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In atelierul de comutatori de la întreprinderea „Electronica" din Capitală, difuzoarea vo
luntară Doina Avachian a adus ziarele.

Araturile de toamna în G.A.S.
Gospodăriile agricole de stat 

Intensifică arăturile adinei de 
toamnă. Suprafața destinată 
acestei lucrări este mai mare 
decît în 1959.

Zeci de gospodării de stat an 
terminat arăturile adinei pe 
întreaga suprafață prevăzută. 
Slnt avansate cu această lu 
crare unitățile din regiunea 
Bacău, Craiova, Galați, Su
ceava și Regiunea Autonomă 
Maghiară, care au făcut ogoa
re de toamnă pe circa trei pă
trimi din terenurile planifi
cate a fi însămînțate la pri
măvară.

Concomitent, gospodăriile de 
stat transportă la cîmp impor
tante cantități de îngrășămin
te chimice și organice.

Gospodăriile din regiunile 
Cluj, Pitești, Hunedoara. Baia 
Mare și Oradea sînt întîrziate 
cu arăturile deși dispun și ele 
dg mijloace de lucru suficien
te. Pentru lichidarea rămî- 
nerii în urmă trebuie acor
dată o mai mare atenție orga
nizării muncii în schimburi și 
folosirii din plin a timpului 
favorabil din

lată-l în fotografie pe mem
brii brigăzii de producție 
condusă de Morărescu Ni- 
colae de la Fabrica de con
fecții „Gh. Gheorghiu-Dej“ 
din Capitală. Pe prima deca
dă a lunii noiembrie această 
brigadă a dat peste plan 

210 costume-taioare.
Foto : A. VIERU

20
această toamnă.
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Fier vechi oțelăriilor!
9

210 vagoane 
expediate de tinerii 

băcăoani
BACAU (de la coresponden

tul nostru). — Cele 217 brigăzi 
de muncă patriotică din ora
șul Bacău care au participat 
activ la demolarea vechilor 
clădiri în vederea noilor con
strucții, la amenajarea de spa
ții verzi, la amenajarea unor 
străzi, la schimbarea cursului 
pirîului Negel și la alte lucrări 
au obținut rezultate însemnate 
și în acțiunea de colectare a 
fierului vechi. Numai anul a- 
cesta tinerii. băcăoani au co
lectat și predat I.C.M.-uIul 
1.850 tone de metale vechi.

Recenta chemare a comite
tului 
vine 
tone 
și tul 
puternic avînt 
mal in ultima săptămină ti
nerii din Bacău au colectat 
250 tone fier vechi. Zilele tre
cute întreaga cantitate de 
fier vechi a fost încărcată în 
vagoane luînd drumul cuptoa
relor Hunedoarei și Reșiței. 
Astfel, de la începutul anului 
și pînă acum tinerii din bri. 
găzile de muncă patriotică din 
Bacău, au colectat și expediat 
oțelăriilor peste 210 vagoane 
cu fier vechi.

regional U.T.M. cu pri 
la colectarea a 7.000 

fier vechi pînă la sfir. 
anului a dat un nou și 

acțiunii. Nu-

duminică în 
sate printre

Și-au 1 planul anual

Drumul cît mai scurt!
PLOEȘTI (de la corespon

dentul nostru). — In regiunea 
Ploești în prima săptămină 
din luna noiembrie aproape 
30.000 de tineri mobilizați de 
organizațiile U.T.M. au colec
tat aproape 170.000 kg. fier 
vechi, din care — 73.000 kg. — 
a fost strinsă și predată de ti
nerii din orașul Ploești.

In același timp trebuie spus 
că e de neînțeles faptul că în 
unele sate și comune, precum 
și în unele orașe ca Tîrgoviște 
șt Pucioasa, cantități de fier 
vechi deja adunate ș, depozi
tate fie în curțile școlilor ele
mentare sau ale sfaturilor 
populare zac în grămezi săp- 
tămini in șir, fără să fie ridi
cate și trimise oțelăriilor pa
triei de către I.C.M.

Așa, de pildă, în raionul 
Tîrgoviște. în comuna Tătăra- 
ni există peste 1.500 kg., la 
Ungureni.Mineciu. Ungureni- 
Rîncăcești zac cantități asemă
nătoare, iar la școlile elemen
tare și medii din orașul Tîr
goviște există peste 15.000 — 
20.000 kg. fier vechi adunat 
incă din luna octombrie și ne
ridicat nici pînă în prezent. 
Comitetele raional și orășenesc 
U.T.M. Tîrgoviște nu s au in
teresat ca fierul vechi colectat 
în diferite puncte să fie adu
nat la centrele de comune de 
unde să fie preluat de orga
nele I.C.M.

Iată, deci, că este nevoie ca,

organele și organizațiile U.T.M. 
din .raioanele și orașele regiu
nii Ploești să se ocupe mai 
mult în colaborare cu I.C.M. 
de asigurarea condițiilor ca 
fierul vechi adunat de tineri 
să fie expediat imediat oțe
lăriilor pentru ca să constituie 
într adevăr un dar prețios 
pentru oțelăriile patriei, 
nu ruginească în d;f. 
locuri pe unde a fost adunat.

Coîeetivul de mun
că al întreprinderii 
forestiere Oravița a 
îndep’init în ziua 
de 31 octombrie 
planul anual de 
producție, livrînd 
totodată peste sar
cinile planului pe 
acest an cu 12 la 
sută mai mulți buș
teni de fag pentru 
derulaj, cu 19 la 
sută mai mult lemn 
de mină, cu 1333 
mc mai mult lemn 
pentru celuloză și 
alte însemnate can
tități da 
lemnos.

De la 
anului șj 
cum, ca
folosirii mai bune a 
mijloacelor mecani
ce existente și apli
cării pe scară largă 
a metodelor de

material

începutul 
pînă a- 

urmare a

'. să 
diferite

muncă avansate 
specifice exploatări
lor for osii ere, mun
citorii au socrit pro
ductivitatea mun
cii cu 3,3 la sută. 
Datorită utilizării 
raționale a masei 
lemnoase au fost re
duse pierderile de 
lemn în exploatări 
și s au realizat pe 
9 luni economii su
plimentare la pre
țul de cost jn valoa
re de 1.580X1 iei, 
depășindu se anga
jamentul anual.

Cu 55 de zile îna
inte de termen au 
îndeplinit planul a- 
nual de producție și 
muncitorii dg la în
treprinderea pentru 
produse finite ^in 
lemn „Răsăritul44 
din Pînccta, care 
prin folosirea mai 
bună a mașinilor și

agregatelor și prin 
reducerea consumu 
rilor specifice de 
material lemnos au 
realizat peste pla
nul primelor 10 lu
ni ale anului mai 
mult de 35.000 sca
une curbate. De a 
semenea în 9 luni 
au fost realizate 
peste plan benefi
cii în valoare de 
1.136.060 lei și eco
nomii la prețul de 
Cost de aproape 
700.000 lei.

Și colectivul de 
muncă al întreprin
derii de produse fi
nite din lemn „Ale
xandru Tamaș‘ Si- 
ghst, a îndeplinit 
planul anual de 
producție la indicii 
principali cu 51 zile 
mai devreme.

(Agerpres)

KILOGRAM CfiJ KILOGRAM...

CÎNTECUL
V ___

Cînd biroul orga
nizației U.T.M. de la 
Direcția P.T.T.R. a 
Capitalei a propus 
în prima adunare ge
nerală de organizație 
din acest an ca tine
rii să colecteze și să 
predea la I.C.M, în 
1960 
40.000 
vechi, 
a părut 
gerat.

— De unde să 
luăm această cantita
te ? Ceea ce am gă
sit pe la casele noa- 
tre am adus anul tre
cut, jar în instituție 
metale vechi nu sa 
află.

— Vom organiza 
acțiuni tinerești, po
trivit 
muncii din 
noastră, au 
atunci tovarășii 
biroul U.T.M.

Și înlr-ade.văr 
<au organizat aseme
nea acțiuni. Mulți ti
neri din organizația 
U.T.M. circulă pe te
ren. însoțind mașinile 
instituției sau fiind 
chiar mecanici pe a- 
ceste mașini. Organi
zația U.T.M. a lan
sat chemarea ca fie
care tînăr, indiferent 
unde găsește metale 
vechi, să le adune în

cantitatea de 
kg metale 

angajamentul 
multora exa-

specificului 
instituția 

răspuns 
din

ei

mașinile respective și 
să le aducă la bază, 
S-a stabilit și o ci
fră : 200 de kg lunar 
pentru fiecare tînăr 
în parte. Curînd, ci
fra a fost depășită. 
In medie, tinerii au 
strins cite 700 de kg 
lunar.

.„Echipe de tineri 
au plecat să cercete
ze și o serie de străzi 
— ne povestesc tona' 
rășii din biroul 
U.T.M, — o bucată 
de metal aici, o bu
cată dincolo — s-au 
adunat cantități im
portante. într-o curte 
tinerii au descoperit 
o cantitate mai mare 
de metal. Responsa
bilul imobilului, un 
bătrînel cam aspru la 
vorbă, nu se prea in
dura să predea fierul 
vechi.

Tinerii însă i au 
arătat că fiecare bu
cată de metal este de 
mare preț, el fiind 
necesar oțelăriilor.

Rezultatul ? 1.500
kg fier vechi !

...Utemistul Vără- 
reanu Ion instalase 
un telefon pe strada 
Principatele Unite. 
Trecind prin curtea 
instituției unde efec
tuase lucrarea a vă
zut cîteva bare de

metal înfipte în pă- 
mînț.

„Se irosesc fără 
rost" s-a gîtidit el și 
a încercat să le scoa
tă. Trage, se opintește 
— nimic ! A venit a 
doua zi cu alți ute- 
miști și au cerut con
ducerii instituției a- 
probarea de a săpa 
locul, O 
„mină" 
vechi au descoperit ei 
acolo: aproape 6.000 
de kg.

...Depozitul " din 
curtea Palatului Te
lefoanelor a crescut 
astfel simțitor. Cos- 
tache V asile, Duță 
Petre, Nemuc Nico- 
lae, Netcu Maria, Du
mitrescu Constantin, 
V ramă Paula, V asi- 
lescu Constanța sînt 
numai cîțiva dintre 
tinerii care au strîns. 
în mod perseverent, 
kilogram cu kilogram, 
însemnate cantități de 
fier vechi. La 1 no
iembrie, organizația 
U.T.M. de la Direcția 
P.T.T.R. a Capitalei 
a predat la I.C.M. 
cantitatea de 60.000 
kg de fier vechi.

Angajamentul ute- 
miștilor a fost cu 
mult depășit. Acțiu
nea însă continuă.

adevăralâ 
de metal

EUGEN FLORESClî

Sîmbătă și 
de comune Și 
care Cărpenișu, Valea Dragu
lui, Cartojani și altele din re
giunea București au fost inau
gurate gospodării agricole co
lective.

In satul Cărpenișu, raionul 
Titu au venit în această zi, 
ca oaspeți ai țăranilor întovă
rășiți colectiviști din comuna 
Corbeanca, raionul Snagov, 
pentru a participa la inaugu
rarea gospodăriei, eveniment 
important din viața satului. 
Muncind în întovărășire, ță
ranii din Cărpenișu au obți
nut producții mai mari și ve
nituri sporite față de cele pe 
care le dobîndeau în trecut în 
gospodăria individuală. Ei au 
văzut însă că gospodăria co
lectivă le deschide posibili
tăți și mai largi de bunăstare. 
Reprezentanții colectiviștilor 
din Corbeanca au povestit cum 
au muncit ei pentru ca gos
podăria lor să devină una din 
unitățile fruntașe din regiunea 
București împărtășind astfel 
roilor colectiviști din expe
riența lor. t

Printre altele ei au arătat1 
că în acest an au recoltat cite 
1900 kg. gnu. 3000 kg porumb 
boabe. 1600 kg floarea-soare- 
lui la hectar. O bună parte 
din veniturile realizate pînă 
acum provin din sectorul zoo- 

• tehnic, din cultura sfeclei de 
zahăr și a legumelor.

Ca urmare a acestor rezul
tate, colectiviștii din Corbean
ca au primit pînă acum pro
duse și bani în valoare de 35 
de lei pentru fiecare zi mun
că. Aproape 100 de colectiviști 
din comună și au făcut case.

Unele din aceste rezultate 
ale colectiviștilor din Cor
beanca, ca și ale celor din 
Ceacu și Radu Vodă au fost 
cunoscute mai de mult de că
tre membrii întovărășirii agri
cole din Cărpenișu, întărin- 
du-le convingerea în superio
ritatea gospodăriei agricole co
lective. Toate acestea i-au de
terminat să transforme înto
vărășirea lor în gospodărie co
lectivă. In noua gospodărie a- 
gricolă colectivă inaugurată 
duminică, care a primit denu
mirea „30 Decembrie44 au in
trat 217 familii.

(Agerpres)

TOVARĂȘ DE MUNCĂ
Dominînd cartierul cu glasul 

său metalic sirena vestește sfîr- 
șitul lucrului, Puțin maj târziu 
un grup de băieți și fete, mem
bri ai brigăzii de muncă patrio
tică din secția vagoane a Atelie
relor de reparat material rulant 
„Ilie Pintilie”, se îndreaptă vo
ioși spre un autocamion. Gata, 

‘ ’ cu 
de

sînt toți și pornesc. Odată 
aceasta cartierul se umple 
cintec :
„Soarele ți

Și pornim

Proaspeții colectiviști din sa
tul Cărpenișu, raionul Titu . . 
au încins o horă în ziua \ 

inaugurării gospodăriei. I

vîntul azi ne dau

Noi sîntem

Și-nflorim

bi- 
nețe 

la muncă veseli bri
gadieri, 

a țării mîndră tine
rețe 

prin muncă mîndre 
primăveri". 

brigadieri, în frunte 
Macovei, coman- 

brigăzii, se îndreaptă

Tinerii 
cu Libertina 
dantul 
spre casa de cultură a tineretu
lui, ori spre cvartalele de locu
ințe din vecinătatea Fabricii „Țe
sătura” sau spre cele din Piața 
Unirii.

