indiei, a 
printre altele:

Acordul comercial existent 
între R.P. Romînă și India 
are la bază principiile egali
tății, avantajului reciproc și 
al comerțului echilibrat. 
Schimburile comerciale ro- 
mîno-indiene au înregistrat 
un progres continuu, an de 
an s-au lărgit sortimentele 
mărfurilor livrate reciproc.

S-a stabilit de asemenea o 
colaborare bună în domeniul 
explorării petroliere prin tri
miterea de specialiști și livra
rea de utilaj petrolier romî
nesc. Ne așteptăm să se dez
volte această colaborare.

Avem toate temeiurile 
credem — a declarat în în
cheiere K.R.F. Khilnani — că 
în anul 1961 se va înregistra 
un nou progres al schimbu
rilor comerciale romîno-in
diene.

Gheorghe trebuia ajutat să 
crească multilateral. în jurul 
său tinerii învățau, se preocu
pau să și ridice nivelul poli
tic, cultural. Discutând cu el, 
comitetul U T M. șl-a dat sea
ma că nu este refractar cul
turii, ci dimpotrivă. Plecat însă 
de mic de acasă, de el nu s-a 
ocupat încă nimeni cu serio
zitate și atenție. La el acasă, la 
Coloneștâ, are o bibliotecă de 
peste 600 volume, făcută de 
fratele lui, inginer și mama 
lui țărancă colectivistă. în ciu
da vîrstei, mama lui Alexan
dru citește mult, cumpără 
cărți, dar pe copil nu-1 mai 
are lingă ea să-1 îndrume zi de 
zi spre lectură. Și atunci, cum 
era și firesc, această sarcină 
și-a luat-o organizația U.TJU.

în concediul pe care și l-a 
petrecut la Colonești, Alexan
dru a primit sarcina să citea
scă o carte. Și, mare le-a fost 
bucuria utemiștilor cînd au 
aflat că Alexandru n-a citit o 
carte, ci trei. Ba mai mult, le-a 

xadus cu el să le dea și colegu
lui de cameră Măgirescu, care 
nici el nu prea citește.

Am insistat asupra acestui 
caz pentru că mi s-a părut ca
racteristic în ce privește mun
ca desfășurată de comitetul 
U T M. de la Fabrica „Parti
zanul" cu fiecare utemist în 
parte. După cum s-a văzut, 
aici sarcina de organizație 
dată fiecărui utemist nu este 
întâmplătoare. Ea răspunde li
nei anumite necesități privind 
formarea tânărului respectiv, 
în exemplul dat, ea a urmărit 
să-1 ajute pe tânăr să-și for
meze o atitudine disciplinată 
în muncă și viață, să-i dez
volte interesul pentru învăță
tură, l-a ajutat să muncească 
mai bine. Demn de reținut 
este deci faptul că fiecare sar
cină dată a avut o puternică 
influență educativă asupra tâ
nărului chemat să o 
nească.

Și pentru a dovedi 
meinic acest lucru 
luăm un exemplu.

Brigada de muncă patriotică 
trebuia să lucreze la amena
jarea terenului de fotbal. Toți 
lucrau cu entuziasm și voie 
bună. Și Bugescu Nicolae, și 
Fînaru loji, care erau in echi
pa de fotbal. Numai Comă- 
nescu Constantin, unul din bu
nii fotbaliști, stătea pe un pie
troi, privind la cei care lu
crau.

— Fac eu destul efort fizic! 
Doar joc fotbal — răspundea 
celor care-1 întrebau de ce stă- 
Această atitudine a atras aten
ția colectivului care l-a obser
vat mși atent pe Comănescu. 
In producție întârzia de cîte

îndepli-

mai fe
să mai

ori avea meci, iar victoriile re
purtate nu le considera ale în
tregului colectiv, ci le consi
dera victorii personale. Privea 
cu dispreț pe un altul care nu 
avea „tehnică"... Atitudinea ne- 
justă a lui Comănescu față 
de colectiv, îngîmfarea lui, 
erau trăsături străine unui u- 
temist. Comănescu trebuia a- 
jutat să devină modest, să pri
vească cu încredere colectivul.

Atitudinea față de colectiv 
era de altfel problema princi
pală. A fost chemat la comi
tetul U.T.M. Cineva îi spusese 
că o să fie „frecat" pentru în- 
gîmfare. A venit bătăios, pre
gătit să riposteze „Sînt cel mai 
bun din echipă ? Sînt ! A- 
tunci ?“

— Te-am chemat să te 
cităm (pentru progresele 
cute în echipa de fotbal, 
unul dintre cei mai buni din 
echipă. Dar vrem să ne sfă
tuim împreună de ce am pier
dut în ultimul timp cîteva me
ciuri.

Și discuția a durat mult 
timp. Cînd a plecat de acolo, 
Comănescu avea în minte un 
întreg plan de ridicare a ni
velului tehnic al tuturor mem
brilor echipei. Cînd aproape 
să intre în secție, însă, adueîn. 
du-și parcă aminte de ceva, 
s-a întors înapoi și s-a îndrep
tat grăbit spre comitetul 
U.T.M.

— Am impresia că ați uitat 
ceva. Credeam că am fost che
mat să mă criticați-., și ezită 
un timp, apoi spuse încet, par. 
că rușinat... pentru îngîmfare.

— Nu, n-am avut asemenea 
Intenții. De altfel un îngîm- 
fat este un om neputincios. 
Un om capabil nu are de ce să 
fie îngîmfat pentru meritele 
lui. Ele sînt evidente pentru 
toți, atunci de ce să se împo- 
poțoneze singur ?

în fond, lui Comănescu i s-a 
dat sarcina să-și ajute coechi
pierii în ridicarea nivelului 
tehnic de joc. S-a discutat cu 
el însă in așa fel, incit singur 
și-a dat seama că lucrul acesta 
trebuie să-1 facă neapărat. Și 
l-a făcut. Și în timpul meciu
lui, practicing un joc colectiv, 
și la antrenamente. Și succe
sele echipei l-au ajutat să în
țeleagă cît de netemeinică și 
dăunătoare a fost atitudinea 
lui dinainte.

Și asemenea exemple se mai 
pot da multe din activitatea 
organizației U.T.M. a Fabricii 
„Partizanul" din Bacău. Toate 
dovedesc același tact și grijă 
față de oameni, aceeași aten
ție ca fiecare sarcină încredin
țată să aibă un puternic ecou 
în conștiința fiecărui tînăr.

Tenis de masă

Fotbal

„Universiada**

După cum s-a mai anunțat, 
între 25 august și 3 septembrie 
1961 vor avea loc la Sofia între- 
cerile din cadrul competiției 
sportive studențești „Universia
da”, Asociația studenților din 
Japonia a anunțat că la acesta 
competiție va trimite o delegație 
sportivă alcătuită din 16 persoa
ne. Pentru selecția echipei se 
vor organiza două concursuri care 
vor avea loc la Tokio și Kyodo.

