
Anul acesta îa întreprinderea „ Electroaparabaj“ din Capitală au fost aplicate în producție 84 
de inovații. Ele au adus o economie de 580.000 lei. In fotografie ; Colectivul cabinetului teh

nic analizînd o nouă propunere*

înscrieți pe ordinea de zi:

CALITATEA
Ecourile discuțiilor voastre 

purtate la masa rotundă 
despre consumurile specifice 
au ajuns în multe locuri, 
chiar și la noi, și au ajutat să 
se îndrepte multe lacune. 
Plîngerea mea este în legă
tură cu o altă problemă : ca
litatea, dar cred că merită o 
discuție tot atît de largă aici 
la masa rotundă. Eu sînt o 
roată dințată mare, de oțel, 
și am fost turnată în atelierul 
turnătoriei de oțel al Uzinelor 
,.Mao Tze dun“ 
din Capitală. în 
acest moment mă 
aflu montată în 
reductorul de vi
teză al unui pod 
rulant — altfel 
aș fi venit per
sonal sâ mă plîng. 
Eu, așa în gene
ral, arăt destul de 
bine. Sînt robustă, 
am o dantură fru
moasă, străluci
toare bună de pus 
pe o reclamă pen
tru pastă de dinți. 
Curlnd voi fi 
trimisă undeva la 
vreo uzină să ser
vesc împreună cu întreg podul 
rulant la ridicarea greutăților. 
Ei, dar aici e aici. Am mari 
emoții, pe cuvîntul meu vă 
spun. îmi tremură dinții de 
frică. Ce să fac eu fraților, 
acolo? Pentru că nimeni r.u 
știe că în corpul meu de 
metal se află cîteva go
luri. adică retasuri cum le 
numesc turnătorii. O retasură 
se află aproape de un dinte 
și sînt sigură că la un efort 
mai mare acest dinte se va 
rupe și voi rămine știrbă. 
Multe surate n.au ajuns Insă 
în situația mea. Retaiurile lor 
s-au văzut la prelucrarea din
ților la treze și roțile au fost 
date la o parte fiind soco
tite cu dinții „cariați". Și 
„cariile" astea ne fac toa
te zilele fripte. Dacă ci
neva scormonește cu dalta, 
găurile se adîncesc și pînă la 
urmă ies la iveală adevărate 
canale. Este drept, montorii 
Încearcă să facă pe dentiștii, 
încep să ne repare dinții cu 
sudură iar dacă nu reușesc 
atunci sîntem trecute rebut! 
Tristă soartă... Alteori retasu- 
ra rămine ascunsă ca în ca
zul meu și piesa se montează. 
Dar și atonei soarta e tristă. 
Zi de zi trăiești intr.o încor
dare cumplită : acuși, acuși 
îmi pleznește un dinte șj sare 
ca o boabă de fasole dintr-o 
păstaie prea coaptă. Rușine 
mai mare ca asta nu poate să 
existe pe lume, adică să 
umbli toată ziua cu dinții în 
batistă, ca o babă de 80 de 
ani.

Dar pe lingă retasuri mai

Harnic șl conștiincios, tînărul 
comunist Paul Petre de la Uzi
nele „Timpuri Noi“ din Capitală 
este apreciat de tovarășii săi 
pentru importante realizări în 
producție. Calitatea produselor 

sale este Ireproșabilă.
Foto: M. RADULESCU

Scrisoare către 
„Masa rotundă 
a produselor"

sînt și sufluri și incluziuni de 
nisip. Și vinovății pentru 
toate acestea se găsesc 
printre turnători. Unii tur
nători spun că meseria lor 
este „oarbă", nu vezi ce se 

petrece într-o formă fiindcă 
este închisă. E adevărat nu 
vezi, dar poți să prevezi ce 
se roate întîmpla. să iei mă
suri de înlăturarea defectelor. 
Pentru eliminarea retasurilor 
— de pildă — trebuie respecta
tă foarte strict tehnologia de 
turnare. Unii turnători tineri 
toarnă necorespunzător, adică 
nu umplu în ritm egal mase- 
lotele și atunci în dreptul 
maselotelor cărora le lipseș
te lichidul contracția metalu
lui dă naștere la retasură. 
Radu Ion știe lucrul acesta și 
el, dacă ar fi mai atent la 
felul cum lucrează n-ar mai 
greși niciodată o piesă. Dar 
uite că tocmai asta nu face : 
nu e atent și nu respectă teh
nologia. Nu vreau să fiu rău
tăcioasă, dar cred că bine ar 
fi să-l apuce și pe el o durere 
de dinți odată ca să vadă ce 
pustiu de bine ne face nouă 
datorită neglijenței. îmi 
aduc aminte însă că la 
mine a fost alt motiv. Erau 
maselotele mai mici. Ce 
se întîmplase ? De obicei în 
atelier este destulă dezordi
ne și turnătorul care și-a pus 
maselotele azi într-un loc 
peste trei zile trebuie să le 
caute în colțul opus. Nu exis
tă un loc precis, o magazie 
pentru depozitarea maselote
lor, a formelor etc. Și așa 
turnătorul poate să ia din 
greșeală o maselotă care este 
pentru un alt reper, cum a 
fost în cazul meu, și s-o fo
losească la forma lui dînd 
apoi o piesă cu defecte.

Alteori formele se închid

Prima etapă 
de selecționare 

a tinerilor interpreți 
in vederea 
Concursului 
internațional 

„George Enescu**
La Cluj se desfășoară pri

ma etapă de selecționare a ti
nerilor interpreți din regiunile 
Cluj, Oradea și Regiunea Au
tonomă Maghiară în vederea 
participării lor la cel de-al 
11-lea Concurs internațional 
„George Enescu", care va avea 
loc în toamna anului viitor.

La prima etapă de selecțio
nare pentru secțiile pian, vioa
ră și canto au participat 32 de 
concurenți: studenți și absol
venți ai Conservatorului de 
muzică „Gh. Dima" din Cluj 
și tineri artiști de la institu
țiile muzicale din cele trei re
giuni.

De curînd a avut loc la Iași 
etapa de selecționare a tineri
lor interpreți de canto și pian 
din regiunile lași și Galați. 
Concurența, considerați de ju
riu corespunzători, urmează să 
participe la etapa următoare, 
care se va desfășura la Bucu
rești între 1 și 10 februarie 
1961.

(Agerpres) 

cînd sînt insuficient uscate și 
atunci oțelul lichid usucă 
forma și dă gaze. Asta se 
întîmplă fiindcă maistrul, șe
ful de echipă nu controlea
ză cu toată atenția fiecare 
formă înainte de a fi închi
să. în ceea ce privește inclu
ziunile trebuie să amintesc că 
nisipul formelor nu stă încă 
într-un loc închis, bine depo
zitat, îl bate ploaia, șț a- 
tunci e firesc să nu fie 
corespunzător pentru o for

mă bună. Se în
tîmplă totodată ca 
un formator să 
nu bată bine for
ma sau să lase 
nisip căzut între 
miezuri. Și asta 
nu se întîmplă 
așa... din întîm- 
plare. Ioniță Cor-*  
nel a început în
tr-o zi să lucreze 
la o formă, apoi 
a lăsat-o pentru 
o șuetă, la care 
l a antrenat și pe 
Bozga Gheorghe, 
după care amîn- 
doi, „binedispuși**,  
au dat la iuțeală 

două forme din care au ieșit 
exact... două rebuturi.

S-a mai întîmplat și așa : 
forma a fost bine uscată, ma- 
selota era corespunzătoare, 
turnarea s-a făcut după toate 
regulile și totuși piesa n-a 

Pentru conformitate 
V. CONSTANTINESCU

(Continuare în pag. 3-a)

--------------- ----------•----------

Fie că străbate doar drumul 
de acasă pînă la uzina sau in
stituția în care lucrează, fie că 
iese în oraș pentru a colinda 
magazinele sau a se distra, cetă
țeanul nostru de azi, om al mun
cii, este surprins, învăluit într-o 
atmosferă Optimistă, plăcută, de 
tot ceea ce întîlnește și vede. 
Pretutindeni, acolo unde-l mină 
treburile cotidiene, chiar și cele 
mai mărunte, el este întîmpinat 
cu atenție, cu dragoste și plă
cere. Este vorba de acea am
bianță care-l face să se simtă 
bine în orașul și printre seme
nii săi.

Din . păcate se mai întîmplă 
însă uneori și așa : călătorind, 
de pildă, în tramvai îți este dat 
să asiști la o scenă de felul 
acesta.

Un. om - fie mai tînăr sau 
nai vîrstnic - se prezintă la 
•jhișeu să și ia biletul de călă
torie. Dă taxatoarei, o femeie 
cu o mutră posacă și „acră'*,  o 
hîrtie de un leu.
- Mărunt n-ai ? ii întreabă 

aceasta pe un ton brutal și plin 
de imputare.
- N-am. De obicei păstrez 

mărunțișul pentru tramvai, dar 
acum...

— Păi de ce n-al, măi tova
rășe ? Ce crezi că eu sînt ban
că, fabrică de bani ? Dacă 
nu-ți dau restul, pe urmă începi

Proletari din toate (ările, ur.iți-va!
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Cu planul anual 
îndeplinit

• Colectivul de muncitori de la 
întreprinderea forestieră Sova- 
ta din Regiunea Autonomă Ma
ghiară a îndeplinit planul anual 
la producția globală cu 58 de 
zile înainte de termen. Prin a. 
plicarea metodelor avansate de 
muncă printre care exploatarea 
arborilor în trunchiuri și catar
ge, organizarea de brigăzi com
plexe cu plata în acord global 
etc., productivitatea muncii’ a 
crescut cu 10 la sută față de 
anul trecut, iar indicele de uti
lizare a masei lemnoase cu 2,3 
la sută. în același timp au fost 
obținute economii la prețul de 
cost în valoare de peste 800.000 
lei.

• De asemenea muncitorii, in
ginerii și tehnicienii de la între
prinderea forestieră Ploești au 
îndeplinit cu 55 de zile înainte 
de termen planul anual al pro
ducției globale și marfă.

Colectivul acestei întreprin. 
deri. printr-o organizare mai 
bună a procesului de producție, 
a obținut peste sarcina anuală 
de reducere a prețului de cost, 
economii în valoare de 680.000 
lei fi mai mult de 460.000 lei*  
beneficii.

• Au mai îndeplinit planul a- 
nual de producție și fnt-eprin- 
derile forestiere din Curtea de 
Argeș, Novaci, Reghin, Broșteni, 
Agăș, Satu Marc, Tîrgoviște, Si
ghișoara, Caracal, Pitești și Bo
toșani.

(Agerpres)

Tinere condee

PARTIDULUI
Lenin. Cu Lenin încep sâ te cint : 
Ești ochii lui limpezi, aprinși și vioi, 
Ești dragostea lui pentru noi, și oricînd 
Ești Lenin trâind printre noi I

Ești brațul lui mare, puternic și dirz 
Clădind viitorul deplin limpezit.
Ești zimbetul nostru in inima strîns
Din zimbetul cald al lui Lenin, partid I

Ești aripa noastră in zbor spre înalt, 
Oțelul voințelor noastre, câlit.
Ești vrerea iui Lenin : fii primu-n asalt I
Ești dragostea noastrâ de viața, partid I

A. I. ZAINESCU

CU ZÎMBETUL PE BUZE
să țipi la mine că ți-aim furat 
banii.
- Tovarășe dragă, îi spune 

călătorul, un om serios, care în
țelege să se comporte cuviin
cios și calm indiferent unde se 
află, nu te enerva. Poate faci 
mărunțiș pînă cobor.

— Și dacă nu fac ? la dă-te 
jos din tramvai I

Cetățeanul, apostrofat în 
chipul acesta, este cumplit de 
indignat. Se face roșu la față, 
vrea să i spună și el ceva, dor 
se stăpînește totuși și, pentru a 
evita ca incidentul să ia propor
ții și să deranjeze și pe ceilalți 
călători, coboară. Tramvaiul 
pleacă mai departe, și cu asta 
faptul s-a consumat. Nimeni nu 
mai dă atenție incidentului. E 
un lucru prea banal și mărunt. 
Cel mult, un pasager mai con
știincios ia numărul taxatoarei 
și face o reclamație la I.T.B.

Faptul relatat mai sus nu 
este o ficțiune, deși nu preci
zăm vreun nume concret. Un 
asemenea incident, aproape 
identic, s a întîmplat în ziua de 
1 noiembrie într-unul din auto
buzele 31 cu un taxator care 
nici măcar nu avea număr pe 
rever, și se întîmplă foarte des 
pe tramvaiul 5, ale cărei taxa
toare se ceartă foarte des cu 
călătorii, fapt sesizat și condu- 
cerii I.T.B. Dar să nu ne oprim

la faptul în sir.e. Să mergem 
cu ajutorul imaginației ceva 
mai departe, să ne gîndim la 
cetățeanul care a coborit din 
tramvai, apostrofat și jignit. 
Poate avea un asemenea inci
dent mărunt și banal vreo re
percusiune asupra activității, 
asupra stării sale sufletești ? E 
limpede pentru oricine că da. 
Să presupunem că el este 
muncitor la o uzină, un 
strungar. Omul a început in 
dimineața aceea lucrul cu 
un gust amar, nițel tracasat 
și nervos. Stînd la mașina lui, 
în loc să se concentreze cu 
toate puterile minții și trupului 
asupra piesei pe care o lucrea
ză, îi trec prin gînd tot felul de 
replici pe care ar fi putut să 
i le dea taxatoarei obraznice și 
necuviincioase, enervarea il face 
să fie mai repezit in mișcări, 
lipsit de calmul obișnuit - și 
poate că in ziua aceea n-o mai 
muncit așa cum muncește de o- 
bicei. Dar să presupunem că ce
tățeanul căruia i s-a întîmplat 
o asemenea scenă neplăcută 
este medic. Imediat ce ajunge 
la spital, el are de făcut o in
tervenție chirurgicală importan
tă, care-l cere un calm deose
bit, o deplină stăpînire de sine, 
o încordare supremă a minții șl 
a miinii. Dar banala șl stupida

Frumos știu sâ coasa fetele din
Cimpulung-Moldovenesc.