îi lăsăm pe brigadieri să se 
ducă să muncească veseli precum 
au pornit. Intrăm în ateliere. 
Din nou ne întâmpină o melo
die.
„Leagăn n-am avut prea cald, 
Ne-am născut în bătălie, 
Cînd partidul in asalt 
Ne-a dat inima lui vie".

De aici curge această melodie 
învolburată și înălțătoare, din 
6ecția mecanic șef. Utemiștii de 
aici au adunare generală. Și, 
potrivit tradiției, încep aduna
rea cu un cîntec nou pe care a* 
poi în pauză și la sfîrșitul adu
nării îl învață și mai bine re- 
petîndu-1, îi privesc pe a- 
ceștj tineri. Recunosc printre ei 
pe Ștefan Ungureanu. Margareta 
Pintilescu, Dumitru Budeanu și 
pe alții ! Vîrsta lor medie : sub 
20 de ani. Majoritatea dintre ei 
sînt fruntași în producție. Cu 
toții sînt voioși, robuști. S-au 
născut intr-adevăr în ani de bă
tălie.

Știam că astăzi are loc șe
dința cercului de învățămînt 
politic din secția montaj. Aici 
din nou cîntec :
„Gala mereu, fii brațul tare, 
Fii gîndul treaz pentru popor, 
Al clasei tale muncitoare : 
Vrednic școlar și-nvățător**

Tradiție. Cercul de învățămînt 
politic începe și sfîrșește tot cu 
cintec. Prin natura sa, cîntecul 
exprimă tinerețea, optimismul 
îhsuflețitor spre noi izbînzi, To
varăș credincios, cîntecul a în
soțit întotdeauna poporul nostru 
în luptă. în vremuri mai vechi 
doina exprima plînsul și speran
ța poporului. în vremuri mai a- 
propiate nouă, cînT patria și 
poporul erau sub crunta apăsare 
a burghezo-moșierimii, cîntecul 
revoluționar i-a însoțit îtnbărbă- 
tîndu-j în luptă pe cei mai buni 
fii ai poporului, comuniștii. Azi, 
tovarăș de muncă, tovarăș 
viață, cîntecul revoluționar 
insuflă imbold și entuziasm.

însuflețește în lupta pentru Îtl4 
florirea scumpei noastre patrii.

Nemăsurata este frumusețea 
cîntecului revoluționar și înaltă 
este valoarea sa educativă. Or
ganizația U.T.M. de la Atelie
rele de reparat material rulant 
„llie Pintilie** a înțeles lucrul 
acesta. Și sub îndrumarea orga-, 
nizației de partid se străduiește 
pe toate căile; ‘ *•-
neri să învețe 
nare. Ele le 
dragostea față de partid și po« 
por, îi învață 1“ 
ceririle revoluționare ale 
porului. Tinerii muncesc azi cu 
zîmbetul pe buze, cu bucuria îu 
suflet, pe care le-o insuflă pers
pectiva luminoasă a viitorului. 
Organizația U.T.M. din ateliere 
îi ajută să învețe cît mai multe 
cîntece.

Bunăoară, în toamna trecută,) 
organizația U.T.M. alcătuise un 
plan de acțiuni menite să-i ajuta 
pe cît mai mulți .tineri să în- 
vețe frumoasele cîntece revolu
ționare. La puțină vreme după 
alcătuirea planului, la locul de 
muncă al celor 11 organizații de 
atelier și secții au apărut niște 
panouri pe care erau scrise cu 
litere mari, ușor de citit, textele 
cîntecelor ce urmau să fie apoi 
învățate în adunăr, generale, la 
cercurile de învățăiuînt politic, 
în cadrul brigăzilor de muncă 
patriotică etc. Fiecărui utemist 
și tînăr i s-au înmînat multipli" 
cate la mașină, textele unor cîn- 
tece. Dar se ivise o problemă.’ 
Tinerii nu cunoșteau notele. Or
ganizația U.T.M. a apelat la to
varăși pricepuți din întreprin
dere, ingineri, tehnicieni, mun
citori, secretari ai organizațiilor 
U.T.M. și propagandiști care, 
împreună cu Ion Șerban, dirijo
rul fanfarei și compozitor ama
tor, i-a învățat pe mulți tineri 
să descifreze notele și să cînte 
corect. Acum, după ce ai trecut 
prin secții și ateliere, după ce 
ai asistat la diverse activități din 
timpul liber al tineretului, multa 
vreme te urmăresc fragmente alo 
cîntecelor auzite aici.

Organizația U.T.M. de aici al! 
fi putut, desigur, să obțină re
zultate și mai bune în această 
privință dacă ar fi recurs și la 
ajutorul altor forțe din oraș. în 
Iași, spre exemplu, există o școa
lă de muzică, Filarmonica, o Fi
lială a Uniunii Compozitorilor, 
există compozitori. Comitetul 
U.T.M. (secretar Gheorghe Moi« 
să) ar putea obțifae succese și 
mai frumoase solîcitîndu-i' pa 
aceștia să le dea sprijin. Și fi
rește, compozitorii ieșeni, tova^ 
rășii din instituțiile muzicale, a- 
mintite nu vor întârzia să dea 
ajutorul lor tinerilor de la Ate^ 
lierele „Ilie Pintilie4* și altor ti
neri muncitori care iubesc eîpte- 
eul revoluționar și-l fac tovară
șul lor de muncă de fiecare zi.

C. SLAVIC 
corespondentul „Scînteii tine* 
telului” pentru regiunea lași

să-j ajute pe ti- 
cîntece . revoluțio- 
insuflă tinerilol

să prețuiaseă cil. 
po.

DUariiiieă zii... eîzțLaeiut
rȚ"i ractorul sforăia, gemea, se 
f smucea din toate înche

ieturile, alergînd de la un 
capăt la altul al locului, ca un 
cal nărăvaș scăpat din frîu. Aler
ga este puțin spus:, zbura, nu 
alta, peste tarlalele întovărășirii 
agricole „1 Mai” din comuna 
Negoiești, regiunea Ploești. Dor 
nici zbura nu e cel mai bine zis, 
fiindcă tot mai atingea pumîntul 
pe ici pe colo. Ba mai mult chiar, 
plugurile tractorului, ca niște ari
pi mari, strălucitoare, de oțel, in. 
Irau și in p.lmint. E drept că nu
mai afa’ ca de vreun lat de pal
mă. dar principalul e că intrau. 

Pentru Dumitru Marin, cel 
ce se afla călare pe nărăva
șul bidiviu de metal, ăsta era lu
crul principal. Să se vadă că ară, 
sa rămînă în urma plugului nis
caiva brazde. Și lucrul ăsta îi 
reușea de minune. Marinică, trac
toristul. era fericit. H apu
case chiar un fel de nerăb
dare, Să termine mai repede de 
arat, să se constate cît de mulți 
hantri făcuse el și să-și primea
scă plata. Mă rog, dacă or crede 
cei de la S.M.T. Bărcănești de

cuviință, pot să.i și pună fotogra
fia la panoul de onoare !

Asta dacă se poate. Dacă nu 
se poate, să nu i-o pună, și el 
n-o să se supere. El își face me
seria. Adică i se dă o comandă 
precisă : ai de arat atîția hantri, 
norma e atîta. i se mai spune că 
arătura trebuie făcută la 28-30 
cm. adîncime. Pe urmă, Marini
că își face socotelile lui, adică 
cum să-i iasă hantrii mai repede. 
Și ce-și zice Marinică : „îi dau 
bătaie. îi dau zor să meargă". 
Cum, nu contează. Totul e să 
meargă ! Și dă bătaie ! Să vedem 
însă cum merge treaba cu adîn- 
cimea. La urma urmei problema 
asta cu adîncimea nu e cine știe 
ce complicație. Cine mai bagă 
de seamă că ai arat așa și așa ? 
Oamenii au încredere în trac
toare Totul e să știe întovărășiții 
că s-a lucrat cu tractorul... Ce 
recoltă o să iasă, asta prea puțin 
îl interesează pe Marinică. El 
primește leafă după hantri, res
tul nu-l privește.

Dacă ar fi și el întovărășit, 
hai, mai treacă-meargă... Dar așa, 
ce-l privește pe el ? El se gîn-

dește la hantrii lui, nu la recolta 
întovărășiților.

— Măi Marinică, prea alergi 
cu tractorul pe cîmp ca In con
curs — i-au spus intr-o zi înto- 
vărășiții.

— Dacă, alerg bravo mie — 
le-a răspuns el. înseamnă că mer
ge bine mașina. Ce e rău?

„Asta e !
Ce

gîndejle Marinică. 
se baga intovără;iții pe ,rea-

lui? Fiecare-și face meseria.’ba , ,
Ce-o fi după ava. om ma; vedea 
noi (dacă ’om mai da ochii unii 
cu alții).

Și cînd a terminat, Marinică 
și a frecat bucuros palmele.

— Am terminat, tovarăși !
— Ai făcut peste tot arătură 

bună, de calitate ?
— Bună," tovarăși, a 

ma calitate ! Ați avut 
roc c-ați dat peste un 
ca mine.

— Bravo ! Să mergem să ve
dem și noi.

Cind au ajuns la tarlaua arată 
de el, oamenii s-au oprit. S-a 
oprit fi Marin. Și-au pus toți 
miinile streașină la ochi și-au 
privit ogorul.

— Bun, nu ? a întrebat Marin. 
Ei, hai să mergem, se grăbi el. 
Semnați procesul verbal de re
cepție și s-auzim de bine, noroc 
și spor la treabă !

Oamenii însă n-au vrut să 
meargă. Cineva zărise într-o mar
gine a tarlalei așa, ca vreo ju
mătate de hectar de ogor ceva 
mai deosebită decît cealaltă. Pă
rea și nu părea 
miriște nu era 
biște,

— Ce-i asta, 
trebat oamenii.

— Ogor, a răspuns repede Ma
rin.

— Cum o să fie ogor cînd 
de-abia e zgîriat pămintul ? ! Și 
uite pe la capete și pe-aici prin 
mijloc sînt porțiuni întregi nea
tinse de plug. Ni i teamă c o să 
faci lucrarea din nou !

Profeți de-ar fi fost și nu ghi-

ogor. Dar nici 
Și nici porum-

Marine ? au în-

mai pri
mare no- 
tractorist

eeau oamenii așa de exact cum 
va fi. Pentru că au venit acolo 
directorul și inginerul șef al sta
țiunii și cînd au pus măsurătoa
rea's-'a văzut că 'lipseau la adin- 
cime vreo zece cm., iar „balalai
cile" ședeau pe arătură de-ți ve
nea să cinți la ele. Urmarea n-a 
fost de loc veselă pentru Marini
că. El a început să refacă lucra
rea. Asta pentru că așa trebuie. 
După o așa zgirietură nu ies re
colte mari. Și oamenii vroiau de 
la tractorist, să-i ajute să scoată 
recolte mari.

Desigur, Marinică (curioasă po. 
trivire cu celălalt Marinică din 
cintec!) altfel gîndise. Recolta 
nu-l interesa că nu el o culegea. 
Și uite că nu e așa. Oamenii nu-i 
uită de loc pe cir păci, pe cei ce 
dau cu piciorul calității, în goa
nă după hantri.

Așa că, Marinică a primit o 
lecție aspră. Acum el ară și flu
ieră a pagubă. Sau ponte cintă... 
cîntecul lui Marinică. Nu al lui 
Marinică zis codașul, ci al lui 
Marinică zis... cirpaciul.

Muncitorii de la Uzinele ,.Mao 
Țze-dun“ din Capitala acorda o 
mare atenție calității pieselor. 
In fotografie : un grup de mun
citori de 
grea fac 
lagărele

la atelierul mecanica 
ultimele verificări la 
pentru morile de ch 

ment.
PETRE GHELMEZ Foto : AGERPRu.
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Juniorii participant ia finala campionatului republican de dclocros, dispuți-»du-și întietatea pe 
o porțiune de arătură.

Foto : VAL RETREANU

Nn mimai la ore.
A trecut mai bine de o lună 

și jumătate de cînd școlile ele
mentare, medii și profesionale 
și-au deschis larg porțile. încă 
de la începutul anului școlar, 
conducerile școlilor și organiza
țiile U.T.M. au acordat o aten. 
ție deosebita însușirii cît mai 
temeinice a tuturor materiilor 
prevăzute în programul de în- 
vățămînt. Aceeași atenție este 
acordată și orei de educație fi
nea. La școala de meserii și 
Școala medie „Unirea- din Foc
șani, educația fizică este consi
derată la fel de importantă ca 
și toate celelalte ma
terii, respect in du >e
cu strictețe progra
ma analitică. Elevii 
învață tehnica unor 
jocuri sportive ca 
handbal, baschet, vo
lei, precum și atle

tism ; sărituri, alergări, 
eârj cu greutatea, «olița 
Astfel, ei își întăresc 
ganismul practicînd cu regulari
tate sportul și au totodată po
sibilitatea de a face cunoștință 
eu o seamă de sporturi necu
noscute de ei pînă acum

Fără îndoială câ scopul
de educație fizică este de a con
tribui Ia crearea în rîndurile e* 
levilor a unei bune, condiții fi
zice generale, să i învețe tehnica 
unor noi sporturi, dar în același 
timp și de a-i atrage pe stadioa
ne Dacă o clasă întreagă are 
nota 10 la educație fizică aceasta 
poate m constituie o mîndrie 
pentru profesor. Dar dacă nici 
unul dintre aceștia nu a îndră. 
gît sportul și nu îl practică cu 
regularitate asta înseamnă că 
profesorul nu a reușit sa-i atragă 
pe elevi pe stadion, nu a reușit 
să le insufle dragostea pentru 
practicarea unei discipline spor
tive.