Campionatul mondial de volei
RIO DE JANEIRO 11 (Ager

pres). —
Peste 20.000 de spectatori 

au asistat joi seara în sala 
„Maracana" din Rio de Janei
ro la întîlnirea dintre echipele 
U.R.S.S. și R. P. Romîne, una 
din confruntările decisive ale 
turneului final al campionatu
lui mondial masculin de volei. 
A fost un meci de mare luptă, 
spectaculos și dinamic, în
cheiat cu scorul de 3—1 (15—13; 
16-14; 10-15; 15-11) în favoa
rea voleibaliștilor sovietici. 
Echipa sovietică pornește jo
cul în trombă și obține un 
avantaj apreciabil, dar Ștefan 
Roman, care marchează punc
te de cîte ori primește balo
nul, reorganizează iocul echi
pei romîne. Scorul este egal la 
13 și se menține neschimbat 
timp de 10 minute, apoi arbi
trul brazilian penalizează 
două greșeli la fileu ale romî- 
nilor. Echipa sovietică cîștigă 
primul set cu 15—13. în setul 
al doilea echipa R. P. Romîne 
conduce cu 10—5 dar erorile de 
plasament permit partenerilor

V. ENAȘOAIE

(Agerpres)

Informații

In noul magazin „Polar 
din Capitala se servesc și 
copiilor cocteiluri. E drept, 

cocteiluri de lapte.
Foto : V. ALEXANDRU

întoarcerea în țară 
a tovarășului 

Gogu Rădulescu
Vineri seara s-a întors în Ca

pitală tovarășul Gogu Radules
cu, ministrul Comerțului, condu
cătorul delegației guvernamen
tale a R. P. Romine, care a dus 
tratative la Havana cu privire 
la ■relațiile economice și dezvol
tarea celorlalte relații dintre 
cele două țări, în urma cărora 
au fost semnate comunicatul 
privind stabilirea relațiilor di
plomatice și schimbul de am
basadori, un acord comercial și 
de plăți și un protocol de cola
borare tehnico-științifică pe o 
perioadă de 5 ani între R. P. 
Romînă și Republica Cuba.

în drum spre patrie, tovarășul 
Gogu Rădulescu s-a oprit la 
Londra, unde a semnat primul 
acord comercial de după război 
și un acord financiar între R. P. 
Romînă și Marea Britanie.

La sosire, pe aeroportul 
Băneasa, erau prezenți tovară
șii Al. Sencovici, 'ministrul In
dustriei Bunurilor de Consum, 
C. Tuzu, ministrul Industriei 
Grele, Al. Lăzăreamu, adjunct al 
ministrului Afacerilor Externe, 
Ana Toma și V. Sterio-pol, ad- 
juncți ai ministrului Comerțu
lui, Radu Mănercu și Ion Craiu, 
adjuncți ai ministrului Finanțe
lor și alte persoane oficiale.

(Agerpres)

S teica M. Alexandru — co
muna Greci, ’raionul Bălș ; 
Iepure Fiorian — Zalău-Cluj.

Absolvenții școlilor profe
sionale pot urma școala teh
nică de maiștri după un sta
giu în producție de cel pu
țin 3—5 ani Admiterea în 
școlile tehnice de maiștri se 
face Pe baza recomandării 
întreprinderii sau instituției 
de unde provin candidații.

Maiștrii sau brigadierii cu 
o vechime în acest post de 
12 ani pot urma cursurile 
fără frecvență ale școlilor 
tehnice de maiștri pentru a 
căpăta calificarea necesară 
postului pe care-1 dețin.

Maiștrii care urmează șco
lile serale și fără frecvență 
beneficiază de următoarele 
înlesniri în vederea pregă
tirii lor pentru examene :

este brun închis sau chiar 
neagră. Porumbul murat de 
calitate bună, își păstrează 
și după murare aspectul. 
Controlînd cu atenție cali
tatea porumbului siloz se 
poate preveni îmbolnăvirea 
animalelor.

Mioara Vasil eseu — Bucu. 
rești.

Generală a Re- 
Repartizării For- 
Muncă — Secția 
Vladimirescu—ne 
că ați fost re-

Direcția 
cruțării și 
țelor de 
raională T. 
informează 
partizată la Cooperativa fri- 
zeri-coafori „Higiena" în 
postul de garderobieră. Pre
zentați-vă deci, la susnumita 
unitate.

O. Nicolae — București.

— Se vor amenaja pentru 
ei în cadrul întreprinderilor 
încăperi de studii. Li se vor 
pune la dispoziție cărți, re
chizite etc.

— Organizarea de consul
tații și ore de pregătire în 
colectiv cu lectori pregătiți. 
Consultațiile și orele de pre
gătire pot fi organizate cu 
cadrele calificate existente 
în întreprindere.

Dorința du mi tale de a în
văța să cînți la pian este 
realizabilă. Pentru aceasta 
este indicat să te înscri la 
Școala populară de artă. 
Aici îți vei putea da seama 
dacă dorința dumitale este 
dublată și de 
Chiar dacă ai 
printr-o muncă 
tă, vei reuși să 
urăm succes !

aptitudini.
20 de ani, 

perseveren- 
înveți. îți

Andrei Rusânescu — Ră- 
cari.

de joc să refacă handicapul 
și să cîștige cu 16—14. Volei
baliștii romîni atacă dezlăn
țuit în setul trei. Roman și 
Derzei joacă excepțional, iar 
Păunoiu realizează 6 puncte 
consecutive din serviciu. Lâ 
scorul de 14—10 echipa sovie
tică are o revenire puternică. 
Voleibaliștilor romîni le mai 
trebuie încă 15 minute pentru 
a obține punctul necesar cîș- 
tigării setului.

In setul următor jucătorii 
romîni par obosiți în urma 
eforturilor depuse și apărarea 
lor nu mai rezistă jocului vi
guros al echipei sovietice, care 
conduce la un moment dat cu 
11—0. Prin contraatacuri pu
ternice echipa romînă reușește 
totuși să facă 10 puncte, dar 
era prea tîrziu. Cu toate că 
la scorul de 14—11 tabela de 
afișaj rămîne neschimbată 
timp de 16 minute, echipa so
vietică termină învingătoare.

Alte rezultate : masculin : 
R. P. Polonă — Franța 3—0 
(15-13; 15-13; 15-9); S.U.A.
- Brazilia 3-2 (8-15; 15-12; 
15—6; 4—15; 15—9); Japonia — 
Venezuela 3—0 (15—3; 15—4; 
15—3); Feminin ; U.RS.S. — 
R. P. Polonă 3-2 (8-15; 15-8; 
9-15; 15-13; 16-14); R. S. Ce
hoslovacă — S.U.A. 3—1 (15—8; 
13-15; 15-10; 15-7).

performanța de 2,14 m. Un re
zultat valoros a obținut în proba 
de triplu salt atletul chinez Tin 
Ciao-ciun — 16,11 m. Alte rezul
tate înregistrate : masculin : su
liță : Lusis (U.R^.S.) 73,55 m ;. 
Ciocan : Oleg Kolody (U.R.S.S.) 
62,42 m; 3000 m obstacole : So
kolov (U.R.S^S.) 9,05"; feminin: 
100 m plat : Latse (U.R.S.S.) , 
12n2/10; 200 m : Gerik
(U.R.S.S.) 24"6H0; disc: Kuz- 
nețova (U.R.S.S.) 49,61 m; greu
tate : Logina (U.RS.S.) 14.67 m; > 
suliță : launzeme (U.R.S.S.) 
50,59 m.

Echipa sovietică de fotbal Di
namo Tbilisi care se află in 
turneu in Anglia a susținut ba 10 
noiembrie un meci amical cu 
renumita formație Wolverhamp
ton, de nenumărate ori campioa
nă a Angliei. întâlnirea care a 
fost urmărită de 33.000 de spec
tatori a luat sfîrșiț cu un rezul
tat de egalitate : 5—5. De remar
cat că fotbaliștii sovietici au con
dus cu 3—1 la pauză și apoi 
5—2, gazdele obținînd egalarea 
în ultimele 12 minute de joc.
I

Atietism

în prezent se află în vizită in 
R. P. Chineză un lot de alleți 
sovietici. Cu prilejul concursului 
desfășurat la Canton atleții sovie
tici au cîștigaț victoria in 14 din 
cele 17 probe desfășurate. Cu 
mare interes a fost urmărită evo
luția recordmanului european la 
săritura în înălțime Valerii Bru
mei care a ocupat primul loc cu

tn sala „Sportcsarnok” din Bu
dapesta au început vineri campio
natele internaționale de tenis de 
masă ale R. P. Ungare la care 
participă jucători și jucătoare din 
9 țări : R. S. Cehoslovacă, R. O. 
Germană, R. P. Romînă, R. P- 
Polonă, Suedia, Austria, Anglia, 
Iugoslavia și R. P. Ungară. Un 
frumos succes au obținut jucă
toarele din R. P. Romînă Mana 
Alexandru și Geta Pitică care 
s-au calificat în finala probei de 
dublu. După ce au eliminat Pe 
Heritis, Mossoczy (R. P, Ungară) 
cu scorul de 3—0 cuplul Pitica
— Alexandru a jucat in compa
nia dublului maghiar Kerekes, 
Friesenhahn (R. P. Ungară). Ju
cătoarele noastre s-au comportat 
foarte bine cîștigînd cu 3—1 
(15, 19> _ 14, 23). In finală, Ma
ria Alexandru și Geta Pitica vor 
juca duminică împotriva cuplu
lui : Diana Rowe, Harrower 
(Anglia), care a eliminat cu 3—1 
perechea Folea, Hollman (R.P.R,
— R. D. Germană).