Foto : A. BERGMAN

(Fotografie sosită în ca
drul concursului de foto
grafii pe tema „Viața și 
munca tineretului din 
R.P.R.).

3.300 kg fier 
vechi colectat 

într-o singură zi
In dimineața zilei de 6 no

iembrie studenții mediciniști 
din Timișoara s-au adunat în 
număr mare în fața institutu
lui pentru a participa la ac
țiunea de colectare a fierului 
vechi.

însuflețiți de lozinca „din 
fier vechi, oțel nou“ ei au co
lectat 3.300 kg fier vechi în
tr-o singură zi.

Cei din anul II s-au dove
dit a fi cei mai activi colec- 
tînd singuri 1.200 kg. S-au re
marcat deasemenea studenții 
Vasile Lungu, Vasile Tender, 
Ludovic Inach, Virgil Vîlcea- 
nu și alții.

I. TRIPAN 
student

Adesea elevii clasei a X-a E 
a Școlii medii Mihai Viteazu 
din București studiază în co
lectiv. latâ i în fotografie re- 
zolvînd împreuna o dificila 

problema de matematica.
Foto : A. VIERU 

intimplare din tramvai l-a făcut 
să-și piardă ceva din calmul și 
stă pini rea de sine, necesare 
profesiei sale. Și - de ce nu am 
merge cu gindul pînă acolo ? — 
intimplarea asta care l-a tra-

CE BINE AR

dar vînzătoa rea

CIK DAMADIAN

...nu mă gîndisem sa fac atîtea cumpărături 
era așa de amabilă...

Desene de

Citiți
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Din duminică 
în duminică

Ungă (onstrector- 
OMUL DE ARTĂ!

O inițiativă interesantă a tineri'or artiști plastici 
din Tg. Mureș

In urmă cu cîteva 
luni, la o adunare 
a organizației de 
bază U.T.M. a ti
nerilor artiști plas
tici din Tg. Mu
reș s-a născut ini
țiativa : Să aju
tăm, prin muncă 
obștească, patrio
tică, la decorarea 
artistică a unui 
nou cămin cultu
ral, aflat în con
strucție.

Prin grija parti
dului și guvernului 
in anii noștri se 
înalță tot mai mul
te edificii de cultu
ră, de artă pentru 
oamenii muncii. în
fățișarea fiecărui 
oraș și sat se 
schimbă continuu 
prin înălțarea noi
lor construcții cu o 
arhitectonică va
riată, care asigură 
nu numai condiții 
tot mai bune de 
trai, dar aduce o fru
musețe nouă, care 
bucură, înaripează. 
La aceasta contri
buie și linia elegan
tă, modernă a con
strucțiilor, și culoa
rea lor tonică, ce 
incintă privirea. A- 
ceasta reflectă gri
ja pentru crearea 
unei noi ambianțe 
estetice, reconfor
tante, in care omul 
să se simtă bine, să 
se bucure din plin 
de frumos, de artă.

Față de această 
supremă grijă nu 
putem concepe ca 
oamenii de artă să 
rămînă pasivi. E de 
datoria noastră, a 
artiștilor să fim 
alături de construc
tori, să ne aducem 
contribuția ca lăca
șurile de cultură — 
căminele, ce se ri
dică mai în fie ce 
sat, cluburile între
prinderilor, casele 
de cultură — să de
vină și prin lucră
rile noastre de artă 
edificii culturale 

înfloritoare. în do
meniul educației 
estetice un loc im
portant îl ocupă 
arta decorativă, cu 
variatele ei mani
festări. Ea incintă 
nu numai ochiul, 
dar ajută la înțele
gerea frumosului. 
Și socotim că ar
tistul plastic al zi
lelor noastre are 
datoria morală să 
caute in frumosul 
vieții noastre socia
liste — izvor nese
cat de inspirații — 
teme cu care să 
împodobească 'lăca
șurile de cultură 
ale oamenilor mun
cii.

Scopul inițiativei 
noastre a fost, în 
primul rînd, de a 
antrena pe tinerii 
artiști plastici la e- 
ducarea estetică a 
oamenilor muncii. 
Ne-am gîndit să 
dăm un nou aspect 
căminului cultural, 
în care totul să fie 
frumos, atrăgător și 
de bun gust, prin 
lucrări monumen
tale de pictură mu
rală, bogate în con
ținut, care să incin
te privirile și să 
transmită spre i- 
nimi mesajul tim
purilor noi pe care 
le trăim. în al doi
lea rînd, ca să cu
noaștem mai bine 
viața oamenilor 
muncii, constructori 
ai socialismului, 
pentru care creăm 
operele noastre, 
considerînd că via
ța și activitatea lor 
creatoare ne vor 
oferi nenumărate 
motive de inspira
ție.

Ne-am consultat 
și cu Casa Regio
nală a Creației 
populare și, pînă la 
urmă, am ales fru
mosul cămin cultu*  
ral din Covasna 
(raionul Tg. Secu-

ccsat și enervat îl împiedică 
evident să-și îndeplinească cu 
toată răspunderea înalta sa mi-

ION BAIEȘU
(Continuare în pag. 3-a)

FI DACA...

Economii
prin inovații
Anul acesta în întreprin

derile din regiunea Baia Mare 
mișcarea de inovații și rațio
nalizări a cunoscut o mare 
dezvoltare. în fiecare unitate 
economică s-a desfășurat: 
„Decada inovatorului14 și alte 
acțiuni menite să ducă la des
coperirea și valorificarea re- 
zerVelor interne, la perfecțio
narea proceselor de muncă, la 
îmbunătățirea fluxurilor teh
nologice la reducerea prețului 
de cost și obținerea de cît mai 
multe economii.

în orașul Satu Mare de 
exemplu, în 29 de unități eco
nomice s-a realizat o econo
mie de peste 1.800.000 lei nu
mai prin inovațiile și raționa
lizările aplicate în producție 
de la începutul anului și pînă 
în prezent. Prin introducerea 
în procesul de producție a 
unui număr de 126 de inova
ții și raționalizări. în cadrul 
Trustului minier Baia Mare, 
economiile anuale antecalcu- 
late au o valoare de 1.730.609 
lei.

în unitățile economice din 
regiune au fost înregistrate 
pînă în prezent un număr de 
aproape 1.700 de propuneri de 
inovații și raționalizări iar 
prin aplicarea în producție a 
peste 600 din acestea cifra 
economiilor realizate trece de 
4.000.000 lei.

A. PORUMBESCU 
funcționar--- •---

esc) care se afla in 
construcție.

La Covasna pro
punerea noastră a 
fost primită cu în
suflețire. într-o a- 
dunare cetățeneas
că, la care au parti
cipat mulți locui
tori ai orășelului, 
le-am explicat că 
noi, artiștii plastici, 
vrem să ajutăm la 
înpodobirea noului 
cămin cultural din 
Covasna cu lucrări 
de pictură murală 
și basoreliefuri ins
pirate din lupta 
poporului nostru 
pentru construirea 
socialismului și tot 
odată să studiem 
folclorul local, obi
ceiurile, portul, ar
ta populară din Co
vasna și din satele 
învecinate.

După studiile fă
cute pe teren, du
pă multe zile de 
muncă creatoare in 
atelierele noastre 
de pictură, după 
discuții și schim
buri de păreri însu
flețite, la începutul 
lui august am sosit 
din nou la Covasna, 
înarmați cu schițe, 
studii, suluri mari 
cu desene — viitoa
rele imagini care 
vor împodobi inte
riorul noului cămin 
cultural.

Pentru sala mare 
de spectacole am 
pregătit două lu
crări monumentale 
de pictură murală 
— una realizată de 
mine, pe tema 
„Construirea socia
lismului^ (înfățișind 
dezvoltarea indus-

ZOLOSAK 
SANDOR 

pictor, 
secretarul organiza*  
ției de bază U.T.M. 
de la filiala din Tg. 
Mureș a U.^unii 

artiștilor Plastici

(Continuare 
in pag. 3-a)

Mai ieftin și mai bine
Laboratorul pentru prelu

crarea peliculei este un sector 
de muncă important în cadrul 
Studiouiui cinematografic Buf
tea. Marea majoritate a celor 
care lucrează in acest labora
tor sînt tineri. Avîntați in în. 
trecerea socialistă organizată 
pe grupuri de ateliere, tinerii 
laborant! au obținut rezultate 
bune in muncă. Numai in al 
treilea trimestru al acestui an. 
de exemplu, au realizat eco
nomii în valoare de 340.000 
lei Ia chimicale, peliculă etc.

La acestg rezultate au con
tribuit și o serie de inovații 
care au dus la recuperarea di
feritelor solufii. De exemplu, 
o inovație care a stirnit un 
deosebit interes în rîndurile 
muncitorilor, tehnicienilor și 
inginerilor din laborator a 
fost aceea a colegului nostru 
Ion Buștănescu. Printr-o mun
că susținută și perseverentă, 
el a reușit să îmbunătățească 
metoda de subtitrare optică a 
filmelor astfel că de acum în
colo -titlurile filmelor apărute 
Pe ecran, pe fond alb, se vor 
putea citi cu ușurință.
. Tinerii laboranți sînt hotă- 

rîți ca și pe viitor să lupte cu 
mai multă perseverență pen
tru noi realizări în muncă.

GHEORGHE DRÂGHICI 
laborant



Peș’tera Com'arhic.

Foto : C. PLEȘA
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Cum a fost descoperită
o colecție completă a

către

m R-r

„lskrei

■

Fotografie sosită în ca
drul concursului de foto
grafii „Viața și munca ti
neretului din R.P.R'i.

Ca greu putem găsi cuvintele 
oare să poată cuprinde întreaga 
Originalitate a edificiilor sonore 
rahmaninoviene.

Eposul borodinian al celebru
lui preludiu în do diez minor, 
tragismul zguduitor care se des
prinde din portativele pasionan
tului său ,,Polichinelle« lirismul 
uneori înfietbîntat și nostalgic, 
ajteori senin al romanțelor sale, 
•(„Cît de bine știe el să asculte 
tăcerea” spunea Gorki) e >nul 
tineresc al unora din paginile 
concertului -nr. 3. finalul emoțio
nant. luminos, sărbătoresc cu «n 
colorit atît de original ce în- 
cmruneaza cea de a dona srnifo- 
nie. inegalabila-bogăție a imagi
nilor din Cencertnl nr. 3. poli
fonia atît de rusească a opere
lor sale — iată numai citeva din 
detaliile, din caracterele paletei 
muzicale a genialului compozitor 
rus care ne răscolește cu fiecare 
din paginile compozițiilor sale.

Crescut și format în mijlocul 
celor mai de seamă personalități 
ale culturii ruse de la încruci
șarea veaourilor 19 și 20, con
temporan cu Tolstoi și Cebov, 
cu Repin și Stanislavski, cu Kor
sakov și Ceaikovskț, cu Liadov 
și Glazunov, cu Șaliapin și Nej- 
danova, Sergției Rahmanitidv și-ă 
făurit de la începuturile activită
ții sale componistice sălașuri a- 
dînci pe vadurile unej arte rea- 
liste strîns legată de năzuințele 
poporului. Apărînd cu o rară 
consecvență mărețele cuceriri «le 
școlii muzicale naționale ruse, 
ale marilor creatori ai artei uni
versale, Rahmaninov a făurit 
de-a lungul a 50 de ani o operă 
originală care se înscrie în rîn- 
durile celor 
ții artistice 
urmă.

Născut la
Oneg în regiunea străvechiului 
și legendarului Novgorod, într-o 
familie cu puternice înclinații 
muzicale, Serghei Rahmaninov 
dă dovadă din fragedă copilărie 
de o desăvârșită înzestrare.

Multi secularul Novgorod, cu 
zidurile monumentelor sale ru- 

mai minunate crea- 
ale deceniilor din

20 martie 1873 la

In Gijmigiu.
Foto : N. STELORIAN

seștî patrnate de trecerea vre
murilor, cu pătimașele sale cîn- 
tece oare răsunau pînă tîrziu în 
serile de vară în piețele orașu
lui,. lasă utme adinei în con
știința copilandrului. La 9 ani 
este primit la Conservatorul din 
Petersburg iar peste alți .3 ani 
trece la Conservatorul din Mos. 
cova. Marii artiști Nicolae Zve
rev și Al. Zil'dtti fi -perfecțio. 
nează arta pianistică.

Excepționalele sale calități de 
pratriift, compozitor și dirijor ui
mesc pe oricare dintre profeso
rii. colegii «£. Viața in societa
tea țaristă (despre care mii <îr- 
ziu Rahmarinov va «ram* * ei 
,.n-a făcut nimic pentru dervol- 

în calitate de medic pediatru 
vreau să relev în mod special 
două aspecte ale problemei. In 
primul rînd faptul că efectele 
toxice ale tutunului apar mai 
accentuate la vîrsta tînără, în
tre 16—18 ani, cînd mulți a- 
dolescenți din dorința de a 
face pe grozavii vor să-și de- 
mostreze „maturitatea" prin 
fumat. Tutunul este un 'exci
tant, la fel de periculos ca al
coolul, mai ales la copii și ti
neri

Al doilea aspect, este cel al 
efectului fumului de tutun pe 
care tl inhalează c&pHi și ti
nerii. Părinții trebuie să se 

ție arheologică p'dloneză 
descoperit o cetate de o fru
musețe neobișnuită. Pe terito
riul anticului oraș Palmyra a 
fost scoasă la lumină o poartă 
a cetății, un șir de coloane, 
cît și un mare număr de stră
zi principale care duc spre 
așa-numitul tetrapilon.

★

Dar lista descoperirilor ar
heologice din Africa este de
parte de a fi epuizată. La a- 
ceste descoperiri mai impor
tante se adaugă bronzurile ni- 
geriene, sculpturile din 'Yor- 
duba și Ife, bijuteriile din 
Transvaal, porțelanurile chi
nezești din Tanganica.