E cunoscut îndeobște faptul 
ea din rîndul elevilor au cres
cut mulți recordmeni și 
pioni ai țării noastre, 
au făcut cunoștință eu 
la ora de educație fizică 
și-au desăvîrșit pregătirea 
stadion. Succesul orei de

ca
să

la Școala 
nu exista 

gimnastică, cu 
de o

E inadmisibil 
medie „Unirea" 
încă, o echipă de 
toate că școala dispune 
sală de sport bine utilată iar in 
magazie există tot materialul' 
necesar. Se puteau organiza în
treceri de atletism, baschet, 
handbal, volei etc. care să atra
gă pe toți elevii școlii.

Consiliul orășenesc U.C.F.S. a 
organizat în colaborare cu co
mitetul orășenesc U.T.M. cîteva 
competiții la care au fost che
mați și sportivii 
oraș. Din păcate,

școlilor din 
selecționarea

De la începutul anului școlar, 
o bogată activitate sportivă I

orei

cam-
Aceștia 
sportul 

dar
pe 

—______ ___ _ _  edu
cație fizică depinde în ultimă 
instanță de numărul elevilor 
eare practică cu regularitate 
sportul. Intr o singură oră de 
educație fizică pe săptămînă 
elevul nu poate învăța prea 
mult. Atenția trebuie îndreptată 
spre atragerea elevilor pe sta
dion în acest scop, organiza, 
țiile U.T.M. și asociațiile sporti
ve, cu sprijinul efectiv al profe
sorilor de educație fizică trebuie 
să organizeze cît mai multe cam
pionate pe școli la care să atra
gă întreaga masă de elevi. Din 
păcate, pînă acum nu s-a orga
nizat nici o asemenea competi
ție atît la școala de meserii cît 
și la școala medie „Unirea** din 
Focșani. Profesorii de educație 
fizică se mulțumesc să întărească 
numai cele cîteva echipe din ca
drul secțiilor pe ramură de sport 
ale asociației. In felul acesta nu 
asigură un caracter de masă ac
tivității sportive din școală.

pentru aceste concursuri a.a 
făcut dqpă o veche și perimată 
metodă : profesorul de educație 
fizică a 
cei care 
cuți își 
lință la anumite probe.
indicat ca atunci cînd se orga, 
nizează asemenea concursuri, ele 
sâ aibă neapărat o etapă de 
masă. Astfel ar exista posibilita
tea ca toți elevii să se afirme, iar 
cei mai buni să participe la eta
pele superioare. Organizarea de 
competiții locale, pe lingă faptul 
câ ar scoate la iveală pe cei 
mai talentați sportivi ar asigura 
totodată posibilitatea ca toți ele
vii să-și petreacă plăcut fi edu
cativ timpul liber

Pentru buna desfășurare a ac
tivității sportive a elevilor, șco
lile au asigurata o bogata baza 
materială. Magazia Școlii medii 
„Unirea** este încărcată cu ma. 
teri ale : mingi. greutăți, sulițe, 
treninguri, pantofi de sport etc. 
Din păcate însă, conducerile șco
lilor și organizațiile U.T.M. nu 
se preocupă de amenajarea unor 
baze sportive simple, care ar 
completa condițiile materiale ne
cesare bunei desfășurări a orelor 
de educație fizică.

Iată, de exemplu, la Școala 
medie „Unirea« elevii din clasele 
a IX a și a X-a au avut în 
gram, învățarea săriturii în 
gime. Profesorul "
trescu, după ce a 
elevii un bogat și 
gram de încălzire, 
teoretic și practic 
turii în lungime, 
fost ca după 
elevii să-și încerce 
groapa cu nisip.

trimis la concurs, pe 
știa el câ în anii tre- 
daduserâ mai multa si*

Ar fi

pro- 
lun- 

Gh. Dumi- 
executat cu 
variat pro- 
le-a explicat 
tehnica sâri- 
Normal n fi 

această pregătire 
puterile la 

O asemenea 
groapă cu nisip nu există însă 
în curtea școlii. Au sărit elevii, 
dar numai așa, ca să fie, deoa
rece riscau sâ se accidenteze pe 
pămintul împietrit din curtea 
școlii. Și groapa cu nisip n-a 
fost amenajată nu din lipsa de 
posibilități sau spațiu ci pentru 
câ. după cum spune profesorul de 
educație fizica, în timpul anului

fit» m fie acoperită de pietre 
praf. Evident, o asemenea părere 
nu poate fi decît dăunătoare pen
tru activitatea sportivă a școlii.

La școala de meserii, cîteva 
vagoane cu lemne au fost depo
zitate pe terenul de sport. Oare 
stivele de lemne nu puteau fi a- 
șezate în altă parte? Terenul a. 
rată destul de neîngrijit, murdar. 
Nu sint oare posibilități ca acest 
teren să aibă un alt aspect ? 
Fără îndoială că da ! Așa cum 
elevii au fost în stare sâ con
fecționeze panourile pentru bas
chet, pot să împrejmuiascâ 

teren, să-i pună 
râ. să-1 tușeze. 
tru aceasta însă 
irizația U.TJ4.
buie sâ.i mobilizeze 
pe tineri la o ase
menea acțiune.

Activitatea sportivă 
frebuie sâ aibă loc, ca

acest 
zgu- 
Pen- 
orga- 

tre-

de vîrf
pini acum. abia la sfirșitul anu
lui școlar, ci încă de la isceput. 
Organizarea de competiții de 
masă eu o durată cit mai mare 
poate satisface pe deplin această 
cerință. Succesul unor asemenea 
competiții depinde de felul în 
tare organizațiile ‘U.T.M., aso
ciațiile sportive si profesorii de 
educație fizică vor organiza a- 
ceste concursuri, de felul cum 
vor antrena la viața sportivă pe 
toți elevii școlii.

Pentru a treia oară.
Voleibalistele 

sovietice, campioane 
mondiale

Turneul final ol campionatului 
mondial feminin de volei s-a 
încheiat duminica noaptea la 
Rio de Janeiro cu mtrlnkea din
tre echipele U.R.S.S. și Brazi
liei. Voleibalistele sovietice au 
repurtat victoria cu scorul de 
31 (13-15 ; 15-9 ; 15-5 ; 15-6) 
termini nd astfel neînvinse aceas
tă competiție pe cere o dștigâ 
a treia oară consecutiv. Prin 
mcestric dovedită la aceste 
cc mp donate, sportivele sovietice 
și-cu ciștigat admirație publi- 
cului brazilian care le-a aplau
dat furtunos la terminarea me
ciului. Cea mai bună jucătoare 
a echipei U.R.S.S. a fost Bulda
kova. Alături de ea s-a com
portat excelent cunoscuta poli- 
sportivă Alexandra Ciud:na,

Qosamentui final al campio
natului mondial feminin de 
volei : 1. U.R.S.S. 10 puncte ; 
2. Jopon:a 9 puncte (echipa ja
poneză a fost revelația campio
natului feminin, comport»ndu-se 
peste așteptări) ; 3. R. S. Ceho
slovacă 8 puncte ; 4. R. P. Po
lonă 6 pu~<ie ; 5. Brazilia 6
puncte ; 6. S.UA. 5 puncte.

-----•-----
Maria Alexandru și Geta 

Pitică campioane 
internajionale de tenis 

de masă ale R. P. Ungare
Campionatele internaționale 

de tenis de masâ ale R. P. Un
gare, important criteriu de ve
rificare a jucătorilor europeni 
in vederea campionaielor lumii 
de la Pekin, au luat sfirșit du
minică seara în saia „Sport- 
esomok* din Budapesta. Un re
marcabil succes au repurtat 
jucătoarele din R. P. Rominâ, 
Maria Alexandru și Geta Pitică 
care și-au înscris numele 
tabloul învingătoarelor.

in excelenta formă Maria 
Alexandru a reușit să cucereas
că o victorie de prestigiu ocu 
pind primul loc in proba de 
simplu. După ce a învins in 
sferturile de finală cu 32 pe 
cuncscuta jucătoare maghiară 
Mathe, tinăra noastră sportivă 
a eliminat in semifinale cu 3-0 
pe Kunz. In finală, Maria 
Alexandru s-a intilnH cu llona 
Kerekes una din cele mai pu
ternice jucătocre ale echipei 
R. P. Ungare. Maria Alexandru 
a obținu* o victorie clară cu 30 
(22-20 ; 22-20 ; 21 14).

Al doi1 ea succes ol jucătoa
relor noastre a fost in-regritrat 
in preba de dubhi femei u-de 
Mana Alexandru, împreună cu 
Geta Pitică au terminat victo
rioase meciul final cu cuplul 
englez Diana Rowe-Hcrrewer de 
care a d'spus cu sco-u! de 3-0 
(14,15, 14). In celetahe probe 
victoria a rever rt jucătorilor 
maghiari.

pei C.C.A.

Pe scurt
cu

victoriai echi 
: V. RANGA

Constantin surprinde pe Uțu „descoperit" și înscrie spectaculos cu capul golul 
pei C.C.A. Foto

Un arbitraj bun, 
într-o partida

interesanta

pe

Avem și noi 
un Tartarin

Antrenorul Albu Florian a 
primit bucuros să se ocupe de 
pregătirea tinerilor atleți ai 
asociației sportive din Uzina 
„1 Mai“ Ploești. Prima întîl- 
nire cu noii săi elevi, i-a dat 
însă mult de gîndit. Veniseră 
doar vreo 15 tineri. Antrenorul 
i-a privit pe rînd apoi a între
bat :

— De ce nu au venit și cei
lalți ?

Tinerii s-au privit mirați 
unul pe celălalt apoi cineva 
i-a răspuns :

— Păi... ăștia sîntem toți.
Oare în această mare uzină, 

unde lucrează sute de tineri 
doar cîțiva să fie pasionați de 
atletism ? întrebarea aceasta 
l-a frămîntat cîteva zile pe 
antrenor. A cerut părerea to
varășilor de la asociație. „Mai 
caută și dumneata. S-ar putea 
să mai găsești cîțiva tineri 
care să facă atletism", i-au 
răspuns aceștia.

A căutat antrenorul o zi, 
două, dar fără rezultat. Cauza

GH. NEAGU

Atleții uz
era lesne de înțeles. Nici odată 
nu se organizaseră concursuri 
de atletism pentru tinerii din 
uzină, iar mulți socoteau atle
tismul un sport care cere prea 
mari eforturi. Această concep
ție o întîlnea la mulți tineri.

într-o zi antrenorul a mers 
la comitetul U.T.M., unde a 
propus organizarea unui cam
pionat de atletism pentru ti
nerii 
sa a 
rășii

A
U.T.M. au fost chemați toți 
secretarii organizațiilor de 
secție precum și responsabilii 
cultural-sportivi. Apoi gazeta 
de uzină și stația de radioam
plificare au început să popu-

din uzină. Propunerea 
fost îmbrățișată de tova- 
din comitetul U.T.M. 
doua zi la comitetul

larizexe concursul. Au fost 
cor.iecțicEate și citară pa
nouri, care reprezer.taj tineri 
ar-ncind greutatea sau aler- 
gind.

In curtea uzine:, lingă tere
nul de volei, s a amenajat 
o groapă de sărituri gi 
o pistă de alergări prin con
tribuția efectivă a tinerilor 
din brigăzile utemiste de 
muncă patriotică. Cind totul 
era pregătit a fost progra
mată Ia antrenamente pri
ma secție, cea a electri
cienilor. N-au venit prea 
mulți tineri. Antrenorul însă 
era bucuros. Dacă în fiecare 
seară vor veni numai cite 5 
tineri. în cîteva luni va avea 
atîți atleți incit va putea che
ma la întrecere orice club 
din oraș. Antrenorul le expli
ca pe îndelete tinerilor că

înainte de a practica orice alt 
sport trebuie să înveți atletis
mul. Nu poți fi un fotbalist 
bun, un voleibalist, un popicar, 
dacă nu ești în primul rînd 
atlet. Lecția a decurs cum nu 
se putea mai bine. După cîte
va mișcări de încălzire, tine
rii s-au arătat curioși să vadă 
fiecare cit poate sări în lun
gime sau înălțime, dacă poate 

*să arunce greutatea dincolo 
’de cei 8 metri măsurați de an
trenor. Acesta privea satisfă
cut cum tinerii se îndîrjeau 
atunci cînd nu reușeau, dar nu 
se dădeau bătuți, mai încer
cau odată și încă odată. Cînd 
a venit rîndul secției Repara
ții Mașini, antrenorul mai că 
nu știa cum să se descurce. 
In fruntea celor 28 de tineri 
venise inginerul Zamfir Calo
tă, secretarul organizației

Confruntarea pri
melor două echipe din 
categoria A de fotbal
— Dinamo ți C.C.A.
— așteptată cu intere
sul pe care-l trezește 
un veritabil derbi al 
campionatului și al 
formațiilor bucurește- 
r.e a chemat pe sta- 
d.onul „23 August?* 
aproape 100.000 spec, 
ța tori. număr record, 
intilnit adesea doar 
la întrecerile interna
ționale. Partida acea
sta a stir nit interes 
nu numai în virtutea 
tradiției create de ri
valitatea sportivi a 
acestor două for mâ
ți L ci și datorită si- 
fsapei dus clasament. 
O nouă victorie a li- 
demisti. Dinamo Bu- 
csmețti. ii mărea sub
stanțial. ia 5 puncte, 
avantajul față de a 
a’o-s clasata. C.C-A. 
Derbiul acesta a fost 
priza ca atenție nu

de cluburile 
respective ei fi in ocn- 
ansi masară de fede
rația de spec.oiitate: 
grebasa desemssat pen
tru cond»ceree parti
dei un arbitra compe
tent care să sprijine 
efectiv, printr-un ar
bitraj corect, exigent 
pe cei 22 fotbaliști in 
practicarea unui fot
bal de calitate. Și fe
derația s-a orientat 
b.ne incredințind des- 
fâfurarea partide: ar
bitrului .V. Mihiilee- 
cu. Aplauzele acorda
te de spectatori arbi
trului ix timpul sau 
după terminarea in- 
tilsurii au constituit o 
mărturie • aprecierii 
de eare s-a bucurat 
conducătorul jocului 
pentru arbitrajul seu 
foarte bun efectuat

timp de 90 de mi
nute. Atent la fiecare 
fazi. N. Mihăilescu a 
putut aprecia jocul ți 
sâ sancționeze în mod 
just neregularitățile 
săvirșite de unii 
jucători. Ambele e- 
chipe au sâvirșit cite 
o infracțiune în ca
reu, pentru care au 
fost prompt penaliza
te cu cite o lovitură 
de 11 metri, in litera 
regulamentului decizi
ile sale nu suportă 
nici un fel de discu
ții.