în primul meci al probei de 
simplu masculin reprezentantul, 
nostru Gh. Cobîrzan l-a învins 
cu 3—0 pe Pield (R. P. Unga
ră). Ceilalți jucători romîni vor 
intra în concurs sîmbăta.

(A ger preș)

să

Un

Noua Școală imedie din orașul muncitoresc Onești. /
Foto : AGERPRES

(Urmare din pag. l-a)

— Acordarea unul conce
diu de studii Dlătit de 30 de 
zile.

Gheorghe Fătâi — Călărași.

înainte de a se da anima
lelor în rații porumbul însi- 
lozat, este necesar să se facă 
o examinare a calității lui 
pentru a se înlătura perico
lul de a ajunge alterat 
în consum. Aprecierea se 
poate , face cunoscînd însuși
rile porumbului murat după 
miros, gust, culoare și aspec
tul general al silozului.

Astfel un porumb care a 
fost reușit însilozat are un 
miros plăcut, aromat, de 
pîine coaptă, de mere coapte 
sau de castraveți murați. 
Cînd muratul n-a fost reu
șit, nutrețul are un miros 
neplăcut, rînced, de gunoi 
sau scrumbie alterată. Poate 
avea șl un miros înțepător, 
oțețit. Gustul porumbului 
bine murat este acrișor-dul- 
ceag sau acrișor. în caz de 
nereușită el are un gust de 
leșie. Culoarea lui trebuie să 
fie verde, verde gălbui Ia 
știuleții fără plantă și gal
ben brună la cocenii de po
rumb murați. Culoarea po
rumbului care s-a stricat

Piatra Craiului este unul 
dintre cele mai frumoase 
locuri turistice ale patriei. 
Masivul se remarcă prin 
frumusețea naturii, fauna și 
flora lui caracteristică. Ast
fel. Pe versantul apusean al 
masivului, printre floarea de 
colț, bujorii de munte, crește 
renumita garofiță a Pietrei 
Craiului.

Fauna se face remarcată 
prin prezența caprelor negre, 
a cocoșilor și găinușelor de 
munte, iar în zona de pă
dure se 
urși.

Iama,
Craiului _ ...
sibilă, exceptînd regiunea de 
sud favorabilă pentru schi. 
Este indicat ca drumurile de 
iarnă din Piatra Craiului, în 
afară de cele de acces la 
Plaiul Foii, sau Curmătura, 
să fie încercate de turiști 
cu experiență, dotați cu ma
terial tehnic.

Singurele drumuri accesi
bile iarna sînt de la Zărnești 
la Plaiul Foii (semn turis-

găsesc mistreți și

vizitarea Pietrei 
este mai puțin po-

tic: bandă roșie) și de la 
Zărnești la cabana Curmătu
rii prin Poiana Zănoaga 
(semn turistic: bandă gal
benă).

colectiv unit, entuziast și harnic
Vineri a părăsit Capitala Mah. 

mud Gaafar, prim-vicepreședinte 
ja invitația 

participat la 
celei de-a XV a a- 
F.M.T.D. în țara

al F.M.T.D.,
C.C. al U.T.M. a 
sărbătorirea 
niversări a 
noastră

★
Tot tn cursul zilei de vineri a 

părăsit Capitula, plecînd spre 
Nicosia un grup folcloric al An
samblului U.T.M. care, la invi
tația Organizației Tineretului 
Democrat Unit (E.D.O.N.), va 
da o serie de spectacole în dife
rite orașe din Cipru.

(Agerpres)

ANUNȚ
cunoștința 

___________motociclete 
ungare „PANNONIA", „DA- 
NUVIA" și motorete „BER- 
VA“ că reparațiile în ter
menul de garanție se fac 
în atelierul de reparații 
din București, str. Sergen 
tul Nuțu Ion nr. 8, telefon 
14 23.49.

Se aduce la 
posesorilor de

cîntînd — îmi explică Gheorghe 
Mărgărit, comandantul brigăzii 
de muncă patriotică nr. 60 de 
la întreprinderea regională me
talurgică ,,Energia", nu niai sîn- 
tem o coloană de tineri oare
care ci un colectiv unit, puter
nic, sîntem într-adevăr o bri
gadă.

— Ieșirea la muncă cu dra
pelul — ne spunea Ion Cocoș, 
secretarul organizației U.T.M. de 
la întreprinderea Regională Me
talurgica „Energia”, a creat pen
tru tinerii noștri o răspundere în 
plus ; lucrul acesta poate fi ob
servat chiar și atunci 
pe stradă către locul' 
pasul parcă este mai 
mai multă disciplină, 
se desfășoară cu mai

Multe organizații 
cele de Ia I.R.M. Energia, coo
perativele „Drum Nou" și „îna- 
i*nte “, de la Școala pedagogică și 
Școala medie nr. 2, prin acțiu
nile întreprinse au ajutat pe 
membrii brigăzilor de muncă pa
triotică să învețe cît mai multe 
cîntece revoluționare și cîntece 
brigadierești.

Experiența 
dînd atenție 
cîntecele și 
însoțit pe

cînd merg 
de muncă, 
viu, există 
iar munca 
mult spor. 
U.T.M. ca

a arătat că atoj- 
muncii în brigadă, 
drapelul care i-au 
tinerj pe șantiere,

le-au dat așa cum era și normal, 
un plus de entuziasm în muncă, 
au contribuit la închegarea colec 
tivului brigăzii.

Păcat însă că din pricina unor 
lipsuri existente în munca unor 
organizații și a Comitetului oră 
șenesc U.T.M. Constanța, acesl 
simbol al onoarei brigăzii dc 
muncă patriotică — drapelul — 
ca și cînteeul pe care tinerii îl 
prețuiesc atît de mult, nu înso 
țese la muncă toate brigăzile

Din cele 246 brigăzi de muncă 
patriotică din orașul Constanța, 
doar 183 au drapele roșii de 
brigadă. Nici organizațiile 
U.T.M. și nici comitetul orășe
nesc U.T.M. nu s-au îngrijit ca 
noile brigăzi create să aibă 
care drapelul de brigadă.

Un eveniment 
deosebit

fie-

Ultimele camioane încărcat»' 
cu molozul dărâmăturilor pără
siseră șantierul. Pe strada Stalin, 
între zidurile clădirilor deino. 
late, cîteva brigăzi de muncă pa 
triotică de la cooperativele „în
ainte”, „Drum nou”. I.P.A.T., și 
altele, care lucraseră în aceeași 
dimineață de duminică se adu 
naseră în careu. Glumele și stri
găturile specifice muncii tinere-

tului pe șantier conteniseră ; fie
care brigad^ cu drapelul în 
frunte, aliniată în careu, trăia un 
eveniment deosebît.