Toate aceste descoperiri ar
heologice, dovedesc că, popoa
rele africane care își dăruiesc 
acum toate forțele în lupta 
pentru eliberarea lor, pentru 
făurirea unei vieți noi sînt 
urmașii unei civilizații origi
nale și foarte dezvoltate.

EM. ROMAN

Mari artiști 
ai lumii

tarea muzicii1*)  nu-1 privează 
însă pe înzestratul muzician de 
greutăți, de teama zilei de mîi- 
ne. „Nu am din ce trăi. Nu-mi 
ajunge nici pentru viața <*«  mai 
sitapilă“, notează el în 1894.

Forțele tînăruhii muzician se 
dovedesc însă mai puternice de- 
cît aceste privațiuni. Rahmani- 
noV muncește cu o penseverență 
uluitoare, Se impune de tînăr ca 
unul din cei mai înzestrați mu*  
zicieni ai vremii «ale, ca un ta*  
teat

O
. tică 

țară 
zicali sînt unanimi în a-1 apre
cia pe Rahmaninov drept cel 
mai mare pianist al epocii noas
tre. Ca dirijor a tălmăcit, mai 
bine zis a recreat, pe podiumu
rile capitalelor lumii cele mai de 
seamă capodopere muzicale.

Serghei Rahmaninov a lăsat • 
largă operă componistică de • 
mare valoare și varietate. El este 
autor a 3 opere („Afece", „Ca
valerul avar „Francesca da

proaspăt, luminos, original, 
amplă activitate concertis- 
îl face curînd cunoscut î> 
fi străinătate. Criticii mu-

O telegrama sosită din Sofia 
- anunțe acum citeva zile ziarul 
sovietic „Sovetskaia Rossta“ - 
ne a înștiințat că în Bulgaria a 
fost descoperită o colecție com
pletă a „lskrei**.

Cine și în ce împrejurări a 
descoperit această colecție a 
lionriui, creat acum 60 de ani 
de Vladimir Bici Lenin ?

Un corespondent ol ziarului 
„Sovetskaia Rossic" a iuct ie 
gătu-Q telefonică cu Sofia, krtă 
oe i s-c retatot :

- Acum citevc rife, ta Muzeul
popotar din Bugas s-a p'ezen 
tot fiul lui Maxim RoHcuvici, ta 
timpul sau avocat cunoscut în 
acest oraș. Fori-c o*d«ne  in ar
hive tdc’u; său el a descoperit 
un pochet mere, strias cu grijă, 
lniăuntru el a găsit o cofecție 
complete, bme oârxstc înce
pând cu prin-uf oi zicru-
luî „Irira*.  D*veekxui  muzeahri, 
o primit cu recunoștința acest 
dar vokxos.

In ce fel avocatul Msxâr 
Roikovci o oeve-it det “âtonr' 
tiFfejnor numerelor ric notai
„Iskra**  ? Intertoartwul nortm, 
losif Pet'ov, ne exo’taă :
- Roikovtai a trăit timp *xie-  

lungat în stte nertete. a »ost 
emigrant do^fc. B ș--c <âcot 
Studiile su0e**oc*e  in Bvetic.

Rimini**)  a 3 rimfomi. al poeme
lor rirafonice „Stînca**,  „Cnea 
au] Rostislav", „Norul', „Imla 
inerților’’ «1 cantatei „Primă
vara” pe versori de Nekrasov și 
..’Clopotele- pe versuri de Ed- 
.gar Roe « 4 concerte pentru 
pian și orchestră, al atit de cu
noscutei Rapsodii pe o tema de 
Paganini, a unor variațiuni pe o 
temă de Corelli și al altora pe o 
temă de Chopin, al celebrelor 
..Studii-lablouri” a nenumărate 
piese de mici proporții pentru 
voce «au diverse instrumente.

Oricare ar fi forma sau genul 
abordat oricare ar fi hsstrame»- 
tul «au aRsamNxd instrameatal 
Tolosit. mefedia rahmaninoriasâ 
zre na caracter ap rv zpe vaeaL 
Adâpat la izvoarele mianatelor 
«catete aețti. melo
dia lui este de •
rari rantetahtate. Nu m^ zadar 
muricologn îl aocot pe 
ninov drept un talent 
mente melodie. întreaga 
că a lui Rahmzninov.
edificiu al compozițiilor 
caracterizează printr-o

Rahma-

teaut». 
mirean!

Descoperiri arheologice in Africa
'Arheologii au făcut în ulti

mul ttmp descoperiri extrem 
de interesante pe meleagurile 
continentului african. Monu
mentele de artă, ruinele clă
dirilor și palatelor, uneltele și 
obiectele găsite în urma să
păturilor arheologice, sînt o 
mărturie grăitoare a sțrăve- 
chii civilizații africane, care 
spulberă afirmațiile colo
nialiștilor despre așa-zisa îna
poiere a popoarelor din acest 
continent.

★
„Galeriile de artă" din ca

vernele din Tassili din Sahara 
iată una din cele mai intere
sante descoperiri din ultima 
vreme. în aceste peșteri a fost 
descoperit un ansamblu de o- 
pere de artă, care atît prin 
cantitatea, cît și prin calitatea 
și varietatea sa, este unic în 
lume. Toți pereții, constituie 
veritabile capodopere de de
sen și pictură. Pe unele laturi 
există pînă 
picturi.

în același loc au fost găsite 
nenumărate
de uz casnic : pietre de moară. 

la cinci sute de

unelte și obiecte

Maxim Raikovici a făcut mo' 
multe călătorii în Rusia și c 
avut legături cu marxiștii ruși. 
El s-a bucurat de popular iote 
in rindurile oamenitor mux 
din orașul său.

Maxim Raikovici nu ma‘ este 
tn viața. Este greu să răsp--’ 
docă el primea în Bvigc’c 
„Iskrc**  sau c odus aceasta ca 
lecție din străinctcte. In per oc 
6c editării „lskrei- de
Lenin, unui din ccnofefe de 
trjndete c acestui ziar 
s»o, riecec prin Bugas. De aici, 
cu barai pescă.-esti, ’evotat^-c 
rii bulgari reușeau să tvc-spy 
te curi-rfu’ feminist SD»e 
rite Rusfei. Cercetător •“uzeriu 
considera oosibii că Rcfcrid 
a h^teeți-.ut '«gâturi cu revtriu- 
tioncrii di- Bugas cere fre-s- 
oorteu Jskra*.

*

Un tezaur de lucrări și 
orientale

documente

L SAVA

creația Ini Rahmaninov, stâ ală
turi de cele mai de seamă opere 
ale intelectualității ruse.

lo drum.
Fato : G. TIKANADZE

maturi, piulițe primitive, cio
buri de vase de lut, scăfițe 
pentru vopsea și culori de 
care se slujeau artiștii preisto
rici.

Ce reprezintă frescele de pe 
zidurile cavernelor 7 In marea 
lor majoritate ele au subiecte 
animaliere : elefanți, rinoceri, 
hipopotami, girafe. Nu lipsesc 
însă nici figuri de oameni, pă
stori voinici, oameni care se 
plimbă cu bărci, vînători, 
arcași.

★

O alta descoperire prețioa
să o constituie ruinele 'legen
darului oraș Kumbi Saleh, 
care era probabil capitala 
unui mare imperiu „Ghana" 
cotropit și sfărîmat în evul 
mediu printr~o mișcare de po
poare din zona centrală a A- 
fricii. Urmele arheologice ara
tă frontierele acestui imperiu, 
care se pare că a avut o exis
tență de aproape o mie de ani.

Milenarul imperiu al Gha- 
nei a desfășurat o vie activi

tate comercială, exportînd în

“9
ic este a doua colecție com
pletă a ziarului „lskra“, desco
perită în Bulgaria in ultimii ani. 
In fața mea - iși continuă re- 
-ototea interlocutorul nostru de 
o Sofia, - se află acum foto
copiile colecției descoperite la 
Bugas, lată „iskra1* nr. 23. Pe 
orivKJ ei pagină se află o ștam- 
o’iă 'm limba germană : „Pen
tru strâinătote". Citesc cu emo- 
: e rindurîfe multor numere ale 
Jskrei**.  Totul din aceste pagini 
- redoctate și scrise de mina 
iui Viodimir Nici ne este infinit 
de scump. Sintem fericiți că 

om reuși să prezentăm in stan- 
cz-t Muzeului din Bugas a- 
ceasta co ecție care are o va- 
-•ore de neevataat, să povestim 

v’z tatoriicr noștri despre legătu- 
rife ce‘or mai buni Ri oi poporu- 
wi buigar cu tenin, cu ziarul 

său.

Europa aur, piei, fildeș, miere, 
bumbac, cereale etc. în cen
trele culturale ale Ghanei ve
neau să studieze filozofia, ma
tematica și medicina tineri din 
Egipt, din țările Asiei.

Ruinele impunătorului oraș 
Kumbi Saleh ocupă o supra 
față de cîțiva kilometri pă 
trați, cuprinzînd numeroas< 
sculpturi, și obiecte de artă.

Pe teritoriul Rhodeziei d1 
Sud, respectiv în podișul Ma 
tabele, au fost identificați 
vestigiile unei vechi civiliza
ții. Ruinele cele mai celebre 
cele de la Zimbabie, au fos' 
dezgropate parțial încă din se
colul trecut, arheologii consi
dered că orașul a fost ridi
cat de străinii veniți pe teri
toriul Africii.
noastre, noile descoperiri ș. 
probele bazate pe radioactivi
tate au .permis să se ajunge 
la concluzia că cetatea Zimba
bie a fost construită de popu
lația băștinașă în secolul VI 
și VII al erei noastre.

O puternică impresie au 
produs asupra cercetătorilor 
numeroasele construcții de zi-

Abia în zilele

Fumatul este dâunâtor
sanatatu?

ANCHETA NOAS TR Ă
Iată o întrebare care pre

ocupă pe multi oărrtehi fumă
tori sau care văd pe alții 
fumînd. Pentru a lămuri a- 
ceastă problemă ne-am adre
sat mai multor specialiști din 
diferite domenii âie cercetării 
medicale, pedagogi etc. Din 
declarațiile pe care le publi
căm mai jos, se desprind o 
serie de fapte care nu mai ne
cesită comentarii.

Acad. prof. dr. 
N. Gh. lupu 

director al Institutului de 
medicină internă al Acade

miei R.P.R,

Sînt un vechi și înverșunat 
inamic al fumatului. Această 
adversitate este oglindită în 
numeroase studii și lucrări pu
blicate de mine în-decursul a- 

i nilor. Frecvența mare a boli- 
i lor pulmonare la fumători 
i (bronșite cronice, emfizem etc.) 

observate în experiența mea 
clinică, m-a determinat să e- 
mit ipoteza existenței unei in
fluențe nefaste a tabagismu
lui asupra aparatului respira
tor. Studii efectuate atît cli
nic cit și experimental în ul
timii ani de către colaborato
rii mei Dr. C. Velîcan, Dr. C. 
Racoveanu, Dr. Gociu au ară
tat existența unei forme spe
ciale de afecțiune pulmonară 
la fumători care poate fi înca
drată în grupul pneumoconio- 
zelor neprofesionale (boli pro
duse prin inhalare de praf sau 
fum).

în cercetări clinico-statis
tice făcute pe 20.000 de bol
navi internați pentru diferite 
alte afecțiuni și din care 50 la 
suta erau fumători inveterați 
(fumau circa 20—25 țigări pe 
zi) s-a constatat că peste ju
mătate din aceștia prezentau 
la examenul clinic și radiolo
gie aspecte de scleroză pulmo
nară tabagică.

Am întîlnit des în clinică 
bolnavi la care tulburările 
provocate de tutun erau evi
dente și care au renunțat la 
fumat regretind că n-au fă
cut-o din vreme.

în concluzie, fumatul este 
foarte dăunător, după cum re
iese și din faptele enumerate. 
Cu atît măi mult este dăună
tor tinerilor, la care tulbură
rile nu cper chiar în momen
tul efud f«vep râ fumeze, ti- 
^eretvl rrtftxîe să fie preve
nit asvpr« «rudi ilar rele «le 
Șutuumtai. Fumatul este un pe
ricol care trebuie și poate fi 
evitat.

Prof. dr.
G. T. Dinischiob1

directorul Clinicii 
de boli profesionale 
a Institutului medico- 
farmaceutic București

Din nefericire, fumatul este 
contractat de cele mai mul
ti ori In perioada adoles
cenței. a tinereții. Din sim
pli imitație, din dorința de 
a semăna cu ..oamenii 
mari', fumatul devine un 
obicei. Tocmai tineretul tre
buie deci prevenit asupra pe
ricolelor viitoare ale fumului 
de țigară, care alături de ni
cotină este un toxic extrem de 

duri în formă circulară de la 
Zimbabie.

Zidurile exterioare ale cetă
ții se întind pe o lungime de 
mai mu Iți km. In jurul lor au 
fost descoperite circa 500 de 
orașe, pe o întindere dc 500 
km. pătrați. Peste tot, alături 
de aceste ruine, s-au găsit ne
numărate obiecte și unelte din 
aur și fier. Numărul mare de 
obiecte de aur, fac pe specia
liști sa creadă că aici au exis
tat exploatări masive de aur.

La Muzeul de agricultură 
1 din Cairo, a fost depus anul 
acesta un „ierbar" datînd din 
anul 1450 î.e.n. Artiști necu- 
noscuți au gravat în granit de
senele a 275 de plante spre a 
le dedica zeului Amon. Este 
cea mai completă documenta
ție botanică care există- din a- 
cea epocă datorită căreia se 
poate reconstitui flora regiu
nii de acum 24 de secole. De
taliile gravurilor sîrit atît de 
fidele, îneît par desenate de 
botaniști din zilele noastre.