S-ar cuveni poa
te să-i reproșăm fap
tul ci uneori n-a ți
nut seama de legea 
avantajului. De bună 
seamă N, Mihăilescu 
a vrut să atragă a- 
tenția jucătorilor a- 
supra ataculu; nere
gulamentar. Și în a- 
cest caz intervenția 
sa a fost bine venită. 
Am vrea sâ vedem 
asemenea arbitraje la 
fiecare meci de fot
bal !

Campioana de fot
bal a țârii pe anul 
I960. C.C.A., a cițli- 
gat duelul susținut în 
compania dinamoviș- 
tilor bucureșteni. cu 
scorul de 3-2. Fără a 
fi in intenția noastră 
de a diminua meri
tul acestei prețioase 
victorii cucerite in 
urma unor mari efor
turi, socotim că in
fringe rea dinamoviș- 
tilor se datorește, pe

lingă jocul superior 
al campionilor, slăbi- 
biciunilor manifestate 
de liderul actualului 
campionat. Să notăm 
aici tendința greșită a 
dinamoviștilor de a se 
considera învingători 
după ce au un avan
taj minim: un punct, 
in virtutea acestei 
tendințe se orientea
ză către un joc de 
parare, trag de timp 
etc. De altfel conclu
dente in acest sens 
sint scorurile cu care 
au cîștigat multe par
tide in turul acestui 
campionat : 1-0 cu
Farul Constanța; 2-1 
cu Minerul Lupeni; 
3-2 cu Știința Timi
șoara și 1-0 cu Ști
ința Cluj. Duminică 
le-a fost dat s° va
dă că atunci cind ad
versarul nu se consi
deri învins după ce 
este dezavantajat cu 
un punct, victoria 
poate fi de partea sa, 
CJCtiL. a ciștigut toc
mai pentn câ nu ig
norează ..urinate* 
bine cunoscute și de 
Dinamo București — 
ca de orice altă echie 
pă din categoria A. 
Un meci se joacă 90 
de minute și nici mă
car in minutul 90 nu 
trebuie să te culci pe 
laurii unei victorii
presupuse. dar nepe
cetluită de fluierul
final al arbitrului.

V. RANGA

Jctă celelalte rezultate din campionatul 
oategoriei A de fotbal : CS.M.S. lași — 
Steagul Roșu : 2-1 (10) ; Progresul Bucu
rești - Rapid București : 0-0 ; Știința 
Cluj — Minerul Lupeni : 7-2 (3-2); Petro
lul Ploești - Știința Timișoara : 3-1 (0-1) ; 
Dmomo Bacău — Farul Constanța : 
4 1 (2-0).

l n nou centru de atletism
pentru

Inițiatico Federației 
romine de atietiem n a Con- 
nliului ordjeneec U.CJ'J. 
duminici dimineața pe Sta
dionul J3 Augiat- din Capi
tală au acut loc dieputate în
treceri de atleritm. Scopul a- 
ceetei întreceri era nu atît 
realizarea unor performanțe 
ci selecționarea celor mai 
dotate elemente pentru atle
tism din rîndul pionierilor 
?i polarilor eare sâ acti- 

n centrul de atle- 
pe lingă acest sta. 

oul centru de atletism 
pune la 
menilor 
școlari, 
necesar,
terenuri
te. Prin 
centru de pregătire atletică ,e 
urmărește mai eu seamă pro
movarea elementelor talenta-

dispoziția copiilor oa- 
muneiî, pionieri și 
echipamentul sportiv 

antrenori pricepuți, 
de sport, bine utila* 
organizarea acestui

copii
te fn loturile reprezentative 
de juniori ți tineret. Cit de 
utile ți așteptate sint aseme
nea întreceri ne-a demonstra
t-o faptul că la acest concurs 
au participat aproape 700 de 
copii. Buna organizare a com
petiției, acordarea de nu
meroase premii in materiale 
sportive, cărți, diplome etc. au 
contribuit din plin la popu
larizarea atletismului in rin* 
dul copiilor, la descoperirea 
unor elemente cu reale pers
pective. Printre tinerii atleți 
premiați se află Cătuneanu 
Doina, Petrică Valentina, Mar
ca Paul, Aliu Alexandru ți 
mulți alțiU

In cadrul competiției dotata 
„Cupa F. R. Box“ duminică di. 
mineața în sala sporturilor de la 
Florea-sca echipa Rapid a obți
nut victoria 
în intîlnirea 
Progresul.

cu scorul de 22-18 
cu echipa clubului

★

Echipa de fotbal Dozsa 
Pecs (R. P. Ungară) și-a în
ceput turneul în țara noas
tră întîlnind duminică la Tîr- 
goviște echipa de categoria B,

Duminica la patinaj în pa-r- 
cu*l sportiv „23 August".

Foto : AGERPRES

Metalul. Intîlnirea s-a încheiat 
cu un rezultat de egalitate: 
1-1 (1-0).

*

Duminică au continuat jocu
rile din cadrul campionatului 
republican de rugbi. Surpriza 
etapei a fost realizată de echi
pa Știința Petroșani care a 
reușit în Capitală sa termine 
la egalitate : 3-3 cu Dinamo
București. In continuarea suc
ceselor sale, echipa C.F.R. Gri- 
vița Roșie, fruntașa campio
natului a învins cu scorul de 
13-3 (8-3) pe Constructorul. 
Scorul etapei a fost realizat de 
echipa C.C.A. care a dispus cu 
29-3 de Știința Cluj. Alte re
zultate : Știința Timișoara — 
Metalul București 0-11 ; Pe
trolul Ploești — Progresul 6-5; 
C.S.M.S. Iași — Știința Bucu
rești 9-0.

♦
In continuarea turneului pe 

cared întreprinde în țara noastră 
echipa de fotbal Szegedi E.A.K. 
(R. P. Ungară) a jucat la Arad 
cu echipa locală U.T, Arad. 
Fotbaliștii romîni au terminat 
învingători cu scorul de 2-0 (1-0) 
prin punctele realizate de Csako 
fi Pîrcălab,

N-am meritul de a fi cotro
băit Tarasconul și de a l fi di
buit pe aprigul, înflâcăratul 
Tartarin și nici priceperea de a 
înnoda în cuvinte peripețiile sale 
in așa fel incit să. le trăiești, să 
le sorbi cu nesaț.

Dar nu regret, nu regret de 
fel. Asta pentru că fără să dau 
frîu liber fanteziei, am descope
rit și eu un Tartarin. Vă asigur 
că este un... Tartarin veritabil, 
in carne și oase și, pe deasupra, 
contemporan nouă.

Tartarin al nostru însă nu este 
vlnător de lei ci... președinte al 
asociației sportive „Electra” de 
la Uzinele ..Klement Gottwald", 
din Capitală.

îndată ce a fost ales, preșe
dintele nostru <a proclamat, fbra 
să facă economie de trîmbițe fi 
lobe : „Vom face sport !**

Zvonul s-a împrăștiat ca pu
ful și in acel moment între
zărit prima speranță : aceea că 
activitatea sportivă în uzină va 
lua o puternică dezvoltare, spre 
bucuria tuturor tinerilor munci
tori (și nu numai a celor tineri). 
Cele cîteva anunțuri înserate la 
rubrica de sport a ziarului de 
uzina, anunțuri prin care se pre 
ciza organizarea unor întreceri 
cu caracter de masă (concursuri 
de șah. tenis de masă, campio
natul de fotbal intersecții și al
tele) au stîrnit admirație și en
tuziasm în rîndul tinerelului din 
uzină, dornic de a face sport.

Pentru fiecare concurs s-a 
pregătit cu atenție tot ce era ne
cesar. Dar spre dezamăgirea noa
stră, campionatul de fotbal S-a 
dovedit a nu fi fost decît un 
pretext de laudă. început cu 
mult tam-tam, a fost înmormîn- 
lat în cea mai mare liniște, după 
ce s-au jucat doar două-trei me
ciuri.

Celelalte întreceri ? Cind s-au 
desfășurat ? Cine au fost cîști- 
gătorii ? Nu vă pripiți : au fost, 
fără excepții aidoma gălăgiosu
lui campionat de fotbal.

Astfel s-a dovedii că, la fel ca 
Tartarin, președintele Cheor- 
ghe Stadler se pricepe să vor
bească mult, să se laude și de 
făcut să nu facă nimic. Dar, in 
timp ce strașnicul tarasconez cu 
imaginarele și nesfârșitele sale 
vînători de lei reușește să ne 
descrețească frunțile, oferindu-ne 
o lectură plăcută, președintele 
asociației noastre sportive reu
șește să... încrețească 
iubitorilor de sport din 
noastră.

Concluzia aceasta nu 
loc îmbucurătoare, mai 
sportul constituie^ de multă vre
me un capitol deficitar în com
parație cu multipla și variata 
activitfate culturală a uzinei.

Cele âteva echipe care repre
zintă asociația in diferite cam
pionate nu stau de fel pe roze. 
La ultima partidă de volei, de 
pildă, inginerul Tenescu (singu
rul care pune pasiune în acea
stă munci) n-a mai reușit sa a- 
dune șase jucători și veterana 
campionatului raional, echipa de 
volei ,,Electra" a pierdut prin 
neprezentare. Izvor nesecat de,., 
concluzii negative. Munca tova
rășilor din conducerea asociației 
sportive a constituit nu de pu
ține ori subiectul unor critici se
vere. însă, în zadar !

Noi, iubitori; de sport din u- 
zină nu ne putem mulțumi cu 
vorbe goale in loc de activitate 
sportivă, sau cu sferturi ori ju
mătăți de... competiții.

Nu sînt fonduri — se scuză 
adesea președintele. Avem chel
tuieli. Antrenori, magazioneri, 
arbitri, terenurile... banii se 
duc...

...Se duc, într-adevăr, dar se 
duc prost. Se cumpără echipa
ment exclusiv pentru echipa de 
fotbal, se plătesc funcțiile unor 
antrenori și nicidecum munca, 
rezultatele ei (cazul handbalu
lui unde și echipa masculină și 
cea feminina au fost desființa- 
te).

Vremea iluziilor deșarte a tre
cut însă. Avem nevoie să facem 
sport, să ne bucurăm de tinere^ 
țea noastră, de ospitalitatea sta
dioanelor ! Sîntem oare preten
țioși ? Tovarășul Stadler să-și 
aducă aminte că răspunderea de 
președinte îi cere să organizeze 
activitatea sportivă în fapte, nu 
să alerge după „gloria" lui Tar
tarin.

frunțile 
uzina

este de 
•ales pa

PETRE MIHAI 
montor

Uzinele „Klement Gottwald?9 
București

U.T.M. El & fost primul care 
a participat la diverse probe. 
Așa au venit la rînd toate 
secțiile uzinei. Au participat 
aproape 150 de Tineri, iar cei 
mai buni au fost selecționați 
pentru finala pe uzină.

Acum, cind trece prin sec
țiile uzinei, antrenorul este 
oprit de tineri care-1 întreabă 
cînd mai organizează un nou 
concurs la care să participe 
Și ei.

Din rîndul celor 150 de 
atleți, antrenorul a selecționat 
de acum cîteva elemente ta
lentate. Performanțele lor nu 
sint prea valoroase, dar pen
tru început sint promițătoare. 
De Tudor Vasilica, Ion Ciola- 
cu, Ion Iordache, Vasile Gri- 
gore, antrenorul și-a propus 
să se ocupe în mod deosebit. 
„Sînt doar dintre cei care ne 
vor reprezenta cu cinste uzi
na pe terenul de sport" — 
spune el adesea, cu o justifi
cată mîndrie.

S. SPIREA

Ana Ene (Progresul București), campioană la floretă junioare, în timpul unui antrenament sus
ținut in compania unei partenere da aceeași talie... (grație oglinzii): Ana Ene.

Foto : R. VASILE
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Cu colectiviștii, 
duminica în sala’

De la Muzeul 
de Artă 

al R. P. R.

►

»

Palatului R. P. R\
Două mii cinci sute de colectiviști, fruntași ai recoltelor 

bogate din regiunea București au fost duminică dimineața 
oaspeții sălii Palatului R.P.R. Pe zăpada de marmură a 
scărilor au urcat muncitorii ogoarelor înfrățite să asiste la 
spectacolul cu piesa hMaria" de VasUe losif, in interpretarea 
colectivului primei noastre scene — Teatrul Național.
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Subiectul piesei, inspirat dm viața noua a satului dobrogean, 
răspunde și preocupărilor colectiviștilor regiunii București. Și Ia ei 
coasă duc bătălie pentru întărirea gospodăriei collective, și el mai 
trebuie să lupte cu concepțiile înapoiate aile unora despre 'locuil și 
rolul femeii in societate. De aceea le citim pe fețe atenția concen
trată, participarea activă la tot ce se petrece pe scenă.
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DeaWe Ion CJrsu, care nu se împacă cu gîndul că șl o femeie 

e în stare să conducă treburile colectivei, mai sînt și la noi.
Astfel au început discuția cu autorul piesei Va si le losif, într-una 

din pauze, tinerii colectiviști din comuna Brapadiru, raionul Zimnlcea.