— Astăzi, tovarăși, li s-a a. 
dresat tinerilor, Albu Constan
tin, secretarul comitetului oră
șenesc U.T.M., s-a muncit bine 
și în numele comitetului orășe
nesc U.T.M. vă felicit. în afara 
volumului însemnat de demolări 
efectuate, s-a expediat de pe 
șantier 40 de autocamioane cu 
tnoloz și material recuperat. 
Pentru cîțiva dintre noi însă, 
ziua de azi constituie o sărbă
toare deosebită Cu orele de 
muncă efectuate azi, 25 de ti. 
neri brigadieri, membri ai bri
găzilor prezente aici, au însumat 
anul acesta 100 de ore de 
muncă voluntară. Adresîndu-le 
cu această ocazie tinerilor rnul 
țumiri și urări de noi succese. în 
numele Comitetului 
U.T.M., tov. Albu 
le-a înmînat totodată 
de tineri insigna de 
distincție a muncii 
Pe șantier, în fața tuturor bri
gadierilor prezenți la muncă au 
primit atunci insigna de briga
dier IIie Hulea și Constantin Pi- 
trep de. la cooperativa „Drum 
nou", Constantin Antonescu, 
Eugen Ciufecu, Mia Anghel de 
la I.P.A.T. și alții,

orășenesc 
Constantin 
celor 25 
brigadier, 
patriotice.

Organizarea pe șantierele de 
muncă patriotică a careurilor 
pentru analiza muncii și eviden. 
țiere ca și decernarea cu acest 
prilej a insignei de brigadier ti
nerilor care au efectuat 100 de 
ore, a intrat în practica muncii 
mu’tor organizații U.T.M. din o- 
rașul Constanța.

Mullte organizații U.T.M au 
îmbogățit formele de stimulare 
cu noi și noi metode. Insignele 
de brigadier au fost îumînate la 
S.N.T.M.C., la C.F.R., și în alte 
organizații în adunări generale 
deschise la care au fost invitați 
să participe toți tinerii. La 
Școala pedagogică, la organizația 
U.T.M de la sfatul popular, la 
D.S.A.P.C, ca și în alte organi
zații, la panourile de onoare au 
apărut portretele brigadierilor 
fruntași iar la reuniuni și .,JoiIe 
tineretului” în cinstea lor au 
fost interpretate cîntece.

Comitetul orășenesc U.T.M. 
Constanța a obținut succese în
semnate în mobilizarea tineretu
lui la acțiunile de muncă pa
triotică, tocmai datorită metode
lor și formelor interesante pc 
care le.a folosit în crearea în 
rîndurile tineretului, în cadrul 
brigăzilor a unei atmosfere însu
flețite de muncă. în ultima pe
rioadă însă. Comitetul orășenesc 
U.T.Mj Constanța a slăbit a-

ceasta preocupare șî se ocupă 
suficient de popularizarea 
răspîndirea experienței 
brigăzilor de muncă 
fruntașe.

Lipsa de preocupare 
tului orășenesc U.T.M. 
asigura tuturor brigăzilor obiec
tive precise de lucru a dus și la 
scăderea eficienței muncii lor. A- 
ceasta și pe.ntru că multe orga
nizații U.T.M. și chiar comitetul 
orășenesc U.T.M., se preocupă 
numai ca brigăzile de muncă pa
triotică să înscrie în activitatea 
lor cît mai multe ore de muncă, 
fără a veghea Ia eficiența acestei 
activități. Tinerii sînt aduși une
ori pe șantiere fără a li se pune 
la dispoziție uneltele necesare, 
fără a ști precis ce au de făcut 
irosindu-se astfel multe ore din 
timpul lor liber.

Este de datoria Comitetului 
orășenesc U.T.M. Constanța, care 
a dobîndit deja o bună experi
ență în această direcție, să acor
de mai multă atenție activității 
brigăzilor de muncă patriotică 
în așa fel îneît cunoașterea o. 
bieclivelor la oare lucrează, par
ticiparea la muncă cu drapelul 
brigăzii în frunte, cu cînteeul ca 
și distincțiile brigadierești să 
constituie stimulente puternice 
în mobilizarea tinerilor la acțiu
nile de muncă patriotică»

in
și 
a 

patriotică
bune

a comite- 
pentru a

Universitatea „C. I, Parhon“ din București, B-duI 6 Mar
tie 64 aduce la cunoștință, următoarele:

începînd cu anul universitar 1960—1961 absolvenții cu 
examen de stat ai Institutelor pedagogice de 2 și 3 ani (înva- 
țămînf de zi și fără frecvență) care funcționează de cel puțin 
2 ani în învățămînt la clasele V—VII în specialitatea pentru 
care au calificare, își pot continua studiile la cursurile fără 
frecvență de la facultățile de 5 ani corespunzătoare ca profil 
cu institutele pedagogice absolvite.

în cadrul Universității „C. I. Parhon" funcționează urmă
toarele secții de cursuri fără frecvență :

La Facultatea de matematică — fizică: Secția de matema- 
tlcă-fizică.

La Facultatea de științe naturale : Secția biologie-geogra- 
fie.

La Facultatea 
biologie.

La Facultatea 
romînă.

La Facultatea 
și literatura romînă.

înscrierea se face în anul III de studii (cu examene de 
diferență) numai la secțiile de profil asemănător sau înrudit 
cu acela al Institutului pedagogic absolvit.

Cererile se primesc pînă la data de 15 dec. 1960 și vor fi 
însoțite de următoarele acte :

— diploma de promovare a examenului de stat (în copie 
legalizată)

— recomandarea pentru continuarea studiilor din partea 
Comisiei raionale (în conformitate cu prevederile H.C M. 
nr. 271/959)

— dovadă de funcționare de cel puțin 2 ani în învățămînt 
la clasele V—VTI în specialitatea absolvită sau în una înru
dită.

Alte relații în legătură cu înscrierea se obțin de la secre
tariatele facultăților indicate în prezenta înștiințare.

de

de

de

geologie-geograf ie : Secția geografie-

filologie • Secția de limbă și literatură

filozofie: Secția de pedagogie — limbă

In curînd pe ecranele Capitalei
Un nou film romînesc
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a Studioului Cinematografic „București
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0 nouă contribuție 
la întărirea relațiilor economice 
între țara noastră și U.R.S.S. a 4

- -'13

Interviul acordat 
de tov, Mihail Florescu 

Radiodifuziunii finlandeze
(Urmare din pag. l^a)

I 
de utilaj tehnologic pentru in
dustria chimică și de prelucra
re a petrolului, 181 instalații 
de foraj, 50 de motonave pen
tru lacuri, 14 cargoboturi și 
nave maritime de 4.500 tone. 
2.050.000 kVA, transformatori 
electrici, 938.000 tone de țevi 
de oțel, 9,5 milioane tone pro
duse petrolifere, 2,7 milioane 
tone ciment, 595.000 tone sodă, 
1.0S0.000 m.c. cherestea de fag, 
mobilă în valoare de 466 mi
lioane ruble, precum și încăl
țăminte, confecții, unele pro
duse alimentare și alte 
mărfuri. Livrările de mărfuri 
din Romînia vor contribui la 
îndeplinirea planului septenal 
do dezvoltare a economiei na
ționale a Uniunii Sovietice.

Acordurile semnate consti
tuie un nou aport la întărirea 
și dezvoltarea continuă a le
găturilor economice între Ro- 
înînia și Uniunea Sovietică.

Din partea romînă acorduri
le au fost semnate de A. B’rlă- 
deanu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, din partea 
sovietică, Acordul cu privire

la livrările reciproce de măr*  
furi între R.P.R. și U.RJ5S. în 
anii 1961—1965 a fost semnat 
de N. S. Patolicev, ministrul 
Comerțului Exterior, iar acor
dul cu privire la acordarea de 
către Uniunea Sovietică în anii 
1931—1968 de ajutor tehnic 
Republicii Populare Romine, 
do S. A Skacikov, președinte
le Comitetului de Stat al Con
siliului de Miniștri al U.RS.S. 
pentru relațiile economico cu 
străinătatea.