Cu prilejul unor săpături re
cente efectuate în cele două 
provincii ale R.A.U. o expedi- 

puternic cu efecte nocive asu
pra aparatului respirator, di
gestiv și chiar asupra stării 
generale. Pe ctyi tineri din fa
brici sau școli nu-i recunoa
ștem de ia distanță că sînt fu
mători după paliditatea obra
zului.

Experiența din clinica noa
stră a dememstrat ca multe a- 
facțiuni profesionale și în 
special cele pulmonare (sili
coza, bronșitele. iritațiile, ast
mul profesional ele.) sînt rău 
influențate și Chiar favoriza
te la bolnavii care fumează 
mult.

Putem astfel să conchidem 
ci orice tînăr cate fumează 
peste măsură comite o gre
șeală împotrivă sănătății sale.

Prof. dr.
O. Costâchci

directorul Institutului 
oncologie

Fumatul excesiv este în 
mod sigur un dușman al sănă
tății. Dar cel mai mare duș
man adtual al sănătății omu- ■ 
lui — Cancerul — nu este 
străin dc tutun 1 Chiar dacă 
nu produce direct cancerul, fu
matul este cauza indirectă 
care favorizează în cel mai 
mare număr din cazuri apa
riția cancerului pulmonar. E- 
xistă probe care arată că tu
tunul conține substanțe can
cerigene. Statisticile arată de 
altfel că tumorile pulmonare 
sînt mai frecvente la bărbați 
(principalii fumători) iar pe 
de altă parte că majoritatea 
bolnavilor de cancer sînt fu
mători. Tutunul creează o pre
dispoziție pentru cancerul pul
monar și creșterea incidenței 
acestei forme de cancer co
incide cu creșterea consumu
lui de tutun.

Tocmai de aceea este nece
sară o propagandă susținută 
împotriva fumatului excesiv. 
Deoarece efectele tabagismului 
se instalează tîrziu, se reco*  
mandă ca adolescenții și tine
rii să nu fumeze. Astfel, 
dacă un tînăr vă începe sa fu
meze la 20 de ani, tulburările 
vor apare căm la 40 de ani, 
în „floarea wrstei", cum se 
spune. Amîriînd cit mai mult 
acest obicei, tulburările vor ti
pare mult mai tîrziu, la bătrî- 
nefe ele fiind de altfel mai 
puțin pronunțate.

Dr. Ion Petrescu 
directorul Policlinicii in

fantile „Șerban Vodă". 

rețină de la fumat în camera 
copilului deoarece fumul de 
tutun prin substanțele toxice 
pe care le conține este la fel 
de dăunător organismului 
copilului ca și tutunul. O 
treime dtin nicotină conți
nută în tutun trece in 
fum. Respirind fumul de tu
tun dintr-o încăpere, copilul 
mic prezintă tulburări evi
dente : agitație, lipsă de poftă 
de mîncaro, insomnie etc. Fe
meia fumătoare care alăptează 
elimină nteotina prin lapte 
fapt ce are o acțiune gravă 
asupra organismului copiilor.

Prof. Ivanciu Ponait 
director adjunct, Școala 
medie nr. 20 „Gh. Șincai"-

Socotesc că lupta împotriva 
fumatului este o problemă 
care nu poate fi rezolvată fără 
colaborarea unei „triade" com
puse din educatori, părinți și 
medici. In această luptă, un 
factor important îl constituie 
însă exemplul personal. Se 
cunoaște anecdota pacientului 
cu chelie care s-a dus la un 
renumit specialist să-i vin
dece „căderea părului". Cînd 
l-a văzut pe medic de la ușa, 
însă, pacientul a făcut cale în
toarsă. Celebrul medic, avea 
el însuși... chelie. Va fi greu 
să-i convingem, pe copii și ti
neri să nu fumeze, dacă noi 
înșine, părinți și educatori 
vom fuma în fața lor. în 
școli, în cadrul orelor de diri- 
genție și educație sărutară, 
este necesar să se insiste mai 
mult asupra pericolului pe 
care îl prezintă fumatul exce
siv.

¥

Dr. Nicolae Budrică
me'dic școlar, 

raionul N. Bălcescu,

Cazurile întimplătoare Infi
nite in școli, demonstrează că 
școlarii care fumează sînt 
„handicapați" la învățătură de 
colegii lor. Intr-adevar princi
palele elemente psihice de care 
are nevoie in mod permanent 
școlarul — atenția, voința, me
moria — sînt atadate întotdea
una prin adțiuhea tutunului. 
Cu aceste funcțiuni hărțuite de 
toxic, findrut va străbate cu 
greu drumul destul de lung al 
învățăturii și adesea va rămi- 
ne alături de drum.

Dr. M. Negoiță
medic specialist igienist

De cînd a fost aăv,s âin A- 
thtfica în Europa, în macul al 
XVJ-tea, a îtieepilt $i lupta îm
potriva tutunului. Au fost luate 
deseori tnăsuri striate împotri
va fumatului, ele n-au dat 
însă rezultatele scontate.

Consider de aceea fumatul, o 
„problemă socială" el fiind 
dăunător nu numai pentru cei 
care uzează de el ci Și pentru 
cei care suportă fumul. In ca
zul arderii complete a unui 
gram de tutun (conținutul unei 
țigări) se formează 2 litri de 
fum. S-a calculat că 1 ml. din 
acest furii conține aproximativ 
600.000 particule foarte fine de 
funingine Asemenea particule 
intră și in plămînii celor ne- 
fumători care stau de mai 
multe ore într-o încăpere plină 
de fum (atelier, cameră de lo
cuit) Deci inhalarea de către 
nefumători a fumului de țiga
ră este la fel de dăunătoare ca 
și fumat/uil propriuzis.

Ar fi -de dorit, de aceea, ca 
fiecare nefumător să devie un 
l/uptător -activ împotriva fuma
tului, iar fiecare fumat_ . să 
se convingă de efectele dăună
toare ale acestui viciu asupra 
propriei sale sănătăți.

Mark Twain, cu umorul 
lui cunoscut spunea că pă- • •
răsirea fumatului a fost lu
crul cel mai ușor pe care l-a 
făcut vreodată ! S-a grăbit 
însă să adauge că el știe bine 
acest, lucru, deoarece l-a făcut 
de 1.000 de ori! Nu sini nece
sare totuși atitea tentative 
pentru a părăsi fumatul! Este 
nevoie doar de voință.

....

La greutatea lui, -recunoașteți 
câ e cam... dificil.



Pe una din uși, în interiorul 
școlii noastre atrage atenția 
un afiș multicolor din care 
zîmbește chipul vesel al unui 
elev gata să apese pe declan
șatorul unui aparat fotogra
fic, pe care scrie : ,,Cercul
fotografic".

Era la început de an școlar 
— septembrie 1958. Elevii cla
sei a IX-a — la care predam 
fizica — sosiseră după o va
canță pe care o petrecuseră 
în taberele de muncă și odih
nă, în excursii, în frumoasele 
sate natale. Iși povesteau unii 
altora despre frumusețile pa
triei, despre activitatea lor în 
timpul verii, dar foarte rar 
vreo fotografie venea în spri« 
jinul povestitorilor. Unii din
tre ei aveau aparate de foto
grafiat, dar aproape că nu le 
foloseau în urma unor încer
cări lipsite de succes.

în acele zile s-a născut ideea 
înființării și în școala noastră 
a unui cerc fotografic. S-au 
găsit zeci de amatori. Ajutat 
de comitetul U.T.M. de școa
lă, cercul și-a început activi
tatea cu 19 elevi și eleve din 
Clasa a IX-a.

Porneam la drum eu neîn
semnate cunoștințe teoretice 
și practice în arta fotografică*  
ou trei aparate fotografice ale 

(Urmare din 
pag. l-a)

triei, transforma- 
rea socialistă a a- 
griculturii, electri
ficarea, dezvoltarea 
științei și tehnicii, 
revoluția culturală) 
iar cealaltă reali
zată de pictorul 
Siilcdsd Ferenc, re- 
prezentînd tradiții
le populare, portul 
și obiceiurile popu
lare din diferite re
giuni ale țării. Na
gy Pal a pregătit, 
pentru sala de lec
tură, o pictură în- 
fățișind răspindirea 
literaturii în mase. 
Celelalte trei încă
peri au fost împo
dobite cu picturile 
murale create de 
Tbrok Pal și Szocs 
Sondor (compoziție, 

tivitate și tovărășie al oamenilor 
în societatea socialistă, respec
tul și dragostea curată față de 
om, grija de a fi tovarășului tău 
de folos, așa cum el 'nsuși îți 
este ție, de a-i face viața fru
moasă, plăcută.

Desigur, lauda i se cuvine 
moi întîi oțelarului, minerului, 
strungarului sau tractoristului, 
cei care creează prin munca lor 
baza fericirii întregii societăți, 
cei care făuresc belșugul mate
rial al poporului. Cu cit va fi 
mai mult oțel, mai mult cărbu
ne, mașini și pîine, cu atit. viața 
omului va fi mai îmbelșugată, 
mai frumoasă, mai plăcută. 
Dar omul epocii socialiste, cu 
orizontul lui larg, cu pretențiile 
materiale și spirituale crescîn- 
de, cu o etică nouă, civilizat în 
înțelesul înalt al cuvîntului, vrea 
nu numai at.it. El vrea ca în casa 
lui - țara socialistă — să se 
Simtă bine pretutindeni, să-i fie 
viața • pl.ăfeută în fiece clipă, ca 
nici mădar acele mărunțișuri 
ale vieții să _rtu-I distragâ de 
ia eforturile lui majore, creîn- 
du-i cea mai potrivită și plăcu
tă ambianță.

E vorba aici de acea rețea 
care deservește pe oamenii 
muncii cu-cele necesare traiului 
său diurn, de acele amănunte 
ale vieții... npasfre de,-toate zile
le, .cu .carențe”.rîntîlnești" foarte 
des. lată c*e-’WVinte înțețepte 
spunea gospodina Maria Danie- 
luC de pfe Strada Dionisie tupu 
45, soția unui lăcătuș de la 
„Electromagnetica".

“ Intr-o vreme îmi făceam tot

4
membrilor cercului și cu mult, 
mult entuziasm... '

Planul de muncă avea la 
bază două cărți de specialitate 
„Manualul practic de fotogra
fie" de E. A. Iofis și „Practica 
fotografică" de Stapf.

Conform planului, urma să 
obținem fotografii în labora
tor abia peste... un an !

Desigur, un lucru care ar fi 
putut duce la pierderea inte*  
resului pentru cerc. Așa că, 
paralel cu teoria am trecut și 
lâ practică: fotografiam por
trete și peisaje și făceam copii 
fotografice prin contact, cu 
ajutorul unei cutii confecțio
nate în acest scop. Uscarea 
fotografiilor o făceam pe 
sticlă.

Direcțiunea școlii a luat 
măsuri pentru înzestrarea 
cercului cu inventarul nece
sar.

Astăzi în „colțul fotografic*  
din laboratorul de fizică, ma
teriale și apărate perfecționa
te necesare unei adevărate 
tehnici fotografice au luat lo
cul „improvizațiilor" noastre 
de acum doi ani.

Toți membrii cercului cu
nosc bine, teoretic șl practic, 
obținerea fotografiei în alb- 
negru, iar în acest an vor 
învăța reproducerea fotogra
fică, colorarea fotografiilor și 
— cea mal arzătoare dorință 
a lor — fotografia în culori.

Pe viitor, fiecare serie de 
elevi va activa în cerc doi 
ani școlari — în clasă a IX-a 
și a X-a — urmînd ea în clasa 
a Xî-a să-și completeze indivi
dual cunoștințele căpătate.

Acum la intrarea în școală, 
un vizitator este plăcut Impre
sionat de panourile înrămate

-—•-----

Stabilirea relațiilor 
diplomatice 

între R. P. Romînă 
ți Republica Cipru

In urma discuțiilor avute 
între reprezentanții R. P. Ro
mine și Republicii Cipru, la 
10 noiembrie, la Atena, s-a 
căzut de acord să se stabi
lească relații diplomatice între 
cele două țări la nivel de 
âmbasade și să se facă 
schimb reciproc de ambasa
dori.

(Urmare din pag. l-a) 

siune socială, de a reda sănă
tatea oamenilor, de a le salva 
adesea viața. Calmul, atenția, 
luciditatea perfectă i-au fost 
tulburate de acest mărunt inci
dent

Acestea sînt, desigur, două 
ipoteze fictive, dar perfect vero
simile.

Dar cu această n-am vrut de 
fapt decît să intrăm în fondul 
propriu zis al acestor rînduri.

In societatea noastră socia
lista efortul în slujba creării 
pentru oamenii muncii a unei 
vieți din ce în ce mai îmbelșu
gate, mai plină de bucurii, de 
satisfacții materiale și spirituale 
este o lege fundamentală, care 
se înfăptuiește sub ochii noștri. 
Intr-un cuvînt, în socialism 
făurirea fericirii omului este un 
ideal suprem al întregii socie
tăți. Țara, patria socialistă, 
poate fi comparată cu o mare 
familie, ai cărei membri sînt 
pe deplin egali întrutotul și 
cane au ca scop comun să-și 
făurească împreună fericirea, 
bunăstarea, să-și creeze o viață 
plăcută, plină de armonie. So
cialismul nu numai că a schim
bat vechile relații de produc
ție și a dat un avînt deosebit 
forțelor de producție, dar și-a 
pus amprenta sa înaintată, 
luminoasă, și pe relațifle dintre 
oamfeni din afara producției, 
creînd o etică nouă, o nouă 
morală, o civilizație socialistă. 
Indiferent de profesia și lo
cul său de muncă, fiecare 
Om al muncii este Un con
structor a! socialismului și 
lui i se cuvine întreaga cinste 
și prețuire. Din aceasta izvorăș
te însăși înaltul spirit de colec

ce cuprind fotografii cu ima
gini din țară culese de foto
reporterii cercului în excursia 
școlii din vara acestui an, care 
se aflau cu excursioniștii pe 
malul lacului Sf, Ana. Ele. în*  
fățișează imagini din locurile 
vizitate care oglindesc aspec*  
te din viața nouă ce se con
struiește în patria noastră. De 
asemenea, privind aceste fo
tografii, vizitatorul are impre
sia că asistă odată cu ei la a- 
pusul soarelui ce se reflectă în 
apa Lacului Roșu sau că face 
parte din „șirul indian" ce 
urcă spre Cristianul Mare.