«FM

A j

£

> ' ■"

I
IU

Nu numai prin ropotul de aplauze, adesea la scenă deschisă, 
și-au exprimat colectiviștii părerea despre spectacol. Cind uriașa 
cortină a acoperit puțin dte puțin ultima scenă, reprezentanții co
lectiviștilor au ținut să mulțumească artiștilor pentru măiestria jocu
lui lor șl prin buchete de Hori.

Foto I N. STELORIAN

Muzeul de Artă &IR.P.R. îm
preună cu S.R.S.C.-ul, in ur
ma experiențelor căpătate cu 
ciclurile de indrumări-prele- 
geri despre artă în anii tre- 
cuți, au inițiat cursuri de 
istoria artelor în cadrul unor 
universități populare și clu
buri.

Astfel, în cursul anului de 
invățămînt 1960/1961, în ca
drul Universității populare 
muncitorești de pe lingă Sin
dicatul lucrătorilor din Mini
sterul Industriei Grele se 
vor ține două cicluri de 
prelegeri de istoria artei 
universale; în cadrul casei de 
cultură a Uzinelor „23 Au
gust" un curs de istoria artei 
romînești și la clubul Sindi
catului sanitar, un ciclu de 
istoria artei universale.

Ciclul despre „Arta în 
R.P.R." prevede prelegeri des
pre: „Formarea școlii naționa
le de artă", „Arta romînească 
pînă la Marea Revoluție So
cialistă din Octombrie", „Arta 
romînească de la Marea Re
voluție Socialistă din Octom
brie pînă la 23 August 1944", 
„Marea Revoluție Socialistă 
din Octombrie și arta plasti
că". „Arta sovietică", „Arta 
romînească contemporană" și 
„Realismul socialist, calea de 
dezvoltare a artei în epoca 
noastră".

Ciclul de istoria artei uni
versale cuprinde lecții des
pre : „Originea și rolul artei*, 
,tArta în comuna primitivă"i 
„Arta în orînduirea sclava
gistă", Arta egipteană", „Arta 
greacă antică", „Arta romană", 
„Vestigiile artei antice pe te
ritoriul R. P. Romine", „Arta 
în orînduirea feudală", „Arta 
romanică", „Arta gotică", 
„Arta feudală romînească", 
„Arta veche a Indiei", „Arta 
veche a Chinei", „Arta în pe
rioada de ascensiune a bur
gheziei", „Renașterea în Ita
lia". „Arta Renașterii in afara 
Italiei"i „Arta în Europa apu
seană în sec. XVII și sec. 
XVIII", „Curente artistice în 
Europa în sec. XIX", „Neo
clasicismul și romantismul”, 
„Realismul și impresionis
mul", „Realismul critic rus", 
„Arta în țările de democrație 
populară" și „Realismul so
cialist, cale de dezvoltare a 
artei epocii noastre",

-----

Informații
Dirijorul George Georgescu, 

artist al poporului, a plecat 
luni intr-un turneu de o lună 
de zile în S.U.A, La pupitrul 
orchestrei simfonice din Phi
ladelphia, dirijorul romîn va 
conduce șapte concerte în 
orașele Philadelphia, Cle
veland și Washington. în 
programele concertelor sale 
au fost înscrise lucrări de 
compozitorii romîni Geor
ge Enescu, Theodor Ro- 
galski, și lucrări din reper
toriul universal de Haydn, 
Brahms, Richard Straus, Pro
kofiev.

★
Duminică dimineața o dele

gație de cineaști romîni a pă
răsit Capitala pentru a parti
cipa la consfătuirea cineaști
lor din țările socialiste de la 
Sofia.

Delegația cineaștilor romîni 
va fi condusă de Gh. Paizi, 
director general adjunct al ci
nematografiei.

★
Sîmhătă și duminică, în sala 

Lectoratului central S.R.S.C din 
Capitală s-au desfășurat lucră
rile seminarului de chimie, la 
care au hiat parte lectori de 
specialitate din cadrul filialelor 
și subfilialelor din întreaga țară. 
Au fost prezentate referate pri
vind sarcinile industriei chimice 
din țara noastră în lumina do. 
cumentelor Congresului al 
Ill-lea al P.M.R. și a Plenarei 
C.C. al P.M.R. din 31 octom
brie—1 noiembrie 1960. Refe
ratele au fost urmate de discuții.

(Agerpres)

Semnarea unei convenții guvernamentale 
cu privire la colaborarea în domeniul 
utilizării pașnice a energiei nucleare 
între R. P. Romînă și R. P. Polonă

La invitația guvernului R.P. 
Romîne, între 7 și 15 noiem
brie 1960. s-a aflat în țara 
noastră o delegație guverna
mentală a R. P. Polone pen
tru problemele utilizării paș
nice a energiei nucleare.

In acest timp delegația gu
vernamentală polonă a vizi
tat Institutul de fizică atomi
că al Academiei R. P. Romî
ne și alte institute și labo
ratoare științifice, precum și 
obiective industriale și cul
turale.

In timpul șederii în țara 
noastră delegația guverna
mentală a R. P. Polone a luat 
cunoștință de progresul rea
lizat, de metodele de cerceta
re și lucrările curente ale oa
menilor de știință și specia
liștilor romîni în domeniul u- 
tilizării pașnice a energiei 
nucleare.

Ca rezultat al discuțiilor a- 
vute între delegația guverna
mentală a R. P. Romîne și de
legația guvernamentală a R.P. 
Polone, care au decurs într-o 
atmosferă cordială și priete
nească, luni 14 noiembrie a 
avut loc la Consiliul de Mi
niștri al R. P. Romîne semna
rea convenției guvernamenta

le cu privire la colaborarea 
în domeniul utilizării pașnice 
a energiei nucleare intre R.P. 
Romînă și R. P. Polonă.

Din partea guvernului R.P. 
Romîne, Convenția a fost sem
nată de Gh. Gaston Marin, 
președintele Comitetului pen
tru energie nucleară al Con
siliului de Miniștri al R. P. 
Romîne, conducătorul delega
ției guvernamentale romîne.

Din partea guvernului R.P. 
Polone, Convenția a fost sem
nată de Wilhelm Billig, îm
puternicitul guvernului R. P. 
Polone pentru problemele u- 
tilizării pașnice a energiei nu
cleare, conducătorul delegației 
guvernamentale polone.

Totodată a fost încheiat pla
nul de lucru pentru perioada 
1960—1961. Planul a fost sem
nat din partea romînă de 
acad. Horia Hulubei, directo
rul Institutului de fizică ato
mică, iar din partea polonă 
de prof. dr. P. Nowacki, di
rector general al Institutului 
de cercetări nucleare din Var
șovia și de prof. dr. H. Nie- 
wodniczanski, directorul Cen
trului de fizică nucleară din 
Cracovia.

(Agerpres)

Idilă de toamnă

Foto s AGERPRES

Conferințe 
in legătură cu expunerea 

tovarășului 
Gh. Gheorghiu-Dej

în numeroase orașe și sate 
din țară, la du buri muncito
rești, căimine culturale și uni
tăți socialiste din agricultură, 
au loc conferințe în legă
tură cu expunerea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej cu 
privire la lucrările sesiunii A- 
dunării Generale a O.N.U. și 
la activitatea delegației R.P. 
Romîne.

in regiunea Cluj, de pildă, 
numeroși oameni ai muncii au 
urmărit cu deosebit interes con
ferințele care au avut loc Id 
întreprinderea „Triumf**, Trustul 
regional de construcții locale. 
Casa de cultură a tineretului, 
la aluburile muncitorești „Vic
toria “ și „Metalul" din orașul 
Cluj, in întreprinderi din Tur
da, Dej, Aiud, la așezămintele 
culturale din mai multe sate 
din raioanele Bistrița, Sărmaș, 
Jibou și altele.

In regiunea Timișoara astfel 
de conferințe au avut loc în 
fața cadrelor didactice din ora
șul Timișoara, la Buziaș, Genei, 
Peciu Nou și în alte 50 de lo
calități din regiune.

Conferințe consacrate acestor 
probleme au avut loc și în ora
șele Deva și Orăștie din regiu
nea Hunedoara, în mai multe 
comune din regiunea lași și în 
alte localități din țară.

(Agerpres)

Tovarășul 
Alexandru Bîriădeanu 

s-a reîntors 
de la Moscova

Duminică s-a reîntors în 
Capitală — venind de la Mos
cova — tovarășul Alexandru 
Bîriădeanu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, care 
a semnat, din partea romînă, 
Acordul cu privire la livră
rile reciproce de mărfuri în
tre R.P. Romînă și U.R.S.S. în 
anii 1961—1965 și Acordul cu 
privire la acordarea de către 
Uniunea Sovietică în anii 
1961—1968 de ajutor tehnic 
Republicii Populare Romîne 
în construirea unei uzine si
derurgice și a altor întreprin
deri și centrale electrice.

La sosire, pe aeroportul 
Băneasa, tovarășul Alexan
dru Bîriădeanu a fost întîm- 
pinait de miniștri și alte per
soane oficiale.

(Agerpres)

„(Iad /t a nz e I
Printre tractoriștii fruntași de 
la S.M.T. Cocioc, raionul 
Snogov se numără și ion Z. 
lacob 
pan ie 
numai

care In această cam- 
ogricolă o executat 
lucrări de bună ca

litate.

FIȘIER
Carte poștală ilustrată

Cetățenii comunei Hosman, 
raionul Agnita, propun comite
tului executiv al sfatului popular 
comunal să tipărească următoa
rea carte poștală ilustrată :

Decor : Imaginea unei străzi 
din comuna Hosman pe trotua
rele căreia se văd plantați in li
nie dreaptă zeci de stîlpi elec
trici, însă fără sîrme.

Explicație : „Lucrarea de
electrificare a comunei a fost în
cepută în urmă cu 3 ani și aban
donată'1 .

In felul acesta cetățenii din 
comună speră că Comitetul exe
cutiv al Sfatului popular regional 
Stalin va lua in seamă „deco
rul11 cu care edilii în cauză au 
„împodobit” comuna și va dis
pune măsurile cuvenite.

Se cuvine o precizare
La cantina Uzinelor „Steagul 

Roșu11 din Orașul Stalin s-a afi
șat nu de mult un anunț .,înce- 
pînd de azi se vor servi și me
niuri la alegere...”

Totuși afișul a omis o preci
zare foarte necesară :

„Pentru a servi masa în raio
nul rezervat meniurilor la ale
gere îți sînt necesare 70 și chiar 
90 de minute”.

Administratorul cantinei are 
in față două soluții :

Să includă și aceasta precizare 
pe afiș sau să va măsurile ce se 
impun ca precizarea să nu mai 
fie necesară.

Sp arăm că va aplica a doua 
soluție și aceasta cit mai grabnic.

D-ale birocrației
Tovarășul Ion Ratz, tâmplar 

mecanic la Întreprinderea de 
prefabricate „Progresul11 din Ca
pitală, nemulțumit de faptul că 
fierăstrăul circular se defecta a- 
deseori datorită unui sistem greoi 
de angrenaj, a conceput o inova
ție. Cu aprobarea șefului secto
rului în care lucrează, a modifi
cat sistemul de angrenaj. Inova
ția și-a dovedit eficacitatea. De 
luni de zile fierăstrăul circular 
nu se mai defectează.

Sfătuit de tovarășii săi de mun
că Ion Ratz a desenat pe hîrtie 
de calc schița modificată a siste

mului de angrenaj și însoțită de 
o scurtă explicație a inovației a 
predat-o la secretariatul între
prinderii.

Au trecut apoi săptămîni, luni. 
Ion Ratz aștepta să fie chemat 
in fața comisiei cabinetului teh
nic, să fie felicitat, premiat.

La capătul acestor așteptări Ion 
Ratz însă a fost chemat in fața... 
comisiei de litigiu. O invitație 
făcută printr-o citație în care se 
menționa in termeni lapidari i 
„Cazul reclamat de dumneavoas-^ 
tră a fost pus pe rol și urmează 
a fi judecat în ziua de...11

A răsucit pe o parte și pe alta 
citația, și-a răscolit gindurile. Za
darnic. Nu reclamase nimic. în 
ziua sorocită s-a prezentat în fața 
comisiei de litigiu. După ce mem
brii comisiei l-au invitat să ia loc 
pe scaun, au început să răsfoias
că dosarul. Ion Ratz a sărit de 
pe Scaun uluit :

— Tovarăși, acesta este dosa
rul cu inovația mea, trebuia să 
ajungă la comisia de inovații. f

— Știm — l-au pus la punct 
membrii comisiei. Nu-i vina 
noastră. Ne dai o declarație scri
să precum că renunți la recla- 
mație.

-r Dar despre ce reclamație este 
vorba ? Asta e curată birocrație ! 
Dosarul meu a fost probabil tri
mis din greșeala secretariatului la 
comisia de litigiu.

— Știm ! Nouă insă ne trebuie 
forma legală de scădere. Dosarul 
a fost înregistrat, i s-a dat un 
număr.

Ion Ratz a fost nevoit «a se 
supună „formalităților”. Era fe
ricit că fusese citat ca reclamant 
și nu ca pîrît.

Dosarul s-a înapoiat din nou 
la secretariatul întreprinderii. 
Prin ce sertar se află in prezent 
propunerea sa, inovatorul nu mai 
știe. Cert este că inovația deși 
este aplicată nu-i recunoscută de 
comisia cabinetului tehnic.

O singură nedumerire are ino
vatorul Ion Ratz. De ce nu sînt 
chemați în fața comisiei de liti
giu cei ce nu acordă atenția cu
venită inovațiilor ? Și bineînțeles 
nu în calitate de reclamanți ci 
ca... pîriți.