■A-
După semnare, delegația gu

vernamentală sovietică a ofe
rit o masă în cinstea delega
ției guvernamentale romine. 
La masă, care s-a desfășurat 
într o atmosferă de caldă prie
tenie, au participat, din par
tea sovietică, N. S. Patolicev, 
S. A. Skacikov și N. P. Firiu- 
bin, adjunct al ministrului A- 
facerilor Externe, iar din par
tea romînă A. Birlădeanu, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R.P.R., N. Guină, 
ambasadorul R. P. Romine la 
Moscova, membri ai ambasa
dei și agenției economice ro
mine la Moscova.

Telegrama de răspuns 
adresată 

de J. Kennedy 
Iul N. S. Hruțciov

MOSCOVA 11 (Agerpres).- 
TASS transmite: La Moscova 
a fost dată publicității urmă
toarea telegramă de răspuns 
adresată de John F. Kennedy 
lui N. S. Hrușciov, președin
tele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S.:

„Apreciez mult amabilitatea 
de care ați dat dovadă adre- 
sîndu-mi mesajul de felicitare. 
Realizarea unei păci juste și 
îndelungate va rămîne princi
palul obiectiv al statului no
stru și principala sarcină a 
președintelui lui.

îmi face foarte multă plă
cere să primesc în acest mo
ment bunele dv. urări".

—•—

Sărbătorirea celei de-a 15-a
aniversări a F. M. T. D

U.R.S.S.

Schimb da nofe între U.R.S.S. 
și Norvsgia

MOSCOVA 11 (Agerpres). — 
TASS tranșnțite: Intre gu
vernul U.R.S.S. și guvernul 
Norvegiei a avut loc un 
schimb de note în legătură cu 
planurile privind construirea 
unor aerodromuri în arhipe
lagul Spitzberg, lucru despre 
care a informat presa norve
giană și cea engleză.

In nota sa guvernul U.R.S.S. 
a cerut guvernului Norvegiei 
să comunice dacă corespund 
realității informațiile presei 
că o expediție norvegiană 
larg finanțată de americani, 
•care s-a aflat în vara anului 
1959 în insulele Spitzberg, a 
studiat amănunțit posibilități
le construcției de 
pentru avioane 
grele ale aviației 
dament.

In nota sa de 
’ vemul Norvegiei 
din nou declarația ministrului

aerodromuri 
cu reacție 
de bombar-

răspuns gu- 
a confirmat

Afacerilor Externe al Norve
giei, Lange, făcută in Storting 
la 27 ianuarie 1959 că „în pre
zent autoritățile norvegiene 
nu au în genere nici un fel de 
planuri în ceea ce privește 
construirea de aerodromuri 
pe Spitzberg sau în ceea ce 
privește sprijinirea unei ast
fel de măsuri44.

In nota norvegiană se spune 
că autoritățile norvegiene „nu 
aveau cunoștință că unul din 
scopurile expediției era să 
stabilească posibilitățile pen- 
tru construcția unor aero
dromuri".

în nota norvegiană se ara
tă de asemenea că încă în ia
nuarie a.c. au fost luate mă
surile necesare pentru înce
tarea finanțării străine a 
expediției și a tuturor lucră
rilor ulterioare în domeniul 
căutării de posibilități pentru 
construcția de aerodromuri.

MOSCOVA (Agerpres). — 
TASS ; La 10 noiembrie î° 
Sala Coloanelor a Casei Sin
dicatelor a avut loc o reuni- 
uno festivă cu prilejul celei 
de-a 15-a aniversări a Federa
ției Mondiale a Tineretului 
Democrat. In sală au fost pre- 
zenți reprezentanți ai organi
zațiilor dc tineret din diferite 
țări și ai organizațiilor de 
studenți și aspiranți străini 
care urmează cursurile institu
țiilor de invățămînt superior 
din Moscova.

Piotr Rașetov, președintele 
comitetului organizațiilor de 
tineret din U.RSS„ a subli
niat in raportul său că tinere
tul sovietic participă intens la 
activitatea F.M.T.D.

La reuniune au luat de ase
menea cu vin tul redactorul șef

al săptămânalului „L’Avant- 
Garde“ — organ al Uniunii ti
neretului comunist din Franța, 
S. Chakravarti, secretarul Fe
derației Tineretului Democrat 
din întreaga Indie, I. Yusif, 
reprezentantul tineretului 
Sudan. Fernando Ravela, 
prezentant al tineretului 
Cuba.

R. D. Germană

din 
re- 

din

BERLJN 11 (Agerpres). - în 
seara zilei de 10 noiembrie a 
avut loc la Berlin o adunare 
festivă consacrată celei dea 
15-a aniversări a Federației 
Mondiale a Tineretului De
mocrat.

Luînd cuvîntul cu acest 
prilej Horst Schumann, prim- 
sec re tar al Consiliului Cen
tral al Uniunii Tineretului Li
ber German, a subliniat im-

presă.
anunțat că a 

N. S. Hrușciov.
Consiliului ce

Lovitură de stat 
în Vietnamul de sud

Conferința de presă 
a lui J. Kennedy

NEW YORK 11 (Agerpres) - 
La 10 noiembrie. John Ken 
r.edy, care a fost ales preșe
dinte al Statelor Unite ale 
Americii, a organizat Ia Hyan
nis Pert (Massachusetts) o 
conferirii de

Kennedy a 
adresa: lui 
președintele
Miniștri ai U-R5 S . o te.egra. 
mă ca răspuns la felicitările 
care i-au fort adnse cu prile
jul alegeri: sale in postul 
președinte al S.U.A.

Kennedy a declarat că 
rugat pe Allan Dulles să 
mină in funcția de conducă
tor al Agenției Centrale de 
Investigări și pe Edgar 
Hoover in funcția de director 
ai Biroului Federal de Inves
tigații- Kennedy a spus că 
atit Dulles cît și H<xn*er  au 
acceptat aceasta.

Kennedy a declarat de ase
menea că l-a numit pe ju
ristul Clark Clifford din Wa
shington ca reprezeitant a! 
său de legătură cu guvernul 
Eisenhower.

fața palatului

de

l-a 
ră-

• Goenlri «ingeroaie in 
prezidențial • Risculejii au ocupat toate 

instituțiile guvernamentale e Ambasada S.U.A 
din Salgoa depune eforturi să aplaneze 

lucrurile

portanța luptei active pe care 
o desfășoară Federația Mon
dială a Tineretului Democrat 
pentru asigurarea păcii și a 
viitorului fericit ai tineretu
lui.

In aplauzele participanților 
la adunare Horst Schumann 
a dat citire mesajului de sa
lut adresat Federației Mon
diale a Tineretului Democrat 
de către Walter Ulbricht, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al R.D.G.

în cuvintarea sa. Lo Cheick 
Bara, secretar general-adjunct 
al F.M.T.D.. a ..........
Federația Mondială 
tului Democrat se 
pentru dezarmarea 
și totală și sprijină 
poarelor din Africa. Asia 
America Latină, pentru inde
pendența lor.

La adunare au luat de ase
menea cu vi nt ui Jiri Pelikan, 
președintele Uniunii Interna
ționale a Studenților, și re
prezentanți ai organizațiilor 
de tineret din U.R.S.S., Fran
ța, Japonia și Cuba.

---- •-----
Vizita ia Japonia 

a delegației 
economice 

a R. P. Romine

subliniat că 
a Tinere- 
pronunță 
generală 

lupta po- 
și

amez

A

seu
< *■-

a
r.tură 
fsrae

de s

TOKIO 11 (Agerpres). — In 
continuarea vizitei în Japo
nia, delegația economică a 
RP. Romine. condusă de to- 
vaxișul Mihai Petri, adjunct 
al miznsnului Comerțului, a 
Yâc-jrt o câlă:orie la Osaka, 
unde a avut convorbiri cu 

ind_r- ale și de afa
ceri.

în ziua de 10 noiembrie au 
Tnteput la 
oficiale în 
acordului i 
plăti între 
Japonia.