In holul școlii se găsesc la 
loc de cinste panouri cu foto
grafii ale pionierilor și elevi
lor fruntași. Cercul fotografic 
dezvoltă la elevi gustul pen
tru frumos constituind un mi
nunat mijloc de atragere a e- 
levilor pentru a și petrece 
timpul liber în mod instruc
tiv și plăcut.

Prof. EUGEN BOIA 
conducătorul cercului fotografic 
de la Școala medie ,,Al. Odo- 

bescu,” 'Pitești

Lingă constructor 
omul de arta!

repre2entînd Elibe
rarea Romîniei de 
sub jugul fascist), 
Albert Lâszlo (Ex
ploatarea lemnului) 
și Porzșolt Bor'bâla 
(Creșterea oilor și 
prelucrarea linei)— 
ultimele două inspi
rate de ocupația oa
menilor din împre
jurimile Covasnei.

O rodnică activi
tate au desfășurat 
și tinerii sculptori. 
Kulcsâr Bela, Hu- 
nyadi Lăszlo și alții 
au sculptat frumoa
se basoreliefuri ca
re înfățișează acti
vitatea în cămi
nul cultural, istoria, 
construirii căminu
lui cultural precum 
și eroi preferați ai 
basmelor populare 
romînești și ma

Orchestra pionierilor • Școlii de 7 ani nr. 1 din Turda la o repe
tiție.

Pe ecranele Capitalei rulea

ză filmul sovietic „Cad frun

zei e“ o producție a studiou

rilor sovietice. In fotografie : 

© scenă din film.

ghiare. Bandi Dez- 
so a pregătit pen
tru exteriorul cămi
nului cultural din 
Covasna frumoase 
lucrări în ceramică, 
iar pictorul grafi
cian Balăzs Imre 
a realizat figuri in
spirate — reprezen- 
tind muzica, dansul 
teatrul, literatura.

In ce privește da
rul nostru pentru 
căminul cultural 
din Covasna, vom 
fi mulțumiți dacă 
picturile și sculptu
rile noastre vor 
trezi emoții, vor 
bucura, vor place 
oamenilor muncii și 
îi vor îndemna să-și 
închine Viața con
struirii socialismu
lui in scumpa noa
stră patrie.

timpul tîrguielile la Coma II- 
mentul de lîngă Bufetul Lacto 
„Dorna". Nu știu cum se făcea 
însă că în fiecare zi mă întor
ceam acasă nervoasă și necă
jită. Vînz'ătoarele de-aici numai 
cînd le vezi la față parcă te 
dau afară din magazin. Tot 
timpul sînt arțăgoase, răspund 
în doi peri și cam de sus. Intr o 
zi mi-am zis : dar pe cine or fi 
servind aceste tovarășe de sînt 
așa de înțepate ? Nu tot pe 
niște oameni care muncesc ca 
și ele ? Și atunci am hotărît să 
merg la magazinul „Unic". Aici, 
ce să-ți spun, ți-e mai mare 
dragul să vii. Sînt la raionul 
brînzeturi două fete pe care tot 
timpul le vezi zîmbind și glu
mind, te servesc cu atenție, cu 
răbdare cu o plăcere sinceră.

E aici un adevăr spus simplu 
și limpede. Trebuie să-ți facă 
plăcere să-i fii de folos omului 
zilelor noastre, să-i faci viața 
cît mai plăcută. Intr-adevăr, de 
ce toți, cei cu .care omul nostru, 
consumatorul, vine în legătură 
în fiecare zi, de mai multe ori, 
să nu-i fie prietenoși, atenți, să 
nu-i facă aceste servicii cu dra
goste și respect, așa cum pre
tinde și el de la alții ? De ce 
gestionarul de la unitatea 
„Aprozar" 310 să-ți arunce mar
fa în silă pe cîntar și să-ți spună 
obraznic: „Dacă nu-ți place, nu 
cumperi cînd fără să facă 
vreun efort în plus ar fi putut 
să . se comporte Cuviincios și 
respectuos ? De ce VînZătoCrele 
de la librăria „Mihail Emlnescu" 
de pe B-duî 6 Martie stau tot

Știința romînească 
îmbogățește știința mondială

Declarația cunoscutului om de știință american
Roman Jakobson. • -

La invitația Academiei R. P. 
•Romîne ne-a vizitat țara cu
noscutul om de știință ameri
can Roman Jakobson. profesor 
la universitățile Harvard și 
Massachusetts din S'.U.A., 
membru al academii lor' de 
‘științe din mai multe- țări. ‘

Intr-o convorbire cu un re
dactor al Agenției Romîne de 
Presă „Agerpres". oaspetele, a 
declarat : Aceasta este a treia 
vi2ită pe care o fac In țâra 
dv. Am lu.aț parte .în Romîh.ia 
lș diferite reuniuni și colocvii 
âle o.amenilgr d.e știință și șm 
ținut conferințe la academie, 
în: institutele sale de speciâîi- 
tate în fața studenților.

Urmăresc Ce se publică în 
Romînia în.domeniul lingvis
ticii, teoriei literare și folclo
rului — a continuat prof. Ja
kobson — și vreau să subli
niez că admir progresul făcut 
în țara dv. în toate aceste do
menii.

„Știința romînească — a 
spus ej în continuare — îmbo
gățește știința mondială prin 
contribuția sa de idei fecunde, 
prin observațiile și descoperi
rile sale. Sînt în mod deose
bit impresionat de dezvoltarea 
intensa și rapidă a Institutu
lui dc lingvistică al Acade
miei. care îhtf&prlnde studii 
prbfțihde și Sistematice. Tînă- 
ra generație de lingviști ro- 
mîni merită o apreciere pozi
tiva .pentru entuziasmul său 
în. muncă și. cunoștințele săle 
profunde asupra gîndirii lin
gvistice mondiale. Am fost 
totodată impresionat de dez
voltarea cercetărilor de folclor 
care se fac Ja institutul dv. de 
specialitate. Aici nu numai ca 
se înregistrează bogăția și vi
talitatea uimitoare a tradiții
lor popular© din Romînia, dar 
se folosesc metode de cerceta
re dintre cele mâi avansate-, și 
pot să afirm fără exagerare 
că acest institut ocupă, un loc

----- ♦* —

Vizitele delegației 
guvernamentale 
a R. P. Polone

Delegația guvernamentală a 
R. P. Polone condusă de Wil
helm. Blllig, împuternicitul gu
vernului R. P, Polone pentru 
problemele utilizării pașnice 
energiei nucleare, a vizitat în. 
cursul zilei de vineri Întreprin
derea' de carotaj și. perforare 
din Ploești.

După ce aU vizitat localită
țile de pe Valea Prahovei oas
peții au .sosit seara la Cluj.

(A ger preș)

timpul încruntate și posomorite 
și te privesc indiferente și par
că cu silă, de ce nu încearcă 
să intre în vorbă cu oamenii și 
să Ife recomande cu grijă și plă
cere o carte sau alta ? Cit de 
frumos însă, cu cîtă stimă vor
besc muncitorii de la întreprin
derea „Tehnica textilă" despre 
tinerele llinca Eremia și Aurica 
Tauss de la cantina întreprinde
rii, care servesc întotdeauna ire
proșabil și cu zîmbetul pe buze. 
O comunistă și o u tem istă, înțe- 
legindu-și cu seriozitate profe
siunea, o fac cu grijă, cu exi
gență, cu dragoste. Pe ele le 
interesează în fiecare clipă dacă 
oamenii muncii pe care-i servesc 
sînt mulțumiți de masă, de felul 
cum le este prezentată, de mun
ca lor și se străduiesc să o îm
bunătățească, s-o facă, cu și mai 
multă atenție, Cu- plăcere, cu 
adevărat cu zîmbetul pe buze. De 
efe oare le vine greu unor, sala- 
riați din rețeaua de deservire să 
zîmbe&scă ? S-ar putea să pâră 
ridicolă pretenția noastră, dar 
deviza această - cu zîmbetul 
pe buze 1 - ar trebui să devină 
realmente o obligație profesio
nală pentru . toți. Desigur, nu 
e vorba de un zîmbet profesio
nal, fals, ci de o atitudine care 
in ansamblu să cuprindă grijă, 
atenție, bunăcuviințâ, solicitu
dine.

Socialismul e minunat și mă
reț și prin aceea că stimulea
ză frumosul, îl întronează pre
tutindeni în viața pmului. Or, 
toate acestea țin direct de via
ța omului, de peisajul vieții 

de frunte printre centrele de 
cercetări, folclorice ale lumii 
moderne." '

De fiecare dată cînd vin în 
Romînia' — a spus prof. Ja
kobsoni — iau contact cu Insti
tutul de arheologie și de fie
care dată am prilejui să ad
mir descoperirile remarcabile 
făcute'in acest domeniu» 

} ' Răspunzîpd îa. Q întrebare, 
dniul/de'știință american a 
declarat că .în . momentul de 
fâțA pregătește o:, lucrare con
sacrată‘gramatici? poeziei, de
dicată, analizei', poeților din di
ferite epocf șl din diferite țări. 
„In prezent, a .șpuș el, adaug 
la accașță lucrare un capitol 
în care încerc să analizez poe
zia lui Emmescu1'.

Sînt foarte fericit — a decla
rat în încheiere profesorul a- 
merican — că legăturile vieții 
științifice din Romînia și din 
Statele Unite devin din ce în 
ce mai temeinice. Sînt con
vins că intensificarea schim
burilor. culturale .Va.fi în inte
resul reciproc.

(Agerpres)

înscrieți pe ordinea 
de zi:

CALITATEA
(Urmare dip pag. l-a) 

fost bună. De‘ Ce ? Să vă 
povestesc un caz. Grozav s-ar 
mai supăra $uță Anghel dacă 
croitorul: i-ar\face o haină cu o 
mînecă mai sus și alta mai jos. 
Ei însă a procedat cu o for
mă tocmai așa. A încheiat o 
parte mai sus și una mai jos 
iar piesa a ieșit deplasată.

Firește, nu poți vedea ce 
se petrece îh (formă cînd torni, 
dar poți să ' prevezi dinainte 
și ca să înlături orice greșea
lă trebuie să controlezi și 
iar să, controlezi fiecare ope
rație. Ori topmai acest con
trol . și autocontrol în muncă 
nu este suficient. Lunar, pes
te procentul admis de rebut, 
25—30 la sută roți mari sau 
mai mici sînt Tespinse ca fiind 
de slabă calitate. Altele, mai 
puține Ia număr, poartă as
cuns defectul șî atunci tără
șenia ia o întorsătură și mai 
„veselă44. Defectul iese la ivea
lă atunci cînd ți-e lumea mai 
dragă.

Iată de ce am venit la masa 
.rotundă a Produselor. Tumă- 
- țarii .-In primul rînd, sînt cei 
xare pot sâ înlăture toate cau
zele care duc la cariile dinți
lor ifoifri. E firesc ,deci să Ie 
cerem cu toată străduința să 
aibă cea mai mare grijă de 
calitatea noastră — să fie mai 
exigenți cu ei înșiși, să-și or
ganizeze mai; bine munca.

noastre cotidiene. De ce acest 
peisaj să nu fie frumos p:nă la 
ultimele Iul .amănunte ?

E vorba, aici, despre o cerin
ță. O cerință^ prin care se face 
apel la conștiința celor ce fac 
această muncă, la opinia publi
că, la organizațiile de masă, 
care se ocupă de educarea a- 
cestor lucrători. Cu nespusă 
plăcere am veni la voi, tovarăși 
din birourile organizațiilor de 
bază U.T.M. din instituțiile re
țelei de deservire a populației, 
dacă n.e-ăți invita, de pildă, să 
scrim despre o adunare gene
rală U.T.M. intitulată „Cu zim- 
betul pe buze", în care să dis
cutați . despre răspunderea și a- 
titudinea numeroșilor tineri care 
lucrează în- acest domeniu I 
Pentru că, educarea acestora 
este o sarcină a voastră în pri
mul rînd. Nu e suficient să 
atrâgeți atenția unei vinză- 
toare uterhiste, de pildă, că 
dacă nu s-a purtat frumos 
și atent Cufun consumator, aces
ta nu va mai veni prin maga
zinul respeătiv. E vorba aici de 
a crea ra toți 'tinerii din larga 
rețea de deservire răspunderea 
înaltă și conștientă față de 
munca lor, înțelegerea faptului 
că și profesiunea lor, ca toate 
celelalte,' arfe un fost, o misiune 
importantă în societate, lată de 
ce munca de educație pe acest 
tărîm trdbuie să fie mereu ac
tivă, făcută'cu seriozitate și cu 
profunzifne.