D. PAUL

după scrisorile trimise de : 
ION OPREAN — tehnician, 
I. MATEESrU — mecanic, 
ION FIERA^U - betonist

Seminar international 
„Ocrotirea mamei și a copilului*

Luni dimineața s-au des
chis în Capitală, în sala Con
siliului local al sindicatelor 
din București, lucrările semi
narului cu tema „Ocrotirea 
mamei și a copilului", organi
zat de Consiliul național al fe
meilor din R. P. Romînă.

La seminar participă repre
zentante ale femeilor din țări 
ale Africii și Orientului A- 
propiat — din Congo : Beme- 
dette Tchiteya-Kena, preșe
dinta organizației de femei 
din Congo, și Christine Liko, 
secretara organizației de fe
mei din Congo ; din Guineea : 
Camaro Loffo, consilier general 
în Ministerul Sănătății, mem
bră in Biroul politic național 
al Partidului Democrat, mem
bră în Biroul Național al 
Confederației Muncitorilor din 
Guineea, și Conde Patou, res
ponsabila tinerelor fete și se
cretară generală a femeilor 
din Bokâ ; din Irak : Safira 
Jamil, secretară generală a 
Ligii Femeilor Irakiene; din 
Liban : Zainab Nabbouh, din 
partea Ligii Drepturilor Fe
meii Libaneze ; din Republica 
Mall: Rokaitou Sow, secre
tară generală a Secției Fe
meilor Muncitoare de pe 
lingă Sindicatele din Segu; 
din Tunisia: Bechira Ben 
M’rad Hammalif, președinta 
Uniunii Femeilor Musulmane, 
și Ain El Hayat Ben Salah,

Astăzi vă prezentăm un 
nou film sovietic din seria 
celor însemnate cu pecetea 
autenticității — o pecete sim
plă ca și cuvintele care o al- 

„Scenariul a fost 
pe baza unor fapte

cătuiesc : 
întocmit 
reale".

„CAD 
ducție a 
(R.S.S, J

FRUNZELE pro- 
studioului din Tallin 
Estonă) tratează o 

temă oarecum asemănătoare 
cu aceea din „Portul fără 
apă" : eroismul în lupta îm
potriva dușmanilor Puterii 
Sovietice. Sînt însă altfel de 
dușmani: oameni cu zîmbe- 
tul pe buze și cu pistolul sub 
haină. Iată de ce și lupta se 
duce cu alte mijloace.

Cineaștii estonieni au utili
zat cu pricepere și fantezie 
arsenalul clasic al filmelor 
de spionaj. Asistăm la pregă
tirea spionilor și la debarca
rea lor pe pămîntul care le 
arde sub picioare, li însoțim 
de-v. lungul drumului lor 
presărat cu fărădelegi — înce- 
pind cu asasinarea aceluia 
dintre ei rănit la cap în 
timpul debarcării și devenit 
astfel o povară primejdioasă 
pentru ceilalți, 
nuind uneltele 
la fiola cu 
la postul de 
Adăogînd la toate acestea rit
ului susținut, abundența lovi-

turilor de teatru, muzica ex
celentă care prefigurează 
parcă evenimentele, reliefînd 
puternic atmosfera de tensi
une, am putea categorisi fil
mul printre creațiile izbutite 
ale genului. Dar „Cad frunze
le" este mai mult decît atît.

Căutînd să dea o explicație 
a eșecurilor înregistrate de 
spioni în Uniunea Sovietică, 
Oks, reprezentantul agenturii 
străine, îi spune „boss"-ului 
Huberg: „Ar trebui să trimi
tem oameni care să creadă în

timpul ocupației germane, el 
devine spion pentru că „raiul" 
capitalist nu-i oferă decît al
ternativa șomajului și a foa
metei, Așa se și explică 
transformarea lui în contact 
cu realizările unui regim care 
acordă tuturor oamenilor cin
stiți dreptul la muncă, la o 
viață demnă și îndestulată.

Dacă Valter avea un fond 
sufletesc bun și în inima lui 
persista dragostea pentru fa
milia rămasă in patria pier
dută, ceilalți spioni acționea-

despre economia și 
sovietici, despre fre
care trebuie să le fo

CRONICA FILMULUI

ti vedem mî- 
„meseriei", de 
otrăvi pînă 
radio-emisie.

ceva... Noi le impuiem capul 
cu prostii — iar rușii lansează 
sputnici" (ghilimelele garan
tează spiritul și nu litera ci
tatului) .

Intr-adevăr în ce cred spio
nii ?

începutul filmului ni l ara
tă pe unul dintre ei, Valter, 
rătăcind pe străzile orașului 
străin, trecînd prin fața vi
trinelor încărcate cu scumpe- 
turi inaccesibile și pătrunzînd 
pînă la urmă în barul unde 
Huberg și Oks își așteaptă 
prada. Fugit din Estonia, 
unde se compromisese în

ză în virtutea celor mai jos
nice imbolduri. Oks ii urăște 
de moarte pe 
luat moșia, 
truditorilor de
Vâri sînt niște bandiți gata la 
orice crimă pentru a-și satis
face pofta de bogăție și de 
desfrîu. Cu un asemenea „su
port" moral, eșecul misiunii 
lor ne apare firesc.

Și mai este încă ceva.
Spionii cunosc limba și obi

ceiurile țării care a fost cînd- 
va patria lor. Ei au buzunare
le ticsite cu ruble și cu do
cumente false. Li sau ținut

cei care i-au 
încredințînd-o 
ieri, Fredi și

cursuri 
cultura 
zele pe 
loseaseă in diverse împreju
rări. Și totuși, la fiecare pas, 
se izbesc de lucruri pe care 
nu le înțeleg, pe care nu pot 
să le înțeleagă.

Pădurarul Reps a primit, 
în 1944. o mare sumă de bani, 
iscălind o chitanță compromi
țătoare. Hilda era o fată 
flușturatecă, atrasă doar de 
lux și petreceri. Biiuindu-se 
pe vechile slăbiciuni ale aces
tor oameni, spionii incearci 
să-i folosească in scopurile 
lor murdare. Au trecut insă 
cincisprezece ani. Cincispre
zece ani de Putere Sovietică. 
In acest răstimp nu s a schim
bat doar înfățișarea orașelor 
și satelor Estoniei socialiste, 
dar s-a născut și omul nou, 
cu înalte calități morale.

Serviciile de spionaj ale 
statelor capitaliste pot mode
la cu oricită minuțiozitate în
fățișarea și creierul agenților 
lor. Ele se vor izbi întotdea
una de ceea ce nu poate fi 
contrafăcut: sufletul oameni
lor sovietici. Această idee 
străbate fiecare secvență a 
filmului, inchegindu-se intr-o 
creație care indreptățește ade
ziunea miilor de spectatori.

Foto : AGERPRES

Pentru educația 
sanitară a populației

igienă și sănă-
R. P. Romîne 

mate-

ION HOBANA

Institutul de 
tate publică al 
elaborează numeroase 
riale pentru educația sanitară 
a populației. Astfel, de la în
ceputul acestui an institutul 
a editat 33 de broșuri, precum 
și albume ilustrate, pliante, 
afișe etc intr-un tiraj de circa 
1.300.000 exemplare, care s au 
difuzat gratuit în întreaga 
țară.

Institutul se preocupă de a- 
semenea de realizarea unor 
filme documentare de educa
ție sanitară care sint prezen
tate în întreaga tară. Această 
acțiune a luat o largă răspin- 
dire în ultimii ani. Sanepidu- 
rile din București și din re
giunile Suceava, Constanța Și 
Regiunea Autonomă Maghiară 
utilizează in acest scop cara
vane cinematografice care fac 
proiecții de filme în fabrici, 
uzine, unități agricole soci*, 
liste etc. Prezentările de filme 
sint însoțite de expuneri și de 
discuții. De asemenea, la Ora
dea din inițiativa sanepidului 
au avut loc 400 de proiecții de 
astfel de filme.

(Agerpres)

OFICIUL SPECIAL POȘTA CENTRALA 
anunță 

începerea primirii de abonamente la 
ZIARE Șl REVISTE ce apar în țară pe anul 
1961, prin toate oficiile poștale din Capitală 

întreprinderile, instituțiile, organizațiile de 
masă cărora le sînt necesare abonamente la 
ziare ți reviste pentru colecții, biblioteci, sînt 
rugate să înainteze comenzile lor pînă cel 
mai tîrziu în ziua de 19 noiembrie a.c.

Consultați catalogul publicațiilor 
R. P. R. pa anul 1961

Cumpărați cu încredere

membră a Uniunii Femeilor 
din Tunisia.

Sînt prezente Odile Arrighi 
și Elena Vîlcoci, secretare ale 
F.D.I.F.

în sală se află numeroase 
femei din Capitală și din 
țară, lucrătoare în domeniul 
ocrotirii mamei și a copilului 
— medici, personal sanitar, 
educatoare, precum și acti
viste ale Consiliului național 
al femeilor din R.P. Romînă.

De asemenea la lucrările 
seminarului iau parte repre
zentanți ai Consiliului Cen
tral al Sindicatelor, ai Mini
sterului Sănătății și Prevede
rilor Sociale, ai Crucii Roșii 
și ai altor organizații de 
masă.

Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de Maria Rosetti, 
președinta Consiliului națio
nal al femeilor din R.P. Ro
mînă.

Referatul cu tema „Ocroti
rea mamei și a copilului" a 
fost prezentat de Gabriela 
Bernachi, vicepreședintă a 
Consiliului național al femei
lor. Vorbitoarea a scos în evi
dență că lichidînd moștenirea 
grea lăsată de trecut — mi
zerie, incultură și boală — 
poporul nostru, condus de 
partid, a obținut în cursul 
celor 16 ani care au trecut 
de la eliberare, realizări im
portante în domeniul ocrotirii 
sănătății mamei și copilului. 
In referat a fost subliniată 
grija pe care statul nostru de 
democrație populară o acordă 
creșterii și dezvoltării unei 
generații sănătoase.

în ședința de după-amiază 
Ileana Răceanu, vicepreședin
tă a Consiliului național al 
femeilor, a prezentat o infor
mare privind dezvoltarea 
mișcării de femei din țara 
noastră.

Astăzi, ultima zi 
pentru depunerea 

buletinelor la

PRONOEXPRES
In continuarea seriei 

marilor premii la Prono- 
expres. studenta Mariana 
Mihăilescu din București, 
a obținut un premiu de 
59.115 lei.

ANUNȚ
Se aduce la cunoștința 

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



Vizitele delegației economice 
guvernamentale a R. P. R. 

în Finlanda și Suedia
Președintele Finlandei 
va vizita U. R. S. S.

MOSCOVA 13 (Agerpres). —. 
TASS transmite : In timpul 
vizitei pe care N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., a făcut-o în 
luna septembrie a. c. în Fin
landa, s-a căzut de acord că 
U. K. Kekkonen, președintele 
Republicii Finlanda, să facă o 
Vizită la Moscova. Președinte

Declarația lui Ferhat Abbas
CONNAKRY (Agerpres). — \ Algeriei s-a întărit și a cres- 

TASS transmite : într-un in- > cut și mai mult
terviu radiodifuzat acordat ?. Ferhat Abbas a relevat că 
lui Albert Fuler, șeful secției recenta sa călătorie la Mos- 
presă a Ministerului Afaceri- ' cova și Pekin se explică prin 
lor Externe al Republicii Gui- sprijinul pe care Uniunea So- 
neea, Ferhat Abbas, președin- vietică și China populară îl 
tele guvernului provizoriu al acordă luptei poporului algc- 
Republicii Algeria a declarat ' rian.
că războiul din Algeria, care jș Referindu-se la zarva pro- 
continuă de șase ani, a pri-_■ pagandistică făcută de pre- 
cinuit multe victime. Ferhat sa imperialistă în jurul aces- 
Abbas a arătat că războiul tei călătorii asupra posibili- 
dus de imperialismul francez O tății ca Algeria să devină co- 
împotriva algerienilor este? munistă, Ferhat Abbas a 
„un război de exterminare ; spus : un popor ca al nostru 
sistematică a poporului alg£-1 care luptă pentru indepen- 
rian‘‘. Dar cu toate greutățile • dență împarte țările în parti- 
cu toate că există tot mai * zâne ale poporului algerian 
multe lagăre de concentrare și partizane ale imperialismu- 
și colonialiștii francezi se , lut Țările din lagărul socia- 
poartă barbar cu populația, a list fac parte din prima cate- 
declarat Ferhat Abbas, arma- f gorie și de aceea considerăm 
ta de eliberare națională a că sînt -prietenele noastre.

Principala sarcină
a poporului garmanj: menținerea păcii

BERLIN 14 (Agerpres). — 
La 12 noiembrie la cimitirul 
deținuților fostului lagăr de 
concentrare Dachau a avut 
loc o demonstrație la care au 
luat parte peste 2.000 de ti- , 
neri membri ai sindicatelor,’ 
ai organizației „Șoimii", re
prezentanți ai uniunilor de ti
neret evanghelice și catolice 
din Munchen și din alte re
giuni ale Bavariei. Demons
trația s-a desfășurat sub sem
nul luptei împotriva înarmă
rii atomice și a legilor excep
ționale din R.F.G., împotriva 
intensificării influenței foști
lor criminali naziști în Ger
mania occidentală.

Organizația din landul Sa- 
xonia inferioară a „Uniunii 
persoanelor persecutate de 
naziști- și populația orașului 
Peine au organizat la 12 no
iembrie o retragere cu torțe j 
în memoria victimelor fascis
mului și a luptătorilor din 
mișcarea antifascistă de re
zistență. Participanții la a- 
ceastă demonstrație purtau 
pancarte cu inscripțiile „Jos 
arma atomică", „împotriva le
gilor excepționale”, „Jos fas
cismul și războiul”.