HELSINKI 11 (Agerpres). - 
In cursul vizitei delegației gu
vernamentale a R. P. Romine 
Li Finlanda, conducătorul de
legației, tovarășul Mihail Flo
rescu a acordat un interviu 
unui corespondent al Radiodi
fuziunii finlandeze.

Delegația economică guver
namentală a R. P. Romînp — 
a dec1 arat printre altele toy. 
Mihail Florescu — a sosit în 
Finlanda în scopul cunoașterii 
și analizării posibilităților de 
dezvoltare a relațiilor econo
mice dintre cele două țări. E- 
conomia R. P. Romine și eco- 
nom a Finlandei prezintă baze 
largi pentru ca legăturile eco
nomice dintre cele două țări 
să crească continuu în condi
ții reciproc avantajoase.

Conducătorul delegației gu
vernamentale romîne a subli
niat în continuare că în cadrul 
planului de dezvoltare a econo
miei romînești în perioada 
1960-1965. un loc important îl 
ccupă dezvoltarea industriei de 
prelua-are a lemnului, celulo
zei și hîrtiei. Finlanda are o 
industrie dezvoltată de mașini 
pentru prelucrarea lemnului, 
•pentru celuloză și hîrtie. care 
prezintă interes pentru R. P. 
Romînă. Pe de altă parte R. P. 
Romînă dispune de multe pro- 
duse care pot interesa piața 
finlandeză. Astfel, în afara 
produselor tradiționale de ex
port ale Rominiei, cum sînt 
produsele petrolifere și agri
cole. In prezent R. P. Romînă 
exportă o gamă largă de pro
duse chimice care pot intere
sa industria de celuloză și hîr
tie a Finlandei, precum șl 
mase plastice și fibre sinteti
ce. De asemenea R. P. Romi’1 
nă livrează mașini și utilaje

ca-'e prezintă interes pentru 
industria finlandeză. Dezvol
tarea producție, agricole și a 
industriei alimentare romi- 
nești permite exportul unui 
bogat sortiment de produse a- 
groalimentare.

Dezvoltarea în ritm accele
rat a industriei și agriculturii 
romînești, folosirea din plin a 
bogatelor resurse naturale ale 
țării constituie o bază reală 
pentru lărgirea schimburilor 
economice dintre R. P. Romî
nă și Finlanda.

Tov. Mihail Florescu a ară
tat în continuare că în timpul 
prezenței delegației guverna
mentale romîne în Finlanda a 
avut plăcerea de a fi primit, 
de președintele Consiliului de 
Miniștri al Finlandei, dl. Suk- 
selainen, a avut convorbiri cu 
ministrul Comerțului și Indus
triei, dl. Karialainen, cu di
rectorul general al Băncii Fin
landei, dl. Klaus Waris. Din 
aceste discuții rezultă că exis
tă perspectiva lărgirii schim
burilor economice dintre R. P. 
Romînă și Finlanda.

In timpul șederii noastre în 
Finlanda — a declarat tov. 
Mihail Florescu — am vizitat 
uzine producătoare de celulo
ză, hîrtie, cherestea, plăci pre- 
kmnoase, mobilă cît și uzine 
constructoare de mașini și uti
laje din Helsinki și alte centre 
importante ale Finlandei. .Cu 
reprezentanții întreprinderilor 
din aceste orașe am avut dis
cuții tehnice și economice uti
le pentru ambele părți. Vizita 
noastră în Finlanda — a înche
iat tov. Mihail Florescu — ne-a 
permis în același timp să cu
noaștem frumoasa dv. țară și 
ospitalitatea harnicului popor 
finlandez.

Manifestații ultracolonialiste 
in Algeria

p.nz

s

S. U. A. continuă să se amestece
în treburile interne ale Congouhii

— Declarația delegate! U. R. S. S. la O. N U. —

7\

M.

' fAgtrțns). Spre 
'aptele s-m lianții.

a cns a Sa>-
«e

Tokio tratativele 
vederea încheierii 
comercial și 
R.P. Romînă

----•----
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NEW YORK 11 (Agerpres). 
— TASS transmite : Delega
ția U.R.S.S. la cea de-a XV-a 
sesiune a Adunării Generale 
a O.N.U. a făcut o declarație 
în legătură cu ședința extra
ordinară din 9 noiembrie a 
Comitetului Adunării Gene
rale pentru verificarea depli
nelor puteri, la care delega
ția S.U.A. a încercat să re
zolve în grabă problema re
prezentării Congo la O.N.U., 
în favoarea marionetelor co
lonialiste.

In declarație se subliniază 
că ședința Comitetului a fost 
convocată în mare grabă fără 
nici un fel de consultări pre
liminare cu toți membrii Co
mitetului. Din această cauză 
o serie de delegații,, printre 
care reprezentanții R.A.U. și

Marocului, au declarat că nu 
sînt pregătite să participe la 
lucrările Comitetului.

Țelul acestei manevre apa
re clar, dacă se ține seama 
de faptul că problema repre
zentării Republicii Congo la 
O.N.U. se afla deja pe ordi
nea de zi și nu a fost rezol
vată de Consiliul de secu
ritate, de cea de-a 4-a sesiune 
extraordinară a Adunării Ge
nerale și cea de-a XV-a se
siune a acesteia. Deși în mod 
legal locul reprezentanților 
Republicii Congo la 
trebuia să-l ocupe 
numită de guvernul 
acestei țări, această 
mă a fost amînată 
complexității situației politice 
din această țară.

, Cu toate acestea, în duda

O.N.U. 
delegația 
legal al 

proble- 
datorită

de verificare a deplinelor puteri
NEW YORK 11 (Agerpres). ț 

— în ședința din după-amiaza 1 
zilei de 10 noiembrie. Comite- t. 
tul de verificare a deplinelor 
puteri al Adunării Generale a 
continuat discutarea proble
mei reprezentării Republicii A 
Congo în Organizația Națiuni- 
lor Unite.

Problema reprezentării Re- pț 
publicii Congo în O.N.U., a 
declarat delegatul Marocului, 
nu constituie o problemă de 
procedură, ci una politică. Nu 
sîntem împotriva reprezentării 
Republicii Congo în Organi
zația Națiunilor Unite. Sîntem 
însă împotriva unei hotărîri 
care ar complica situația și 
așa destul de încordată din 
această țară. Delegatul Maro
cului a arătat că adoptarea 
propunerii S.U.A, ar fi în con
tradicție cu hotărîrile ante
rioare ale Adunării Generale.

Lucrările 
Comitetului Politic
NEW YORK 11 (Agerpres).— 

în ședința din dimineața zilei 
de 10 noiembrie, președintele 
Comitetului Politic, Corea, re
prezentantul Ceylonului, a 
propus să nu se treacă la dis*  
cutarea concretă a rezoluțiilor 
existente în problema dezar
mării, pentru a se da posibi
litate autorilor acestor rezolu
ții să șe consulte în prealabil 
între ei.

Propunerea lui Corea nu a 
întîmpinat obiecțiuni din 
partea delegațiilor și a fost 
adoptată în unanimitate.

Astfel, discuția generală în 
problema dezarmării generale 
și totale în Comitetul Politic, 
la care au luat parte repre
zentanți ai 64 țări, a luat 
sfîrșit.

Următoarea ședință a Comi
tetului va avea loc la 14 no
iembrie.

în continuare a luat cuvxn- 
tul delegatul U.R SS., V. A. 
Zorin.

Reprezentantul U-R5.S. a 
subliniat că Statele Unite se 
străduiesc să impună cît mai 
grabnic Comitetului confirma
rea puterilor depline ale unei 
delegații care le este pe plac 
și să înlăture pe reprezentanții 
legali ai poporului con goi ez de 
la participarea 
O.N.U.

V. A. Zorin a 
O.N.U. nu poate 
rîrile guvernului 
Lumumba care exprimă voin
ța și năzuințele poporului con- 
golez. El a sprijinit în între
gime declarația reprezentan
tului Marocului care a arătat 
că sarcina Organizației Națiu
nilor Unite este de a contri
bui la reglementarea situației 
din Congo.