...Cu zîmbetul pe buze - sună 
frumos, ca într-un cîntec, ea in
tr-o poezie. E adevărat. Pentru 
că mundâ pu«ă în ‘slujba omu
lui, dăruită pentru ca viața lui 
să fțe mereu frumoasă și plăcu
tă - e frumoasă, e plină de 
poezie I

Campionatul 
mondial de volei

Cel deal doilea 
meci decisiv din ca
drul turneului final 
masculin de volei a 
opus echipele selec
ționate ale U.R.S.S. 
și R. S. Cehoslovace. 
Specialiștii prezenți 
la Rio de Janeiro 
considerau că acest 
meci va prilejui o 
luptă strînsă, rezul
tatul său urmînd să 
hotărască echipa care 
va intra în posesia 
titlului mondial. Dar 
voleibaliștii ceho
slovaci, deținătorii 
titlului de campioni 
ai lumii, s-au com
portat sub așteptări 
și au fost învinși cu 
un scor categoric :

3-0 (12, 10, 4), E- 
chipa sovietică a con
firmat forma bună 
demonstrată în me- 
ciuț. J cil ' 'selecționata/ 
R. P. Romîne și s-a 
impus prin jocul' său 
variat, puterea de 
luptă și calități teh-

‘ Echipa R. P, Ro
mine a întilnit repre
zentativa Franței pe 
care a învinsa cu 
3-0 (15-5 ; 15-9 ;
15-9). Jucătorii fran
cezi, care participa
seră la o excursie in 
apropiere de Rio, 
s-au prezentat -pe^ te
ren cu o întîrziere de 
20 minute și erau cit 
pe aci să piardă prin

Campionatele 
de tenis de masa

Campionul romîn Radu Ne
gul eseu a debutat cu o fru
moasă victorie in proba de 
simplu a campionatelor inter
naționale de tenis de masă ale 
R. P. Ungare de la Budapes
ta. Negulescu a jucat în com
pania jucătorului maghiar Hal 
pert de care a dispus cu sco
rul de 3-1. Tinărul Rethi (R. P.

Consfătuire organizata 
de Ministerul Învâțâmîntului și Culturii 

cu Ansamblurile de cîntece și dansuri 
din întreaga țara

In zilele de 11 și 12 noiem
brie a avut loc in Capitală o 
consfătuire organizată de Mi
nisterul învățămîntului și 
Culturii cu Ansamblurile de 
cîntece și dansuri din întrea
ga țară.

Au luat parte conducători 
ai ansamblurilor de cîntece și 
dansuri, delegați ai sfaturilor 
populare regionale, dirijori, 
compozitori, scriitori, folclo
riști, maeștri de balet, pictbtî 
scenografi.

în referatul prezentat de 
direcția muzicii din Ministe
rul Jnvățămînțului și Culturii 
s-a analizat activitatea ansam-

S p e c t
Bădăranii: Patria, Bucu

rești, Gh. Doja ; Cad frunzele: 
Republica, Elena Pavel, înfră
țirea între popoare. Flacăra ; 
Hanul din Spessart: Maghe- 
ni, Miorița. 1 Mai ; Portul 
fără apă : V. Alecsandri, Lu
mina, Donca Simo, N. Băkres- 
cu ; Doamna cu cățelul : I. C. 
Frimu, Arta, Libertății, Al. 
Sahia ; Pe cărările junglei : 
Central, Al. Popov ; Pămînt 
desțelenit (ambele serii) : 8 
Martie ; In umbra legii t Vic
toria, 30 Decembrie ; Program 
special pentru copii ; pentru 
adulți : Zboară cocorii: 13 
Septembrie; Stelele se întîl-

LIBRETE 
mm m

OBLIGAȚIUNI CEC

,,forfait”. Ei au făcut 
un joc mai slab decît 
în meciul cu R. P. 
Polonă, permițind e- 

. chipei 'rojnîne.să aibăf 
la discreție partida, 
Cu tdate: că aceasta a 
prezentat o formație 
cu multe rezerve : 
Mihăilesoii, Pavel, 
CorbeanuT Micules- 
cii, Densei, Fieraru. 
Alte rezultate : mas
culin: R. P. Urtga- 
ră'Japonia 3-0 (15- 
12; 15-13; 15-10); 
R P. Polonă-S.U.A.
3-1 (-1512 15-10 ;
10-15; 15-10); fe
minin : Japania Bra- 
zili\a ’ 3-1 '.(15-9 ;
6-15; 15-7; 15-7.

internaționale 
ale R. P. Ungare
Romînă) a cîștigat cu 3-2 par
tida susținută cu Șandor (B. P. 
Ungară). Un rezultat surpriză 
a înregistrat austriacul Sedcl- 
mayer care l-a învins cu 3-0 
pe Pigniczky (R. P. Ungară). 
In competiția feminină Catri- 
ne] Folea (R. P. Romînă) a 
pierdut cu 2-3 în fața lui He 
rftls (R. p: Ungară).

blurilor de cîntece și dansuri 
pe anii 1959-1960 din punct de 
vedere al tematicii repertoriu
lui și al calității interpretă
rii. Referatul a fost urmat de 
discuții.

în încheierea consfătuirii, 
țov. Constanța Crăciun, ad
junct' al ministrului învăță
mîntului și Culturii, a relevat 
necesitatea ridicării activită
ții ansamblurilor dc cîntece și 
dansuri pe o treaptă superi
oară, subliniind sarcinile ce 
'revin acestora în opera de în
florire’a'culturii socialiste in 
țara noastră.

(Agerpres)

a c o l e
neec Ia Moscova: Maxim 
Gorki; Cu ochii omului de 
azi, Cartea de vizită a țării, 
Katuțek și Katilka la tirg, Cu 
paharul în mină : Timpuri 
Noi; Război și pace (ambele 
serii) : Tineretului ; Prințesa 
cu steaua de aur : Grivița ; 
Bîtă, ieși din sac : Cultural; 
Pescarii din arhipelag: V. 
Roaită ; Simfonia dragostei : 
Unirea ; Miciman Panin: 
Munca, Olga Banele ; Serioja: 
T. Vladimirescu ; Romeo și 
Julieta: Moșilor; Povestiri 
din Roma : 23 August.

PE SCURT
« Astăzi începînd de la ora 

14,30 stațiile noastre de radio 
vor transmite pe programul 
I desfășurarea meciului de 
fotbal CC.A.-Dinamo Bucu
rești din cadrul campionatu
lui categoriei A care va aveâ 
loc pe Stadionul „23 August0 
din Capitale.

• Astăzi de la ora 10 pe un 
traseu din împrejurimile sta
dionului Voința (șoseaua Pi
pera) se vor desfășura finalele 
campionatelor republicane de 
ciclo-.cros. In competiția rezer
vată seniorilor vor lupta pen
tru cucerirea titlului cei mai 
buni specialiști ai acestei dis
cipline in frunțe cu C. Baciu, 
V. Iordache, M. Voinescu, O. 
Rotarii, P. Soltuz, M. Kram
mer și alțiî. In programul fi
nalelor mai figurează probe 
pentru juniori categoria I.

(Agerpres)

-----•-----

Informații
Sîmbătă a avut loc în sala 

de marmură a Combinatului 
poligrafic „Casa Scînteii" o 
adunare a ziariștilor din Ca
pitală în cadrul căreia toV. 
Nestor Ignat, președintele V- 
niunii Ziariștilor din R. P. 
Romînă, care a condus dele
gația ziariștilor romîni la c£a 
de-.a doua întilnire mondială 
a ziariștilor ce s-a ținut re
cent la Baden (Austria), a fă
cut o expunere asupra pro
blemelor dezbătute, la această 
întîlnire și asupra activității 
delegației.

■ *
Sîmbătă seara în Aula Bi

bliotecii centrale universitare 
din Capitală prof. univ. C. 
Dinculescu, membru cores
pondent ' ăl Academiei R. P. 
Romîne, rectorul Institutului 
politehnic din București, a 
vorbit despre importanța pe 
care o prezintă expunerea 
tovarășului Gheorghe Ghecfr- 
ghiu-Dej cu privire la lucră
rile sesiunii Adunării Gene
rale a O.N.U. și la activita
tea delegației R. P. Romîne 
în lupta pentru menținerea 
și întărițes păcii în lume.

Conferința a fost urmărită 
cu viu interes de un nume
ros public.

(Agerpres)

ANUNȚ
Se aduce Ia cunoștința 

posesorilor de motociclete 

ungare „PANNONIA**,  „DA- 
NUVIA” și motorete „BER. 

VA*  că reparațiile in ier, 

menui de garanție se tac 
in atelierul de reparații 
din București, str. Sergen
tul Nuțu Ion nr, 8, telefon 

14 23.49.

Luni 14 noiembrie

Premieră ă

ala cinematografele-

PATRIA
și MAXIM GORKI

■«

cu
N. IVANOVA
E. BREDUN
Z. ASMOLOVA
M KF.EPKOGORSKAIA 
I. BUTKEVICI
A. ADOSXIN

Scenariul : M. Berezko. S.
Spîoșnov 1

Regia : S. Sploșnov '
Imaginea : O. Ovdeev 
Muzica: I. Semenianko, 

I. Belzațki
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Pentru dezvoltarea 
schimburilor economice Est-Vest
în Com'tetul

YORK 12. — Trimisul 
Agerpres transmite’: 

în cadrul

lui 
in Gruzia

NEW 
special

Luînd cuvîntul _____ ___
dezbaterilor Comitetului nr. 2 
pentru problemele economice 
și financiare, reprezentantul 
R. P. Romîne, Bazil Șerban, a 
sprijinit declarația delegației 
sovietice privitoare la dezvol
tarea relațiilor economice în
tre statele din Est și Vest și a 
arătat printre altele că siste
mul embargoului care mai 

-este practicat încă de diferite 
țări capitaliste s-a dovedit în
totdeauna a fi opus intereselor 
tuturor țărilor și în același 
timp ineficace. El a dat ca 
exemplu economia țărilor so
cialiste care, cu tot embargoul 
țărilor capitaliste, s-a consoli
dat și continuă să se consoli
deze.

Vorbitorul a arătat în con-

Cuvîntul reprezentantului R. P. Romîne 
pentru problemele economice șl financiare

tinuare că comerțul dintre 
Est și Vest este departe de a 
corespunde posibilităților rea
le și că există încă multe ob
stacole în dezvoltarea comer
țului internațional, ceea ce 
are consecințe grele mai cu 
seamă pentru țările slab dez
voltate. El a citat în acest sens 
declarațiile reprezentanților 
Noii Zeelande, Irakului și al
tor țări care s-au pronunțat 
pentru lichidarea politicii de 
discriminare în relațiile eco
nomice internaționale.

în încheiere el a insistat a- 
supra adoptării declarației so
vietice care include principii 
referitoare la apărarea intere
selor economice ale țărilor 
slab dezvoltate. Dată fiind im
portanța acestei declarații 
Comitetul nr. 2 a hotărît în 
unanimitate ca această propu-

In Comitelui nr. 6 
pentru problemele juridice

nere să fie discutată în Consi
liul Economic și Social.

Comitetul a trecut apoi la 
examinarea unei declarații 
britanice privitoare la colabo
rarea economică internațio
nală care în fond nu cuprinde 
principalele aspecte practice și 
politice ale acestei probleme.

Mulți reprezentanți din co
mitet au criticat lipsurile de
clarației și au propus amenda
mente.

Reprezentantul romîn a pro
pus două amendamente. Pri
mul amendament cere să se 
respecte dreptul suveran al 
fiecărui stat de a dispune de 
bogățiile și resursele sale na
turale și să se preconizeze e- 
galitatea, schimburile echiva
lente și avantajele reciproce 
în relațiile economice interna
ționale. Al doilea amendament 
cere ca ajutorul acordat țări
lor slab dezvoltate să nu fie 
legat de condiții politice, eco
nomice sau militare.

Dezbaterile continuă.

TBILISI 12 (Agerpres)' TASS 
transmite: La 11 noiembrie A- 
sociația gruzină de prietenie și 
relații culturale cu țările străine 
a Organizat la Tbilisi o reuniune 
consacrată celei de-a 80-a ani
versări a maestrului Mihail Sa' 
doveanu.

Acad. Gheorghi Leonidze, di
rectorul Institutului național de 
istorie a literaturii, a vorbit 
despre marea popularitate a o- 
perei lui Sadoveanu în Gruzin. 
El a subliniat printre altele că 
numeroase opere ale scriitorului

romîn au fost publicate în repe
tate rinduri în paginile reviste
lor și ziarelor gruzine. Un grup 
de cunoscuți oameni de litere 
din republică au încheiat tradu
cerea unei culegeri de opere ale 
lui Sadoveanu care va fi publi
cată anul acesta de Editura „So~ 
vetskoia Gruzia**.

La Institutul de limbi strai, 
ne din Tbilisi a avut loc de ase
menea o conferință științifică 
consacrată vieții și operei lui 
Mihail Sadoveanu.

Pentru eliberarea Iui 
Manolis Glezos

NEW YORK 12. — Trimisul 
special Agerpres transmite: 
Comitetul Nr. 6 pentru pro
blemele juridice continuă 
dezbaterea raportului Comi
siei de drept internațional. La 
acest punct delegații Uniunii 
Sovietice și R. P. Romîne ri
dicaseră chestiunea lipsei de 
'rșspect fafă de dreptul inter
național 
tătea a 
O.N.U.

Luînd 
cursul acestor 
prezentantul 
prof. Edwin Glazer a combă
tut poziția delegațiilor State
lor Unite, Olandei, Angliei și 
Italiei, care tind sa îngră
dească activitatea O.N.U. în 
domeniul dreptului internațio
nal, fapt care contravine prac
ticii Adunării Generale.

Vorbitorul a subliniat că 
dreptul internațional este che
mat să joace un rol foarte în
semnat ca mijloc de reglemen
tare a relațiilor interiiaționale. 
De aceea, a arătat reprezen
tantul R. P. Romîne, activita
tea organelor Națiunilor Uni
te care se ocupă de diferite

manifestat în activi- 
diferite organe ale

cuvîntul din nou în 
dezbateri, re- 

R. P. Romi ne

aspecte ale dreptului interna
țional privind raporturile din
tre state, trebuie să țină sea
mă de principiile unanim ad
mise ale acestui drept, de as
pirațiile popoarelor și de rea
litatea obiectivă a vieții con
temporane. E. Glazer a arătat 
că, în problema naționalizării, 
în dreptul internațional s-a 
ținut seama pînă acum numai 
de un principiu care are în ve
dere doar interesele celor care 
au exploatat popoarele colo
niale și semicoloniale și anu
me de principiul indemniza
ției. Dar, a continuat vorbito
rul, dreptul internațional este 
chemat acum să certifice 
dreptul fiecărui popor asupra 
propriilor sale bogății și resur
se materiale și obligația colo
nialiștilor de a restitui măcar 
în parte ceea ce a fost luat pe 
nedrept.