Luînd cuvîntul cu acest pri
lej, Richard Brenning, mem
bru al conducerii organizației 
din landul Saxonia inferioară

Din nou 
pa pămîntul Franței

Ps pămlntal Franței, victimă 
in trei rlndurl a agresiunii mill', 
țarismului prusac oolci cizma 
soldaților vestgermanl. Cu acest 
prilej revista vest-germanâ 
„Quik" publică un grupaj de 
fotografii din care reproducem 
citeva i

în prima fotografie este înf<5- 
țișată trecerea frontierei franco^ 
vest-germane de către trupele 
Bundeswehrulul. Această trecere 
nu întîmpinâ nici o rezistența.
Lecțiile istoriei au fost uitate de 
diriguitorii de azi al Franței. 
Poporul francez nu le-a uitat 
însă. Dovadă clișeul al doilea 
publicat cu următoarea expli
cație : „Pe fețele francezilor se 
oglindește experiența a trei raz-* 
boa ie. Tî nărui soldat (vest-ger- 
ma-n n.n.) se află în fața unui 
zid de neîncredere".

Soldații vest-germanl (fotogra
fia a treia) vizitează morminte
le soldaților prusaci căzuți în 

le U. K. Kekkonen va pleca la 
20 noiembrie cu trenul într-o 
vizită oficială în U.R.S.S. și va 
sosi la Moscova în dimineața 
zilei de 21 noiembrie. Preșe
dintele va părăsi Moscova în 
seara zilei de 24 noiembrie și 
va sosi la Helsinki la 25 no
iembrie.

a „Uniunii persoanelor perse
cutate de naziști” a subliniat 
că principala sarcină a po
porului german este menține
rea păcii.

SAIGON. — După repri
marea rebeliunii ofițerilor, 
Ngo Dinh Diem și-a îndrep
tat represaliile împotriva ad
versarilor săi politici. Sub 
pretextul reprimării rebelilor 
sînt urmăriți și cei care și-au 
manifestat în \-reun fel ne
mulțumirea față de condu
cerea despotică a lui Ngo 
Dinh Diem. La 14 noiembrie 
autoritățile au interzis cinci 
ziare din Saigon, care pe 
vremuri au adus unele cri
tici guvernului.

NEW YORK 14 (Agerpres). 
— Agenția United Press In
ternational transmite că în 
Costa Rica au izbucnit la 13 
noiembrie lupte violente în
tre trupele guvernamentale 
costaricane și unități de răs- 

. culați.
.VARȘOVIA’. Organele de 

securitate ale Ministerului A- 
facerilor Interne al R. P. Po- 

trecutele agresiuni contra Fran« 
țel. Din sfîrșitul lor tragic vor 
trage oare învățăminte ?

Pe pă-mîntul Franței militarlș- 
til prusaci se lăfăie din nou.
Simțămintele patriotice ale po
porului francez au fost încă- 
odetâ profund jignite. Valul 
popular de proteste împotriva 
acordării de baze vest-germane 
în Franța dovedește că poporul 
francez nu se împacă cu trăda
rea intereselor sale naționale.

Festivalul 
artei ucrainene

MOSCOVA 14 (Agerpres).
La 12 noiembrie, în ziua 

deschiderii la Moscova a „De
cadei literaturii și artei ucrai
nene”, Teatrul Academic „Șev- 
cenko” din Kiev a prezentat 
pe scena Teatrului Mare al 
U.R.S.S. noua operă a lui 
Gheorghi Maiboroda „Arsena
lul” consacrată luptei eroice a 
muncitorilor din Kiev împo
triva Radei centrale contrare
voluționare din ianuarie 1918.

La spectacol au asistat N. S. 
Hrușciov și alți conducători ai 
partidului și guvernului sovie" 
tic, conducători și membri ai 
delegațiilor de partid și gu- ' 
vemamentale din țările socia- i 
liste, precum și ai delegații- I 
lor partidelor comuniste și 
muncitorești frățești sosite la | 
Moscova pentru a participa la ; 
cea de-a 43-a aniversare a 
Marelui Octombrie.

A asistat delegația de partid 
și guvernamentală a R. P. Ro- I 
mîne, alcătuită din tovarășii ! 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, con- I 
ducătorul delegației. Petre Bo- 
rilă și Leonte Răutu.

Recepjie 
la ambasada Cubei 

de la Moscova
MOSCOVA 14 (.Agerpres).— 

TASS transmite : La 14 no
iembrie Faure Chomon Me
diavilla, ambasadorul Cubei 
în UJL&&, a oferit o recep
ție în cinstea misiunii econo
mice guvernamentale cubane 
condusă de Ernesto Guevara.

La recepție au participat 
Averki Aristav, Nikita Hruș
ciov, Alexei Kosighin. .Anas
tas Mikoian, Vladimir Novi
kov, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al U.LS.S. 
și alții.

lone au arestat pe Stanislaw 
Pawlak, acuzat că a cules in
formații pentru spionajul ame
rican. In cursul cercetărilor 
preliminare s-a constatat că 
Pawlak a fost recrutat pentru 
activitate ce spionaj cu prile
jul vizitei pe care a făcut-o 
mamei sale in Berlinul oeci- 
centaL Pînă la arestare el 
stringea și transmitea spiona
jului american din R.F.G. știri 
cu caracter de spionaj referi
toare la capacitatea de apăra
re a Poloniei. (

DAMASC. Agenția France i 
Presse transmite că la 14 no- ; 
iembrie, în timp ce la un cine- , 
mategraf din orașul Amuda 
(provincia siriană a R.A.U.) ' 
era proiectat un program de 
filme pentru copii a izbucnit 
un puternic incendiu. Potrivit 
datelor provizorii, numărul 
victimelor, dintre care majori
tatea sînt copii, se ridică la 
152 morți și 350 răniți.

HELSINKI 14 (Agerpre*). — 
Cu prilejul vizitei în Finlanda a 
delegației economice guverna
mentale a R.P. Romîne, condusă 
de Mihail Florescu, ministrul In
dustriei Petrolului și Chimiei, 
Ionel Crișan, însărcinatul cu afa
ceri al R. P. Romîne la Hel
sinki a oferit un cocteil la care 
au participat Wiljam Sarjala, 
ministrul Finanțelor, T Tikan- 
vaara, director în Ministerul 
Afacerilor Externe al Finlandei 
și Hiekkaen, șef de secție în 
același minister, A. Arstila, 
director adjunct în Ministerul 
Comerțului și Industriei, Herta 
Kuusinen, președintele grupului 
parlamentar al Uniunii Demo
crate a Poporului Finlandez, 
A. Simonen, președintele grupu
lui parlamentar al opoziției so
cial democrate. K. Uusitalo, pre
ședintele Consiliului de admi
nistrație al întreprinderii de ex
port „Metex”, Helsingius, direc
tor la concernul1 ,.Wartsila“. Ma- 
ko’a și Forsins, directori la în
treprinderea de stat pentru mo. 
nopolul alcoolului, Raade. di
rector general al Rafinăriei 
^Neste-, precum și alte persona
lități. Au asistat Vilho Siivola, 
președintele Asociației de prie
tenie Finlanda-Romînia și alți 
membri aj conducerii asociației.

Deschiderea celei de-a 11-a sesiuni 
a Conferinței Generale 

a U.N.E.S.C.O.
PARIS 14. — Coresponden

tul Agerpres transmite : La 14 
noiembrie, la Paris s-a deschis 
cea de-a 11-a sesiune a Con
ferite: generale a Organiza
ției Națiunilor Unite pentru 
educație, știință și cultură 
(U-NXS.C.O.) consacrată exa- 
minării și adoptării programu
lui ș; bugetului organizației pe 
anii 1961-1962.

Sesiunea a fost deschisă de 
președintele celei de-a 10-a se- 
snmi. Berthoin. fost ministru 
al Invățămintului al Franței.

Luind cuvîntul în cadrul 
Cocfennței, reprezentantul 
R. P. Romine, Vasile Dumi
trescu. adjunct al ministrului 
Afacerilor Externe, a subliniat 
că recunoașterea statelor care 
Șâ-au cucerit de curind inde
pendența reprezintă un fapt 
peziuv. un pas înainte 
pe drumul universalității 
U-NJELS-CO-, și a urat succes 
acestor state in activitatea lor 
6e dezvoltare culturală și so
cială. spre a înlătura astfel 
consecințe unei exploatări 
coloniale de secole. ,-Noi sîn- 
tem convinși, a spus eL că 
noile state cărora li se va oferi 
de azi înainte posibilitatea de 
a lua parte la activitatea

Deschiderea 
unei expoziții 

romînești in Franța
PARIS 14 (Corespondentul 

Agerpres transmite : La 12 no
iembrie s-a deschis în orașul 
Romainville, sub auspiciile A- 
sociației de prietenie Franța- 
Rominia, o expoziție de artă 
populară romînească care va 
rămîne deschisă pînă la 19 no
iembrie a.c.

La deschiderea expoziției, 
care s-a bucurat de un frumos 
succes au luat parte o serie de 
personalități ale vieții publice 
franceze, precum și oficialități 
ale orașului Romainville, în 
frunte cu primarul orașului P. 
Ferautret, consilier general al 

j departamentului Sena.
Au asistat Gh. Ploeșteanu, 

consilier al legației R. P. Ro
mine la Paris, și scriitorul Eu
gen Jebeleanu.

Vizitatorii au putut admira 
cu această ocazie numeroase 
obiecte de artă populară romî
nească, covoare cu motive na
ționale, obiecte de artizanat, 
costume naționale și au făcut 
cunoștință prin panourile ex
puse, cu aspecte din munca 
poporului romin în Industrie, 
agricultură, artă, invățămint și 
sport

Cu ocazia deschiderii expo
ziției, primarul orașului Ro
mainville, Ferautret, a decla
rat că populația orașului Ro
mainville întimpină cu mare 
bucurie deschiderea acestei 
expoziții, întrucît „ea face 
parte din ansamblul relațiilor 
culturale dintre Franța și Ro
minia, care contribuie la cu
noașterea celor două popoare 
și la întărirea prieteniei din
tre poporul romin și cei fran
cez".

8.

La 13 noiembrie a.c., după o 
vizită de o săptămînă în Fin
landa, delegația economică gu
vernamentală a R. P. Romîne, 
condusă de tov. Mihail Florescu, 
a plecat la Stockholm. La aero
port, delegația a fost condusă de 
Hiekkanen, șef de secție în Mi
nisterul Afacerilor Externe al 
Finlandei, K. Uusitalo, președin
tele consiliului de administrație 
al întreprinderii de export „Me- 
tex“, precum și de Ionel Crișan, 
însărcinatul cu afaceri al R. P. 
Romîne la Helsinki.

★

STOCKHOLM 14 (Agerpres).- 
La 13 noiembrie a.c. a sosit la 
Stockholm delegația economică 
guvernamentală a R. P. Romîne, 
condusă de tov. Mihail Florescu. 
La sosire, delegația a fost întîm- 
pinată de contele Bielke, direc
tor ad-interim în Ministerul Afa
cerilor Externe al Suediei, O. 
Landenius, din același minister, 
Torsten Bergman, directorul Uni- 
unii exportatorilor din Suedia, 
reprezentanți ai concernelor 
„Johnsson et Co“, „Nynas Petro
leum", „Defibrator A, B”, 
,.Diamant A. B.“, precum și de 
membri ai corpului diplomatic. 
A fost de față O. Gavriși, însăr. 
cinatul cu afaceri ad interim al 
R. P. Romîne în Suedia.

U.N.E.S.C.O., vor aduce o con
tribuție importantă la tezaurul 
culturii universale în intere
sul păcii. în această lumină 
apare și mai pregnantă neres- 
pectarea principiului univer
salității impusă de Statele 
Unite prin menținerea în afa
ra U.N.E.S.C.O. a unor țări a 
căror prezență este imperios 
necesară”.

Condamnînd faptul că locul 
Republicii Populare Chineze 
în U.N.E.S.C.O. continuă să fie 
ocupat de reprezentantul unui 
guvern fantomă, protejat de 
Statele Unite, vorbitorul a 
spus :
Numărul țărilor care s-au pro

nunțat pentru primirea Chinei 
populare în U.N.E.S.C.O. a 
sporit considerabil în ultima 
vreme. Acesta este un simptom 
al epocii noastre de care tre
buie să se țină seama.

Delegația romînă a cerut A- 
dunării Generale să respingă 
propunerea Comitetului de ve
rificare a împuternicirilor de a 
accepta mandatul reprezentan
tului lui Cian Kai-și. Delega
ția romînă cere să se invali
deze acest mandat în același 
timp, delegația romînă s-a 
opus propunerii Statelor Uni
te, adoptată în Comitetul de 

* verificare a împuternicirilor, 
de a nu se recunoaște manda
ta’. reprezentantului Repu
blici: Populare Ungare. Ce- 
rlrd validarea mandatului 
d^egațiet ungare reprezen
tanții delegației romîne a 
sublimat că pentru îndeplini
rea intr-un spirit constructiv 
a marilor sarcini ce revin or
ganizației trebuie să se înlătu
re de la început orice încălca
re a actului constitutiv al
U-NJLS.C.O. 3^

uit
Laos

*
HANOI 14 fAgvpret). — 

După cum anunți Agenției Viet
nameza de Informații, Comite
tul Central al Partidului Neo 
Lao Haksat a dat publicității o 
declarație bi legătura cu rebe
liunea din Luang Prabang împo
triva guvernului legal condu* da 
Suvanna Fumma.

Activitatea rebelilor U sudul 
Laosului demonstrează că pla
nurile lor perfide sînt îndrep
tate spre răsturnarea guvernului 
legal al Regatului Laos, spre 
reinstaurarea unui regim dicta' 
torial, în scopul transformării 
Laosului într-o colonie fi bază 
militară americană. Imperialiștii 
americani, se subliniază în de
clarație, îți intensifică tot mai 
mult amestecul în treburile in
terne ale Laosului ți acordă 
ajutor fățiș rebelilor.