Delegatul U.R.S5. a chemat 
Comitetul să respingă proiec
tul de rezoluție al S.U.A. care 
propune ca in pofida hotări- 
rilor Adunării Generale să se 
confirme împuternicirile dele
gației conduse de Kasavubu.

Reprezentanții R.A.U, și Ma
rocului au declarat că delega
țiile lor nu consideră cu pu
tință nici să participe măcar 
la votarea proiectului de rezo
luție american.

După aceea, președintele Co
mitetului a pus la vot propu
nerea americană care reco
mandă Adunării Generale sâ 
aprobe împuternicirile unui 
grup de persoane numite de 
Kasavubu ca reprezentanți ai 
Republicii Congo la O.N.U- 
Pentru propunerea americană 
au votat delegațiile statelor 
Haiti, Spania, S.U.A., Filipine, 
Noua Zeelandă și Costa Rica. 
Delegația Uniunii Sovietice a 
votat împotriva acestei propu
neri. Delegațiile R.A.U. și Ma- . 
rocului nu au participat la 
vot.

protestului hotărît si seal 
multor delegat., reprezentan
tul S.U.A. a încercat ia repe
tate rinduri să influențeze in 
mod direct pe partiepanții 
la lucrările Comitetului, pen
tru a obține examinarea ime
diată _____ _ ____
aprobarea imediată a 
nerii :rspi! 
mai sub presiunea uaor 
vezi incontestabile în 
rea aminării ia o altă 
ședinței Comitetului, 
zentantul S.U.A. a fost 
să dedare că este de acord 
să se amir.e ședința Comite
tului, la început pentru oteva 
ore, iar apoi pentru dimmea- 
ța de 10 noiembrie.

Prin manevra lor In legătu
ră cu corvocarea Comitecnlui 
pentru veri^carea depLr.eîor 
puteri, S.U.A. au dezvălLt 
încă o dată caracterul nedemr 
al politicii lor în Congo 
au vădit intenția lor de 
continua sâ se amestece In 
treburile interne ale ares-ei 
țări, care a avut de suferit 
atît de mult, cu scopul de 
a impune poporului e sub 
paravanul steagului O5.U. 
regimul militar antidemocra
tic al marionetelor colonia
liștilor.

acestei probleme și 
■tpj- 

■ate de S-U.A. Nu- 
do- 

favraa- 
datâ a 
repre-

c_

i

la lucrările

subliniat că 
ignora hotă- 
legal al lui

SAKOy 11 (Agerp™) — 
ITap>i caw «unfa corespomdeuZul 
ațrxt ei XtaPtr. din cercări com- 
p^terte »-« «/let ci tretative’e 
d mtre rimlați și Ngo Dinh 
Dicw ci a-

pcltîx'.s-. prezidexțizl poș
te fi «e pa^șsiijti ia onc«

luat sfîrșit Festivalul 
filmului romînesc 

de la Paris
PARIS 11 (Agerpres). — In 

cadrul Festivalului filmului 
nmiaesc de la Paris. U cine- 
■utocnfal .Veedome-*, au 
hn presestaxe ia fata ««mi 
rxzaer» pcblie. fuiseie : -Ib 
tr-« diau*eauă  dapâ ploaie*,  
^îa virtejol dansului-, „Valea 
Iii—iffși producțiile lui 
Ion Popescu Gopo. ..O poveste 
ca-n basme" și „Homo Sa
piens".

Cineastul francez Andră 
Martin a prezentat pe cine
astul romîn Ion Pcpescu Gopo 
și a vorbit despre valoroasa 
producție de desene animate 
a R- P. Romine.

A

i

wHerous !’ (Afară !) Așa îndmp'ră pămîntul Franței pe soldații
BsadeflvehraJuL

PARIS 11 (Agerpres). 
respondentul Agerpres 
mite : în cursul serii 
noiembrie și al zilei de 
iembrie au avut loc la 
manifestații ale ultracolonia- 
liștilor, prilejuite de aniversa- 
rea**armistițiului  care a înche
iat acum 42 de ani primul 
război mondial.

La Alger aceste manifestații 
au degenerat în incidente sîn- 
geroase, care s au soldat cu 
zeci de răniți atît din rîndu- 
rile manifestanților, cît și din 
rindurile forțelor polițienești.

In seara zilei ce 10 noiem
brie. aproximativ 3 000 de per
soane dm Alger s-au adunat 
in apropiere de monumentul 
marților. La sosirea oficialită
ților, printre care se afla și 
delegatul general, Delouvrier, 
mulțimea a început să scan
deze cuvintele de ordine ale 
ultracoionialiștilor: „Algeria
franceză", „Delouvrier să de
misioneze’’ etc. S-au produs 
ciocniri între poliție și mani- 
festanți, tulburările conținu- 
înd pină tirziu în cursul se
rii, în special în cartierul din 
jurul universității.

Incidentele s-au întețit în 
dimineața de vineri cînd a a- 
vut loc defilarea tradițională 
a trupelor cu prilejul aniver
sării armistițiului din 11 no
iembrie.

S-au înregistrat numeroși ră
niți, iar pe străzile care au 
fost teatrul incidentelor calda- 
rîmul era acoperit cu pietrele, 
răngile de fier, crengile rupte 
din pomi, cu care manifestan- 
ții au atacat poliția ; magazi
ne au fost devastate, mașini 
cu roțile desumflate erau imo
bilizate din loc în loc.

In cursul serii de 11 noiem. 
brie detașamente ale poliției 
au început o operație de cu
rățire a străzii Michelet unde 
nu departe de Centrul cultu
ral american complet distrus 
în cursul zilei staționa un grup

de manifestanțl. Prin ușa și 
geamurile sparte ale centrului, 
subliniază corespondentul, se 
puteau vedea o grămadă de 
rafturi smulse de pe pereți, 
mese și scaune sfărîmate, zia
re, cărți, broșuri, afișe propa
gandistice rupte și discuri 
sparte.

La 11 noiembrie a avut loc 
și la Oran o manifestație ul- 
tracolonialistă, în cursul că
reia au fost strigate cuvinte 
de ordine ostile politicii gu
vernului in problema algeria
nă.

Se știe că, deși generalul 
de Gaulle nu a adoptat in 
problema a. ger .ană poziția 
pentru care se pronunță mase 
tot mai largi ale poporului 
francez, cercurile ultracolon ia- 
liste și-au intensificat în ulti
ma vreme acțiunile împotriva 
politicii algeriene a generalu
lui de Gaulle

Situația din Congo

TRISTA SOARTĂ A UNOR SCOLI
PENTRU LOGODNICI

moralei c erotismu
lui și rock-ond-roio'ui csupra 

ce căsătorie 
tineri și c invocat ajutorul 

celui de svs in lichide rec c- 
ceste- g-cve c-omalii.

D«,oâ e c luct cuvintul 
expertul Bill Stodford din 
Chicago, care, cu toată mu
tra lui de gangste', a vor
bit cu foarte multă simțire 
și emoție despre dispariția 
romantismului din rindul ti
neretului occidental și care 
d'spcriție nu poate să nu 
constituie una din cauzele 
crizei căsătoriei, despre fap
tul că tineretul și-a pierdut 
de osemenea și acel simț 
practic, de om de afaceri, 
care să poată vedea cu lu
ciditate câ in anumite con
diții căsătoria poate fi un 
adevărat business.

Discuțiile au fost în gene
ral foarte rodnice și confe
rința a constituit un valoros 
schimb de experiență între 
experții matrimoniali, cu 
cere ocazie s-au împărtășit 
cele mai noi metode de con
vertire a tinerilor spre lega
la însoțire.

Din acest util schimb de 
vederi s-a născut valoroasa 
inițiativă de a se înființa : 
școli matrimoniale și cursuri

pentru îogodnid și mirese. S-a 
hotă rit de csemecec să se 
lanseze un apel călduros 
către „conducătorii" maturi, 
duhovnici și psihoiogi pen
tru a foce o susținută pro
paganda in favoarea căsă
toriei.