In continuarea dezbaterilor 
delegațiile Mexicului, Ceylo
nului, Ghanei și Braziliei și 
alte delegații au susținut în 
esență propunerile reprezen
tantului R. P. Romîne.

Dezbaterile continuă.

Lucrările Adunării 
Generate O.N.U.

12 (Agerpres).

La locul crimei
ca ••• oaspeți

NEW ?ORK 
în după-amiaza zilei de 11 no
iembrie a avut loc o ședință 
plenară a Adunării Generale 
a O.N.U. în problema alegerii 
unor membri nepermanenți ai 
Consiliului de Securitate și a 
unor membri ai Consiliului 
Economic și Social al O.N.U.

Reprezentantul Nigeriei, 
care a luat primul cuvîntul, a 
propus ca alegerea membrilor 
Consiliului de Securitate și 
Consiliului Economic și Social 
să fie amînată, întrucît în Co
mitetul Politic Special conti
nuă discuțiile în problema lăr
girii componenței acestor 
două organisme sie O.N.U. 
Propunerea delegatului Nige
riei a fost pusă la vot și adop
tată cu 51 voturi contra 38 și 
9 abțineri. Delegațiile țărilor 
afro-asiatice și ale țărilor la
gărului socialist au votat pen
tru propunerea Nigeriei. Ma
joritatea țărilor occidentale 
au votat împotriva acestei 
propuneri.

Adunarea Generală a O.N.U. 
se va întruni din nou la 14 
noiembrie pentru a discuta 
problema alegerii membrilor 
Consiliului de Securitate și 
Consiliului Economic și Social 
al O.N.U.

ATENA 12 (Agerpres). — 
TASS transmite: Cercurile 
progresiste din Grecia desfă
șoară o luptă hotărîtă pentru 
eliberarea lui Manolis Glezos 
și a celorlalți democrați greci.

După cum relatează ziarul 
„Avghi" numeroși fruntași 
politici și reprezentanți ai 
vieții publice din Grecia, prin
tre care deputați ai partidului 
liberal, ai Uniunii democrati
ce etc. au semnat o noua pe
tiție cerind punerea în liber
tate a lui Manolis Glezos. 
Membrii consiliului municipal 
din Arta au cerut de aseme
nea ca Glezos să fie pus in 
libertate.

Autoritățile persecută pe 
participant! la această miș
care și recurg la noi repre
salii.

In întreaga Grecie poliția 
cheamă la secțiile de poliție 
și jandarmerie pe cetățenii 
care au semnat petiția, efec
tuează percheziții, razii de 
noapte. După cum relatează \ 
ziarul „Avghi*.  neptrtfnd re
zista „prelucrării psihologice*  
din partea jandarmilor din 
Corfu, consilierul comunal 
Zohios, arestat pentru că a 
participat la mișcarea pentru 
eliberarea lui Glezos, și a pus 
capăt vieții.

La 12 noiembrie la tribuna
lul penal din Atena a început 
procesul lui F. Vettas, activist 
21 Partidului Comunist din 
Grecia, Ș a anunțat că La. 17 
noiembrie va avea loc la tri
bunalul militar din Atena 
procesul altor doi comuniști 
greci — M. Kolokotronis și F. 
Protogherelis, acuzați de în
călcarea legii 375 și de „ten
tativă de spionaj". Acesta este 
al cincilea proces de acest fel 
în ultimele 18 luni.

Ziarul „Avghi“ arată că 
punînd la cale aceste procese, 
autoritățile 
intenția de 
secutarea 
Grecia.

Valul de 
care a cuprins întreaga Gre
cie a stîrnit indignare și pro
teste din partea opiniei pu
blice.

După cum anunță presa, 
Organizația internațională a 
ziariștilor și Asociația interna
țională a juriștilor democrați 
au anunțat că vor trimite în 
Grecia o comisie pentru a an
cheta înăbușirea libertăților 
democratice și în soecial a li
bertății presei în Grecia. Pre
sa guvernamentală cere 
această comisie să nu 
primită în Grecia.

și-au manifestat 
a intensifica per- 
democraților din

teroare polițistă

ca 
fie

CONGO: lui
Declarația
P. Lumumba

12 (Ager-LEOPOLDVILLE 
pres). — După cum anunță 
corespondentul din Leopold
ville al agenției United Press 
International, primul ministru 
al guvernului Republicii Con
go, Patrice Lumumba, a dat 
publicității la 12 noiembrie o 
declarație în care critică ma
nevra delegației S.U.A., care 
a impus Comitetului pentru 
verificarea deplinelor puteri 
al Adunării Generale a O-N.U. 
hotârîrea de a valida manda
tele membrilor „delegației" 
ilegale a lui Kasavubu la cea 
de-a 15-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U.

Lumumba a înfierat State
le Unite pentru că sprijină 
uneltirile colonialiștilor bel
gieni împotriva Republicii 
Congo. Primul ministru al 
Republicii Congo a acuzat 
S.U.A. că finanțează în mod 
direct activitatea subversivă 
împotriva guvernului legal al 
Republicii Congo. Lumumba 
a declarat că în momentul 
descoperirii complotului anti
statal al adepților lui Mobutu 
într-o provincie din estul 
Congoului asupra complotiști
lor s-au găsit 600.000 franci, 
puși la dispoziție de ameri
cani.

Seminarul international 
studențesc de la Berlin
Scrisoarea lui N. S. Hrușciou
BERLIN 12 (Agerpres). TASS transmite : In timpul dezbateri

lor care au avut loc la 12 noiembrie .la seminarul internațional al 
studenților pentru rezolvarea pașnică a problemei germane, Jiri Peli- 
kan președintele Uniunii Internaționale a Studenților, a anunțat că 
pe adresa seminarului a fost primită o scrisoare din partea lui N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. Oleg Kuta
fin, conducătorul delegației sovietice, a dat citire textului scrisorii, 
întîmpinată cu aplauze furtunoase de către asistență.

oporul francez, victimă în 
J_ trei rinduri a agresiunii 

militarismului prusac, cu
noaște bine ororile războiului, 
l'radițiile revoluționare ale a- 
cestui popor au făcut ca din rîn- 
duri-le sale să se ridice . figuri 
luminoase de luptători pentru 
libertate, pentru pace și demo
crație. Mulți dintre ei au căzut 
victime in lupta împotriva co
tropitorilor fasciști Memoria lor 
este cinstită atît în Franța cit și 
peste hotare.

lată însă că în pofida tuturor 
lecțiilor istoriei, în pofida celei 
mai elementare logici, la 25 oc
tombrie guvernul francez a sem
nat un acord cu R. F. Germană 

privire la condițiile ajuto
rului pe care Franța' intențio
nează să-l acorde Germaniei oc
cidentale în domeniul instrucției 
militare și al 
spate**.  Potrivit 
utilitariștii de la 
pune de baze pe 
ței.

In noaptea de 
tombrie, i 
Bundeswehrului au 
tiera franco vest.ger mană indrep- 
t’ndu-se spre taberele de 
Mourmelon și Sissone. Ziarul 
„Paris Presse L'Intransigeant**  
descriind drumul p& care l-au 
parcurs noaptea „aliații*̂  de 
dincolo de Rin scrie : „Pășeau 
agale sub o ploaie măruntă pe 
pămîntul provinciei Champagne 
care a păstrat urmele războiului. 
Drumul lor trecea pe lingă ci~ 

de 
ta-
P

calcă din nou cizma soldaților 
vest-germani.

Și mai poate fi de mirare 
faptul că cei ce sint răspunză
tori de noua ocupație a terito
riului francez reacționează la fel 
ca și predecesorii lor ? La 11 
noiembrie, ziua comemorării 
mistițiului impus Germaniei

serviciului de 
acestui acord, 
Bonn vor dis- 
teriloriul Fran.

spre 27 oc*  
primele unități ale

’ ’ trecut fron-

26

Drumul lor trecea pe lingă 
mitire militare... Germanii 
tip 1960 au pus stăpinire pe 
bere'.e de la Mourmelon 
Sissone**.

Obrăznicia prusacă nu 
dezmințit nici de astă dată, 
fruntea batalioanelor Bundes- 
uehrului vest-german care au 
pășit pe teritoriul Franței se 
află criminali notorii, oameni 
care la timpul lor l-au slujit pe 
Hitler. Unul dintre aceștia, co
mandantul brigăzii de parașu- 
tiști sosiți la Mourmelon. tiu este 
altul decit fostul criminal de 
război hitlerist Gerhard Schir
mer, condamnat la 25 de ani 
muncă silnică și eliberat in 
1955. Și ca o culme a nerușină
rii acesta n-a pregetat să-și pa. 
voazeze pieptul cu Crucea de 
Pier*  și „Crucea de cavaler* 1 
primite de la Hitler și să se eri- 

■ jeze în stăpin, cerînd reporteri
lor unor ziare franceze să pără
sească gara Sissone, pe motiv că 
„începînd de la această dată, 
gara este un teren militar î**,  ..

. Unele cercuri din Occident a- 
firmă că această „ocupația paș. 
nică“ are loc chiar in... intere
sul Franței. Dar faptele rămin 
fapte. Pe teritoriul țării-unde fie
care palmă de pămînt este udată 
de singele patrioților francezi 
care și-au jertfit viața luptînd 
împotriva cotropitorilor prusaci,

s-a 
în

ar. 
in 

1918, au fost interzise orice fel 
de manifestații populare. „Iată 
în ce fel guvernul francez — 
scria „V Humani te*  — aniver
sează ziua de 11 noiembrie le
gată de memoria francezilor de 
un mare 
rință**.

Opinia 
pronunță 
bazelor 
pe teritoriul Franței. La 9 no
iembrie, 18 primari din Canto
nul Neuilly-Saint-Front (Aisne) 
au adoptat o rezoluție prin care 
protestează cu energie împotriva 
acestei noi ocupări a teritoriului 
Franței de către trupele vest- 
germane. La 10 noiembrie a avut 
loc o puternică mișcare de protest 
a populației din departamentul 
Haute Vienne. Populația a a~ 
doptat o rezoluție în care se 
spune : „Locuitorii din Oradour 
protestează solemn împotriva 
prezenței soldaților vestger- 
mani pe teritoriul francezi.

Valul protestului ți indignării 
împotriva acordării de baz^ în 
Franța noului JVermacht a cu
prins toate departamentele țării, 
în dimineața zilei de 10 noiem
brie, muncitorii de la întreprin
derea industriei de gaze din 
suburbia pariziană Saint Denis 
au organizat o grevă de protest: 
ei au luat parte la mitingul 
din fața monumentului victime' 
lor hitlerismului.

In incinta Universității din 
Paris a avut loc în dupâ-amiaza 
zilei de 11 noiembrie un miting 
lu care au participat profesori, 
asistenți și studenți de la dife
rite facultăți.

Au avut loc manifestații în 
fața monumentelor ridicate în 
memoria victimelor militarismu
lui german în diferite localități, 
și în suburbiile pariziene, 
Choisy-le-Roi, Saint-Cyr EEcole, 
Palaiseau.

Prezența trupelor vest-germa
ne pe teritoriul Franței consti
tuie o jignire adusă spiritului 
patriotic al poporului francez, 
este o profanare a memoriei 
luptătorilor căzuți în războiul 
împotriva bandelor hitleriste.

' " Poporul, francez nu paat& fi_ dț ■ 
c'ord cu această acțiune. care 
nu numai că nu contribuie la. 
asigurarea ..securității» Franței,

( dar constituie o amenințare di
rectă a independenței și suvera- 

j nității sale și totodată o amenin. 
țâre la adresa pieii în întreaga 

[ lume.

PARIS. La 
sosit la Paris 
Romîne care 
lucrările 
siuni a Conferinței generale
U.N.E.S.C.O. Delegația este 
condusă de acad. Mihail Ra- 
lea, președintele Institutului 
romîn pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea, vicepre
ședinte al Comisiei naționale 
a R. P. Romîne pentru 
U.N.E.S.C.O.

VARȘOVIA. — Organiza
ția Uniunii Tineretului So
cialist din voievodatul Lublin

12 noiembrie a 
delegația R. P- 
va participa la 

celei de-a 11-a se-

tică romi neasci contemporană 
la Cairo, ambasada R. P, Romi
ne din Cairo a organizat la 10 
noiembrie un cocteil la care au 
participat artiști plastici, critici 
de artă, ziariști egipteni.

doliu, lacrimi tufe-

publică francezi se 
cu hotărîre împotriva 
vest-germane instalate

ION D. GOIA

a organizat întîlniri ale tinere
tului muncitoresc, studențesc fi 
școlar, la care au fost prezen
tate succesele obținute în con
strucția socialismului de R. P» 
Romînă.

CAIRO. — Cu prilejul des
chiderii expoziției de artă plas-

BERLIN. — în cadrul mani
festărilor organizate cu prilejul 
aniversării a 150 de ani de la 
înființarea Universității Hum
boldt din Berlin au loc simpo
zioane științifice la care parti
cipă și oameni de știință din 
țara noastră.

In scrisoare se spune printre
Prof. Friedrich, președintele 

Comitetului de pregătire a 
seminarului dv. mi-a comuni
cat într-o scrisoare că discu
tați problema germană și căile 
de rezolvare pașnică a acestei 
probleme. Este foarte bine că 
reprezentanții organizațiilor 
de tineret manifestă interes 
față de problemele importante 
ale contemporaneității, de re
zolvarea cărora depind desti
nele păcii, precum și viitorul 
tineretului, crearea condițiilor 
pentru studiile, munca și odih
na lui. Una din problemele 
internaționale centrale este în 
momentul de față lichidarea 
rămășițelor celui de-ai doilea 
război mondial, încheierea 
tratatului de pace cu cele două 
state germane și rezolvarea 
pe această bază a problemei 
Berlinului occidental acor- 
dîndxa i-se statutul de oraș li
ber.