Pentru a zădărnici uneltirile 
imperialiștilor americani ți ale 
clicii rebele condus e de Fumi 
Nosavan, Partidul Neo Lao Hak
sat cheamă poporul întregii țări, 
pe țărani, muncitori, comercianți, 
militari, studenți, intelectuali etc. 
să se unească în jurul guvernului 
Suvanna Fumma ți si sprijine 
Comitetul loviturii de stat fi 
Partidul Neo Lao Haksat în 
lupta lor hotărîtă îndreptată 
spre zdrobirea clicii rebele.

Guatemala
GUATEMALA CITY 14 (A- 

gerpres). — După cum relatea
ză agenția France Presse, pos
tul de radio Guatemala a 
anunțat că „duminică a iz
bucnit o răscoală în orașele 
Zakapa, care se află în regiu
nea orientală a țării, și Puerto 
Barrios, situat pe litoralul 
Atlanticului”. Aceste două o- 
rașe se află sub controlul in
surgenților.

Potrivit unui comunicat ofi
cial al guvernului Miguel 
Ydigoras Fuentes, în țară s-a 
declarat stare de asediu ne 
timp de 30 de zile. Circulația 
pe străzi este interzisă între 
orele 21 și 6 dimineața.

In comunicat se spune că

Seminarul internațional al studenților 
de la Berlin a luat sfîrșit

Seminarul internațional al stu~> 
denților de la Berlin con
sacrat rezolvării pațnice a pro
blemei germane a stîrnit un 
viu interes în rîndwl studenți
lor din zeci de țări.

La seminar au luat cuvîntul 
tineri ți tinere — reprezentanți 
din Bulgaria. Japonia, Camerun, 
Uniunea Sovietică, Chile, R P.D. 
Coreeană ți alte țări. Cuvîntări- 
le lor sînt pătrunse de o pro
fundă solidaritate cu forțele iu
bitoare de pace ale poporului 
german. Refes Mohamed, repre. 
zentantul Confederației studen
ților din Africa de nord, a pro
testat cu hotărîre împotriva spri
jinirii de către guvernul de la 
Bonn a rușinosului război colo
nial dus de Franța în Algeria. In 
numele acestei organizații în care 
sînt reuniți studenții din Algeria, 
Tunisia ți Maroc, el a declarat 
că Confederația studenților din 
Africa de nord este de partea 
forțelor care luptă pentru solu
ționarea pașnică a problemei 
germane și cere să se pună capăt 
pentru totdeauna colonialismului.

D. Vassiliev (Bulgaria) a de
clarat că poporul bulgar și ti
neretul din țara sa sprijină pe 
deplin toate propunerile guver
nului R.D.G. îndreptate spre a- 
propierea celor două state ger
mane, spre destinderea încordării 
internaționale ți izolarea forțe
lor agresive din Germania occi
dentală.

Lo Cheick Bara, secretar ge
neral adjunct al Comitetului E- 
xecutiv al F.M.T.D., a chemat 
tineretul din toate continentele 
să sprijine pe tinerii patrioți din 
Germania occidentală în lupta 
împotriva politicii războiului și 
a revanșei duse de Bonn. El a 
subliniat de asemenea necesita
tea întăririi contactelor intre 
F.M.T.D. ți tinerii din Germania 
occidentală.

Jiri Pelikan, prețedintele U- 
niunii Internaționale a Studen
ților, s-a pronunțat pentru des- 
fățurarea celei mai largi mițcări 
de protest de către toate organi
zațiile studențețti împotriva a. 
restării de către autoritățile de 
la Bonn a patrioților din Ger

De ce a fost întemnițată 
studenta Vidal Campos?

I

Asociația interna
țională a studenților 
dernocrcți a trimis o 
telegramă ministru
lui de Justiție al 
Portugaliei cerind e- 
libera rea studentei 
Vidal Campos și a 
avoccților portughe
zi care o apără.

Procesul intentat 
studentei Vidal Cam
pos ilustrează cit se 
poate de bine arbi- 
trariul care dom
nește in Portugalia 
lui Salazar, Vidai 
Ccmpos c fost a- 
rjncctă în inchi- 
soore pentru octivi- 
tete „subversivă 

adică pentru con
vingerile sale pro
gresiste. Avocații ei 
au fost arestați pen
tru că au protestat 
împotriva arbitrariu- 
lui autorităților care 
au refuzat s-o eli
bereze pe Vidai 
Campos, după ce a- 
ceasta și-a ispășit 
în închisoare cei 
șapte ani la ©are a 
fost condamnată. In 
cei 7 ani de închi
soare sănătatea ei a 
fost puternic zdrunci
nată.

Avocații studentei 
Vidal Campos au

imele știri din:
forțele teriene fuvemamen- 
tale Inxestrate cu avioane a- 
mericane de tip „B-26" au 
bombardat baza insurgenților 
și aerodromul din orașul 
Puerto Barrios, preenm și 
stația de radio ocupați de 
risen la ți care ie afli la 15 km 
de Puerto Barrios. Totodată, 
ravernul a trimis mari unități 
armate pentru a reprima răs
coala. ~

★
GUATEMALA CITY 14 (A. 

gerpres).
Potrivit relatărilor agenției 

France Presse, răscoala din 
Guatemala a fost declanșată 
de un grup de ofițeri care au 
lansat atacuri simultane din 
trei părți. Agenția subliniază 
că insurgenții au pătruns în 
închisoarea din capitala țării. 
Guatemala City, de unde, 
după ce au eliberat pe deți- 
nuții politici și au strins o 
însemnată cantitate de arme 
și muniții s au îndreptat spre 
regiunea de est a țării, înso
țiți de soldați din garda în
chisorii.

In legătură cu aceste eve
nimente guvernul președinte
lui Ydigoras a instituit o 
cenzură severă a presei.

★

Comentînd aceste evenimen
te agenția France Press trans
mite;

„In Guatemala, regimul lui 
Jacobo Arbenz a lăsat amin
tiri vii. încercarea sa cu pri
vire la o reformă agrară, deși 
timidă în comparație cu aceea 
a guvernului lui Castro reali
zată în Cuba, este considerată 
ca fiind motivul esențial al 
sprijinului acordat de Statele 
Unite contrarevoluției colone
lului Castillo Armas.

Această mică țară (108.889 
km patrați) și avînd 3 milioa
ne și jumătate de locuitori 
joacă în orice caz un rol im
portant în dispozitivul ameri
can din America Latină, atit 
prin poziția sa la frontiera 
meridională a Mexicului, cît și 
prin valoarea sa simbolică. Ea 
a fost multă vreme considera
tă ca fiind „proprietatea pri

mania occidentală care luptă 
pentru destinderea încordării ți 
pentru înțelegere.

★

La 12 noiembrie au luat 
sfîrșit lucrările Seminarului 
internațional al studenților 
consacrat soluționării pașnice 
a problemei germane. Partici
panții la seminar au ascultat 
și au salutat cu căldură scri
soarea adresată reprezentanți
lor tineretului studențesc din 
diferite țări de președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., N. S. Hrușciov.

Participanții la seminar — 
reprezentanți ai organizațiilor 
internaționale, naționale și ai 
altor organizații studențești 
din 51 de țări ale lumii, au 
salutat cu căldură poziția cla
ră și precisă a guvernului so
vietic în problema germană 
expusă în scrisoarea lui N. S« 
Hrușciov.

Participanții la seminar au 
adoptat o declarație în care 
se subliniază că seminaru^ a 
dat tuturor delegaților și in- 
vitaților posibilitatea de a cu
noaște în amănunt problema 
germană.

Subliniind caracterul pașnic 
și democratic al politicii duse 
de R. D. Germană, participan
ții la seminar arată că cercu
rile dominante din Germania 
occidentală continuă să formu
leze pretenții teritoriale față 
de statele vecine și vor să 
acapareze cu forța R. D. Ger
mană.

în declarație se subliniază 
că conținutul principal al pro
blemei germane constă în a- 
părarea păcii. O mare impor
tanță ar avea încheierea tra
tatului de pace cu cele două 
state germane și transforma
rea Berlinului occidental în
tr-un oraș liber, demilitarizat.

în declarație participanții 
la seminar se pronunță pen
tru o Germanie neutră, pen
tru o zonă denuclearizată în 
Europa Centrală, pentru ieși
rea celor două state germane 
din N.A.T.O. și din Tratatul 
de la Varșovia și pentru re- 

hotărft să adreseze 
la O.N.U. o plingere 
împotriva guvernu
lui portughez, ară- 
tind că atitudinea 
autorităților față de 
clienta lor este In 
contradicție cu Car
ta O.N.U. și cu De
clarația drepturilor 
omului. Această ac
țiune a lor a pro
vocat represalii din 
partea poliției.

Consiliul general 
al Colegiului avo- 
caților din Portuga
lia a adresat în le. 
gătură cu aceasta 
un protest ministru
lui de justiție.

vată’ a companie! „United 
Fruit’, care posedă aci nu nu
mai plantații imense de bana
ne și cafea, dar care contro
lează de asemenea căile ferate 
și instalațiile portuare”.

Nicaragua
MANAGUA 14 (Agerpres). h 

După cum anunță agențiile de 
presă americane, în Nicara
gua continuă răscoala împotri
va regimului dictatorial al Iul 
Somoza, Agenția United Press

International subliniază că for
țele insurgente continuă să 
mențină controlul asupra ora
șului Jinotope ocupat la 11 no
iembrie in ur-ma unui atac prin 
surprindere împotriva unei găr
zi naționale. Continuîndu-și o* 
fensiva spre capitala țării, răs- 
culații au ocupat și orașul Di- 
riamba care se află la numai 
10 mile depărtare de Mana
gua.

In urma acestor lupte răscu- 
lății au luat mai mulți prizo
nieri printre care se află și co
lonelul Rodolfo Avdorn, co
mandant al gărzii naționale a 
regiunii Carazo împreună cu 
doi ofițeri. S-au înregistrat nu
meroși morți și răniți. Dictato- 

tragerea tuturor trupelor stră* 
ine de pe teritoriul German 
niei, pentru recunoașterea Re
publicii Democrate Germane.

Participanții la seminar ai< 
adoptat hotărîrea de a în« 
sărcina Comitetul de pre4 
gătire să exprime președinte-* 
lui Consiliului de Mini.-J 
tri al U.R.S.S., N. S. Hrușciov^ 
calde mulțumiri pentru seri-» 
soarea adresată participanți-* 
lor la seminar.

Cine poate studia 
In Berlinul 
occidental

Cine poate să urmeze 
cursurile universități
lor ți institutelor de 

învățămînt superior din Ber
linul occidental ? Răspunsul 
la această întrebare a fost dat 
la începutul lunii noiembrie^ | 
de Institutul de Statistică vestLl 
berlinez odată cu publicarea^ 
unui raport privind situații 
studenților din Berlinul occi
dental.

Din 17.954 de studenți — 
arată raportul — 7.510 sînt 
fii de mari fabricanți, ban
cheri, și comercianți, iar 223 
de studenți fac parte din fa
miliile ofițerilor Bundesweh- 
rului care au deținut pos
turi importante și în fostul 
Wehrmacht nazist. Alte cite- 
va mii de studenți sînt fii de 
avocați. medici ți alte cate
gorii de liber profesioniști. 
Cit 'privește copiii muncitori
lor ți țăranilor care frecven
tează universitățile vest berii- 
neze, numărul lor reprezintă 
abia 5.9 la sută din numărul 
total al studenților.

După cum au lăsat să se în
țeleagă unele ziare care apar 
în Berlinul occidental, prin 
publicarea acestui raport au
toritățile locale au încercat 
să demonstreze că pînă și în 
ce privește educația universi
tară. viitorii intelectuali vest- 
berlinezi sînt cadre de nădej
de : feciori de bani-gata. o- 
draslele foștilor demnitari h.t- 
lerițti, etc. Pe ei se pot baza 
revanșarzii de la Bonn ți unel
tele lor vesl-berlițteze in pla
nurile lor provocatoare.

L RETEGAN

Demonstrație 
studențească 
la Montreal

MONTREAL 13 fAgerpres) — 
Agenția France Presse, anunță că 
la 11 noiembrie la Montreal a 
avut loc o demonstrație a stw1 
denților din trei universități. 
Participanții la demonstrație au 
purtat pe străzile central^ ale o- 
roșului pancarte cu lozinci care 
cereau să se treacă la dezarma
rea nucleară.

Demonstrația a fost organizată 
de Comitetul studențesc pentru 
dezarmarea nucleară.

rul Luls Somoza a Intrat in 
panică. El a convocat de ur
gență cabinetul Intr o sesiune 
extraordinară și a proclamat 
starea marțială, suspendînd 
drepturile constituționale.

Potrivit știrilor oficiale, sub
liniază agenția U.P.I., „luptele 
se dau tot mai aproape de ca
pitală ceea ce face ca situația 
din țară să se complice și mal 
mult",

Congo
NEW YORK 14 (Agerpres). 

Primul ministru al Republi-j 
cil Congo, Patrice Lumumba, 
a adresat la 11 noiembrie 
președintelui Adunării Gene
rale a O.N.U. o scrisoare in 
care cere organizarea imediată 
a unui referendum în Congo 
cu scopul de „a permite po
porului congolez să-și aleagă 
în mod liber și direct conduc 
cătorii pe care-i dorește și de 
a pune capăt crizei actuale 
și tuturor manevrelor de cu
lise". „Referendumul, se spu4 
ne în scrisoare, va propune 
adoptarea unul regim prezi
dențial, urmat de alegerea 
președintelui republicii prin 
vot direct".

Referindu-se la actuala sîa 
tuație din Congo Patrice Lu* 
mumba arată în scrisoarea sa 
că „Singurele instituții provi
zorii prevăzute de legea fun
damentală, sînt subminate de 
șeful statului. Parlamentul# 
deoarece nu este de acord cu 
el, este închis in mod brutal#' 
prin violarea legii fundamen
tale. Lumumba arată în în
cheiere că „primului ministru 
și guvernului meu legitim îi 
aparțin dreptul de a trimite 
o delegație la O.N.U., așa 
cum am făcut-o în trei rîn- 
duri, și nu șefului statului-,
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