Nu știm ce urmări concre
te au avut in ultimul timp 
csupra crizei căsătoriei șco- 
lile matrimoniale, cursurile 
pentru mirese și pentru lo
godnici pe cere le-au în
ființat în urma recomandă
rilor acestei conferințe in
ternaționale societățile ma
trimoniale occidentale.

Un lucru este insă sigur. 
Că dacă s-ar duce vreun a- 
gent matrimonial la docherul 
danez Gert Christiansen ca 
să-l invite să participe la o 
școală pentru logodnici, a- 
cesta fie că î-ar trage o în
jurătură, fie că i-ar spune 
ce a declarat unui corespon
dent al ziarului „Land Of 
Fo!k“ cu ocazia unei anchete 
printre tineri și anume că ar 
vrea grozav să se însoare, 
dar ciștigul lui nu-i permite 
să închirieze niei măcar o 
cămăruță la mansardă.

în ce privește pe tinerele 
muncitoare din orașul ita
lian Salerno, ele ar refuza 
categoric să urmeze „școala 
matrimonială**  dintr-un motiv

de-a d'eptul uimitor. Patro
nii la acre lucrează ele le 
interzic să se căsătorească, 
pentru că aceasta le-ar răpi 
din pute-ea de muncă pe 
care trebuie să le-o stoarcă 
în cele 9 ore de «nunca pen
tru un salariu mizerabil. 
Dacă totuși vreuna încearcă 
sâ se bucure de acest drept 
omenesc la viață, patronul 
o concediază imediat De 
altfel. în acest oraș sint 
20.000 de tineri care șomea
ză și cărora bineînțeles nu 
le e gindul la căsătorie, ci 
la bucata de piine zilnică. 
De altfel, situația aceasta e 
in întreaga Ita-lie. Organi
zația de tineret a Acțiunii 
Catolice a făcut o anchetă 
în legătură cu nivelu-l de 
viață, la care au răspuns 
650.000 de tineri. 76 la sută 
dintre ei au răspuns că 
cîștigă cu mult sub nivelul 
nevoilor, iar 50 la sută nu 
au un loc sigur de lucru.

Pe toți aceștia deci socie
tățile matrimoniale nu 
conta. Nici un 
semișomer, nici 
cîștigă mizerabil 
să se înscrie la 
tfu logodnici și

Ziarul ,,New
scrie că 500.000 de munci
tori agricoli sînt pe jumăta
te sclavi. Viața lor este în

șomer 
o fotă 
n-o sâ 
școala 
mirese.

York Times'

pot 
sau 

care 
vina 
pen-

grozitoare. Ei sînt închlriațl 
de diferite agenții corei 
plasează la diferite ferme, 
smulgîndu-le o parte din 
salariul lor mizerabil. Ei 
dorm în hambare goale, în 
magazii și in cotețe, ca ani
malele.

Dăm asigurări sută la sută 
că oricare bărbat tinăr din
tre ocești o jumătate de mi
lion de nenorociți, dacă I ar 
inv’rta vreun agent matrimo- 
nial la școala de logodnici, 
ca să învețe ce trebuie sâ 
facă pentru a fi bun de în
surătoare, I-cr scuipa 
față și i-ar da un picior în 
spate.

Spațiul nu ne permite 
continuăm cu exemplele. De
sigur, printre cei 4.400.000 
șomeri din S.U.A., 1.800.000 
in Italia și 627.000 din Ger
mania occidentală, sînt sute 
de mii de tineri, care ar dori 
să-și întemeieze un cămin. 
Dar cum să facă asta ? Că
sătoria implică o răspunde
re materială serioasă în ță
rile capitaliste. Cum poate 
îndrăzni un tinăr să se că
sătorească, atita vreme cit 
el nu se poate întreține nici 
pe sine ?

Și cînd situația e aceasta, 
experții matrimoniali vor să 
scoată „criza căsătoriei**  din

în

să

Impas, înființând școli ma
trimoniale și cursuri pentru 
logodnici... Nimic mai ridi
col șî mai stupid I Apașii, 
gangsterii, care fac specula
țiile murdare de pe urma 
celor mai intime și persona
le sentimente omenești, au 
dat dovadă in cazul de față 
și de o prostie care mai 
mult te indignează decît te 
amuză.

Probabil că în anul viitor 
sau poate mai curind, vă- 
zînd că nici soluțiile acestea 
nu salvează „criza căsăto
riei” (și e sigur că nu o vor 
salva) vor iniția cea de a 
două conferință internaționa
lă matrimonială. Pentru ca 
aceasta să fie cu adevărat 
eficace, le-am recomanda 
următoarea soluție : să in
vite la conferință cîțiva re
prezentanți ai tinerilor 
păturile muncitoare din 
le apusene. Deși nu 
specialiști matrimoniali, 
știa vor spune desigur 
limpezime ce a determinat 
de fapt mult pomenita cri
ză a căsătoriei.

Altfel, sărmanele societăți 
matrimoniale — și așa a fia to 
la mare ananghie — vor 
cheltui banii de pomană cu 
alte școli și cursuri pentru 
logodnici și mirese.

LEOPOLDVILLE 11 (Ager- 
preș). — Potrivit știrilor sosite 
din Leopoldville, la 11 noiem
brie populația capitalei Repu
blicii Congo a fost indignata 
de arestarea ilegală de către 
huliganii lui Mobutu a lide
rului politic al provinciei Leo
poldville, Kleofas Kamitatu, 
ferm adept al guvernului le
gal Patrice Lumumba.

Corespondentul agenției As
sociated Press anunță că mai 
multe sute de locuitori ai ca
pitalei congoleze s-au adunat 
în fața clădirii reprezentanței 
O.N.U. din Congo insistînd ca 
O N.U. să intervină pentru e- 
liberarea imediată a lui Kam:- 
tatu de către rebeli.

In acest timp, au sosit cîte- 
va autocamioane militare c i 
soldați și două jeepuri pe care 
erau instalate mitraliere. F- 
rau forțele căpeteniei reber- 
lor. Mobutu, trimise împotri
va demonstranților. Indignați 
locuitorii din Leopoldville a 1 
primit pe soldat ii lui Mo' ;u 
cu strigătele : „Nu sîntețî ar
mata congoleză ci o bandă de 
tîlhari 1”, „Trăiască Lumum
ba „Libertate lui Kamita
tu !“. Se părea, relatează co
respondentul, că o ciocnire 
este inevitabilă. Soldații lui 
Mobutu cu armele întinse erau 
gata să se arunce asupra mul
țimii neînarmate a demon
stranților. Dar ofițerii trupe-*  
lor O.N.U. „au convins**  pe re
beli să-și retragă soldații la o 
distanță respectabilă unde a- 
ceștia au 
pentru a 
tinor noi 
stranți.

organizat un cordon 
împiedica sosirea 
coloane de demon -
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NIAMEY. Corespondentul din 
Niamey al agenției France Rres- 
se relatează că Adunarea Națio
nală a Republicii Niger l-a ales 
pe Amant Dlori. In prezent prim- 
ministru al Republicii Niger, ca 
președinte.

PARIS. — Lia 11 noiembrie, 
cînd în Franța se aniversează 
Ziua armistițiului și împlinirea a 
42 de ani de la terminarea pri
mului război mondial, s-a anun
țat că guvernul francez a inter
zis toate demonstrațiile, proiec
tate pentru 13 noiembrie în 
semn de protest împotriva reîn- 
armării Germaniei occidentale șî 
a creării pe teritoriul francez de 
baze militare ale Bundeswehru- 
1-ui.

MOSCOVA 11 (Agerpres). — 
Cel de-al doilea Festival cinema
tografic internațional de la Mos' 
cova va avea loc între 9 și 23 
iulie 1961, ,