Uniunea Sovietică se pro- 
tnunță pentru o rezolvare a 
problemei germane care să 
corespundă intereselor popoa
relor tuturor țărilor, care au 
avut de suferit de pe urma a- 
gresiunii hitleriste. să țină 
seama de interesele poporului 
german și să nu aducă vreun 
prejudiciu niciuneia din păr
țile interesate. Nu este nor
mal, că după 15 ani de la ter
minarea celui de-ai doilea 
război mondial poporul ger
man nu are încă un tratat de 
pace. Lipsa unui tratat de 
pace nu convine decit cercu
rilor revanșarde din Germania 
occidenta’ă și creează piedici 
in calea apropierii și colaboră
rii dintre cele două state <er- 
mane.

altele :
Noi dorim ca problema tra

tatului de pace să fie rezol
vată Pe calea tratativelor și 
împreună cu toate statele in
teresate sîntem gata să cău
tăm calea pentru rezolvarea ei 
nemtîrziată.

Urez tuturor participanților 
la seminar muncă rodnică, 
succese la învățătură, sănătate 
și fericire personală.

★
La Berlin continuă de patru 

zile lucrările seminarului stu- 
dențesc internațional consacrat 
rezolvării pașnice a problemei 
germane. La seminar participă 
reprezentanți din peste 50 de 
țări. în cursul discuțiilor au 
luat cuvîntul reprezentanți ai 
•tudenților din numeroase țări.

Literatură
„Venin pentru ti

neretul nostru**,  sub 
acest titlu ziarul 
„Arbeiter Zeitung*  
publica un articol 
în care subliniază 
pericolul răspîndirii 
in Austria a literatu
rii militariste vest- 
germane.

Dacă te oprești la 
unul din chioșcurile 
d^ ziare din Viena, 
se spune în articol, 
ai impresia că te 
afli în anii războiu
lui trecut. Pe coper
tele pestrițe ale mul
tor broșuri sint în-

Rasismul 
în școlile 

americane
După cum anunță agen

ția France Presse, Jimmie 
Davis, guvernator ai statu
lui 'Louisiana, a hotărît la. 
10 noiembrie să convoace 
parlamentul cu scopul de a 
examina problema segre
gației rasiale din școlile 
municipale. Această hotărî
re a survenit imediat după 
ce Tribunalul Federal a e- 
mis o ordonanță prin care 
„a determinat Consiliul în- 
vățămîntului din New Or
leans să admită într-o școa
lă rezervată exclusiv albi
lor, cinci copii de culoare". 
De asemenea ordonanța 
tribunalului „interzicea Co
misiei legislative a parla
mentului statului Louisiana 
să întreprindă orice măsu
ră discriminatorie’’. . Comi
sia legislativă a parlamen
tului, subliniază agenția 
France Presse, a fost crea
tă cu scopul de a menține 
segregația rasială în școli.

Sesiunea va dura 30 de 
zile.

revanșardă
fățișate scene de 
front : de la o înăl
țime amețitoare un 
avion cade pe pămînt 
ca un bolid; pe 
străzi circulă tancuri; 
de pe coperte pri" 
vesc fețe triste de 
soldați.

Nu numai Viena 
ci și alte orașe din 
Austria au fost inun
date cu „povestiri os
tășești" și cu broșuri 
despre război, im
portate din R.F. Ger
mană, scrie ziarul.

în aceste broșuri 
nu se spune nici un

în Austria
cuvînt despre crimele 
Germaniei hitleriste 
care a dezlănțuit 
războiul, despre a^ 
trocitățile comise de 
SS-iști și de Gestapo, 
despre crimele auto
rităților hitleriste 
Scopul broșurilor este 
de a justifica re
gimul fascist.

Ziarul austriac 
cere interzicerea în 
Austria a literaturii 
militariste vest-ger
mane și a comicsu
rilor care exercita a 
influență nocivă a, 
supra tineretului.

DUPĂ SCRUTINUL
AMERICAN

In sfîrșit, cortina tăcerii 
s-a lăsat peste furtu
noasa dezbatere electo

rală din S.U.A. A sosit mo
mentul evaluării rezultatelor 
scrutinului și, neobosiți, co
mentatorii de presă încearcă 
să scoată la iveală semnifica
țiile votului. Latura ce reține 
tn primul rind atenția ește 
cea a înfrîngerii lui Nixon. 
Alegătorii americani au votat 
mai ales împotriva lui Nixon, 
a politicii pe care acesta o re
prezenta — cea a administra
ției Eisenhower. Votul ce a 
închis porțile Casei Albe pen
tru Nixon este socotit ca o 
replică critică la adresa orien
tării generale — interne și ex
terne — a guvernului ameri
can. Sub acest aspect, alege
rile americane capătă o sem
nificație specială deoarece de
monstrează că poporul ameri
can dorește o schimbare a po
liticii de pină acum a S.U.A. 
Este tocmai ceea ce afirma a- 
genția Reuter într-un comen
tariu transmis din Washing
ton în care releva că „rezul
tatul votului a demonstrat că 
majoritatea (alegătorilor, n.n.) 
dorea o schimbare" și ca ata
re „a acceptat criticile lui 
Kennedy in sensul că admi
nistrația Eisenhower a repre- 

„iZentat o politică de stagnare", 
i- Tar ..New York Post" exami- 
l nind consecințele votului, 

sublinia că acesta impune o 
i nouă abordare a problemelor 

politicii externe.
Alegătorului american l-au 

fost prezentate două progra
me — republican și democrat. 
Dacă majoritatea celor ce

I

s-au prezentat la urne au vo
tat contra republicanilor, a- 
ceasta nu s-a datorat faptului 
că democrații au oferit soluții 
pozitive marilor probleme ale 
Americii, ci faptului că admi
nistrația Eisenhower—Nixon 
era compromisă în ochii po
porului american. Pe plan in
tern, guvernul republican nu 
a reușit să rezolve gravele 
probleme sociale. Șomajul se 
află în creștere. Declinul eco
nomic nu este doar o sumbră 
previziune, ci a început să se 
resimtă ca o crudă realitate. 
Stabilitatea dolarului este 
subminată. In domeniul poli*  
ticii externe, bilanțul admini
strației Eisenhower — Nixon 
este total falimentar. Promo
varea unei politici de război 
rece, neînțelegerea marilor 
transformări petrecute pe a- 
rena mondială, aventurismul 
și provocările grosolane ce au 
împins omenireă „pe margi
nea prăpastie?4 au nemulțu
mit adine pe alegătorul ame
rican. Guvernul american, sa- 
botînd orice eforturi menite 
să ducă la destinderea încor
dării internaționale a deter
minat o scădere catastrofală a 
prestigiului S.U.A. în lume, 
fapt relevat de sondajele în
treprinse de autoritățile ame
ricane și ținut în secret din 
pricina concluziilor de loc 
îmbucurătoare. Nixon, dueîn- 
du-și campania electorala sub 
cele mai sinistre lozinci ale 
„războiului rece", transfor- 
mîndu-se în purtător de cu- 
vînt al celor mai reacționare 
forțe din S.U.A., s-a condam
nat singur la înfrîngere. Nici 
maratonul televizat de 4 ore 
în care s-a adresat alegători
lor, nici turneele aeriene ful-? 
ger pe care le-a săvîrșit de 
la un capăt la celălalt al 
S.U.A., nici batalioanele de

balerine ce purtau pe fustițe 
humele lui Nixon, nu l-au pu
tut salva de înfrîngere pe 
candidatul republican. Nixon 
a cules roadele unei guver
nări ce nu a ținut seama de 
realități nici înăuntrul și nici 
în afara Americii.

Acum, comentatorii încear
că să prevadă modul de a ac
ționa al noii administrații. 
Programul cu care Kennedy 
s-a prezentat în alegeri nu se 
deosebește de cel al republi
canilor. Votul Americii a fost 
însă un vot pentru o nouă po
litică, pentru o schimbare a 
modului de a aborda realita
tea contemporană. In privin
ța acestei semnificații nu 
există nici un fel de îndoieli. 
Cum se va comporta Ken
nedy ? Va răspunde cerințe
lor alegătorilor sau le va ig
nora ? Din păcate, primele 
manifestări ale partidului de
mocrat după victoria electo
rală nu oferă simptome încu
rajatoare în această direcție. 
Este cert că unii lideri ai 
partidului democrat încearcă 
să anuleze semnificația votu
lui (respingerea politicii Ei
senhower—Nixon) și 
termine pe Kennedy 
tinue vechea politică, 
dreptate, ziarul „Al 
care apare la Cairo 
„dacă el (Kennedy, n.r.) 
continua vechea politică, a- 
tunci răspunsul este cunoscut 
tuturor și constă în aceea că 
va trebui să culeagă aceleași 
roade ale înfrîngerii pe care 
le-a cules Nixon".

Deocamdată, la Washington 
• domnește o teribilă agitație. 
Funcționarii aparatului de stat 
trăiesc în nesiguranță, aștep- 
tînd ca viitorul apropiat să le 
aducă plicul de concediere. 
S-a aflat că la Hyannis Port, 
reședința temporară a lui

Kennedy, se elaborează pla
nuri de restructurare a servi
ciilor guvernamentale. Dar, în 
dorința de a păstra continui
tatea orientării politice, unele 
cercuri influente din S.U.A. 
insistă pentru păstrarea în 
posturile-cheie a unor repre
zentanți ai formației republi
cane. E clar că în acest fel se 
încearcă torpilarea oricărei 
tendințe, oricît de timidă ar fi 
ea, de împrospătare a orien
tării politicii americane. De 
aceea, se așteaptă cu un mare 
interes anunțarea de către 
Kennedy a viitorilor săi co
laboratori în special a celor 
ce vor trebui să realizeze po
litica externă.

Viitorul apropiat va dovedi 
omenirii în ce măsură năzu
ința clar exprimată a poporu
lui american către o politică 
realistă, de destindere va găsi 
răsunetul necesar la cei căro
ra li s-a încredințat conduce
rea statului american. Opinia 
publică mondială dorește sin
cer ca noua administrație din 
S.U.A. să tragă învățăminte 
din înfrîngerea echipei Eisen
hower—Nixon și să promove
ze o politică de coexistență 
pașnică, de statornicire a unui 
climat. internațional eliberat 
de povara „războiului rece".

viețui mult. 200.000 de sud- 
vietnamezi au luat drumul 
temnițelor. Lagăre de concen
trare au fost create pretutin
deni. Represiunile deveniseră 
de o sălbăticie egalată doar 
de hitleriști. Zadarnic însă. 
Un regim nu poate fi salvat 
prin asemenea procedee, ori
cît le-ar da politicienii ame
ricani certificate „democrati
ce". Decesul politic al lui Li 
Sin Man și evenimentele din 
Laos au făcut ca in Vietna
mul de sud cazanul politic să 
se încingă la maximum. Ex
plozia putea fi oricind aștep
tată. Numeroase ziare occi
dentale nu-și ascundeau în
grijorarea pentru ziua de mîi- 
ne a lui Ngo Dinh Diem. Lo
vitura militară de la Saigon 
dovedește cit de întemeiate 
erau aceste temeri pentru un 
regim urît de popor, un re
gim clădit pe corupție și te
roare, un regim ce devenise 
expresie tipică a putrefacției 
politice și morale.

Știrile ce au sosit pînă 
acum nu oferă suficiente in
dicii concludente asupra in

să-1 de- 
să con- 
Pe bună 
Ahram" 
scria că 

va

RĂSCOALA 
DE LA SAIGON

- J orii zilei de 11 noiembrie
/ au adus din Saigon ves- 

tea unei lovituri mili
tare. Unitățile militare canto
nate în capitala sud-vietna- 
rrieză, cu concursul poliției, 
s-au răsculat împotriva ma
rionetei americane Ngo Dinh 
Diem.

Răscoala de la Saigon nu a 
provocat uimire. De multă 
vreme devenise limpede că 
viitorul nu-i. prevede lui Ngo. 
Dinh Diem nimic bun, că 
regimul său corupt și anti
popular nu poate supra

tențiilor politice ale răscula- 
ților, asupra forțelor pe care 
ei le reprezintă. Unii condu
cători ai răscoalei au dat asi
gurări misiunii militare ame
ricane că vor continua „linia 
anticomunistă". Imediat m 
scenă au intrat fățiș repre’ 
zentanții S.U.A. Scopul lor 
era clar : a încerca să sal
veze compromisul regim al lui 
Ngo Dinh Diem iar dacă a- 
ceasta se va dovedi imposi
bil de realizat, să-1 înlocuias
că cu un regim la fel de do
cil, adică să înfăptuia.că doar 
o simplă schimbare de firmă 
în genul celeia de la Seul. Ma
nevrele americane au urmărit 
în primul rînd să împiedice 
ca lovitura militară de la 
Saigon să se transforme în
tr-o răscoală a întregului po^ 
por, sătul de regimul lui Ngo 
Dinh Diem, răscoală ce ar 
putea mătura imediat acest 
regim.

Faptul că inițiatorii răscoa4 
lei au dat dovadă de nehotă- 
rîre, că în loc să lichideze 
imediat odiosul regim au cău
tat să cîștige bunăvoința am. 
basadei americane, că au re
fuzat să se sprijine pe forțele 
populare, i au permis lui Ngo 
Dinh Diem să manevreze adu- 
cîndu-și la Saigon trupele do
cile. In acest fel. după cum 
relatează ultimele telegrame 
de presă, rebeliunea a fost 
înăbușită.

In orice caz, indiferent de 
epilogul răscoalei de la Saigon; 
politica S.U.A. în Asia a su
ferit un nou eșec, s-a vădit 
încă o dată șubrezenia regi
murilor antipopulare instau
rate de S.U.A. și menținute 
cu ajutorul baionetelor și do
larilor. Iar în ceea ce îl pri
vește pe Ngo Dinh Diem, răs
coala de la Saigon dovedește 
că viitorul Iul nu este mal 
trandafiriu decîț.cel al lui LI 
Sin Man sau Kiși.
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