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Foca : S. STBNER

dare de 
au avut

nei. Ej și-au început, 
activitatea priatr-un studr 
nunțit asupra măsurilor d 
fi luate în secții de către 
rile organizațiile r de 
U.T.M. pentru a duce la 
rea calității produselor 
prinderii.

La laminorul nr. 1, de 
se mai dan rebuturi. E

irea

Ce măsuri a stabilii organizația 
U.T.M. de la Uzina .Cristea Nicolae* 
Galați pentru a spori contribuția 
tineretului la îndeplinirea planului 

pe 1961

Acum 
Ple-

ertsln

Discuția la care participau 
membrii comitetului U.T.M. și 
alți utemiști din uzină — a du
rat puțin. Vals Augustin, secre. 
tarul comitetului U.T.M. al Uzi
nei „Cristea Nicolae” din Galați 
le-a arătat pe scurt scopul a- 
cestei discuții.

— în adunările de 
seama și alegeri care 
loc în organiza
țiile noastre s au 
stabilit măsurile ca
re se vor lua pen
tru a spori aportul 
tinerilor la îndepli
nirea sarcinilor ce-i 
revin uzinei noas
tre pentru anul 
viitor . Ele au fost 
înscrise în hotăriri 
le adunărilor generale, 
însă, în urma recentei
nare a C.C. al P.M.R. ciad in 
fața uzinei stau sarcini mult mai 
mari pentru antil viitor trebuie 
să ajutăm in mod concret orga
nizațiile U.T.M. din fiecare sec
ție să stabilească măsuri care să 
ducă la sporirea Contribuției ti 
neretului la îndeplinirea sarcini
lor de plan pe 1961. Aceste mă
suri se vor adăuga la holărîri’.e 
adunării generale U.T.M. de dare 
dc scamă și alegeri. Toate aces
tea trebuie să răspundă la nevoi
le cele mai reale ale fiecărui 
sector de munca în parte, ele 
trebuie propuse și studiate în- 
c°pînd de la fiecare loc de mun
că în parte.

In mod practic, s-a hotărit a- 
tunci ca un număr de 16 ti
neri fruntași în producție, res
ponsabili de brigăzi de tineret, 
tehnicieni și ingineri să meargă 
la fiecare loc de muncă și pe 
baza unor consultații largi, a 
unui studiu amănunțit să ajute 
birourile organizațiilor U.T.M. 
din secții în stabilirea angaja
mentelor pe anul 1961, în le
gătură cu îmbunătățirea cali
tății produselor, ridicarea 
lificării profesionale a
lor, în mobilizarea mai 
tor tineri la mișcarea 
inovații, organizarea mai 
a activității brigăzilor de
ducție, a posturilor utemiste de 
control, realizarea de economii 
etc. Tinerii și.au început lucrul 
răspîndindu se prin secțiile uzi-

pisesc 
adnu«. dar e*ie oare 
te încadrezi in acest 
Nu. în secție există 
ca rebutul să fie redus și mai 
mult, sâ se reducă procentul de 
tabla declasată. Cum ? Prin res
pectarea numărului de treceri a 
iablci prin cilindri, prin încălzi
rea corectă a materialului în 
cuptor. Aceasta înseamnă că la 
sfîrșitul anului 1961 prin orien*

BU procentul 
deajuns să 

procmt? 
posibilități

rvai ea 
cauzele

? uneori 
e tabla 
ie mai
t nere*- 
proeesu- 

lui teczolncic. La lamino. 
ruj 4. de pildă, nu Se lamina ta
bla de hmzunca necesară, nu •« 
acorda atenție respectării tirapo. 
hu de încălzire a materialului 
in cuptor etc.

S-a constatat ci în diferite sec
ții, tinerii nu îndeplineau preș.

I. BODEA

(Continuare în pag. 3-a) j

ca. 
tineri- 

mul- 
de 

bună 
pro-

Deschiderea expoziției 
„Lev Nikolaevici 

Tolstoi"
In sala de expoziții a Casei 

prieteniei romîno-sovietice 
A.R.L.US. din Capitală a a- 
vut loc luni la amiază deschi
derea expoziției „Lev Niko- 
laevici Tolstoi", organizata de 
Comitetul național pentru a- 
părarea păcii din R. P. Ro 
mînă și Consiliul General 
A.R.L.U.S., cu prilejul come
morării marelui scriitor rus.

Au fost.de față acad. prof. 
P. Constantinescu-Iași și Ma
rin Florea Ionescu, vicepre
ședinți ai Consiliului General 
A.R.L.U.S., Sanda Rangheț, 
secretar al Comitetului Națio
nal pentru apărarea păcii din 
R. P. Romînă, reprezentanți 
ai Ministerului Invățămîntu- 
lui și Culturii, ai I.R.R.C.S., ai 
uniunilor de creatori, oameni 
de cultură.

A asistat G. E. Cobotariov, 
însărcinat cu afaceri ad-inte 
rim al Uniunii Sovietice la 
București, șj alți membri ai 
ambasadei.

Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de tov. Ion Pas, 
președintele Comitetului de 
radio și televiziune.

(Agerprei)
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Proletari din toate țările, uniți-vă!

Organ Centrai al Uniunii Tineretului Muncitor
Marți 22 noiembrie 1960

TG. MUREȘ (de la corespon
dentul nostru). La 16 noiembrie, 
întreprinderea forestieră din Re
ghin și-a îndeplinit planul a- 
naai la producția globală. Pla
nul anual a] întreprinderii la 
producția marfă a fost îndepli
nit încă cu 3 sâplămîni în urmă. 
Colectivul de muncă al între
prinderii forestiere din Reghin 
poate astfel raporta îndeplinirea 
înainte de termen a angajamen
telor luate în cinstea celui de-al 
III-tea Congres al Partidului.

Rezultate deosebite a obținut 
întreprinderea in valorificarea 
superioara a masei lemnoase: 
astfel în primele 10 luni, indice, 
le de utilizare a masei lemnoase 
la fag a fost de peste 65 la sută, 
față de 59,6 la sută prevăzut in 
plan. întreprinderea a livrat 
peste plan 732 m.e. bușteni de
rulați fag. 4439 m.e. lemn celu
loză. 1.255 mc. lemn construcții. 
:-<enn cantități de mangal de 
haefâ. lăxi-fag etc.

In primele 10 luni întreprin
derea a realizat 1.690.000 lei 
beneficii peste pian iar prin re
ducerea prețului de cost s-au 
realizat peste 420 000 lei econo, 
anii peste plan.

Sfaturile maistrului prind totdea
una bine. Acest lucru îl știe ti- 
năruil strungar lone&cu Gheorghe 
de la întreprinderea de prefa
bricate metalice din Ploești, 
care primește îndrumările 

maistrului Gheorghe Bujor.
Foto : N. STELOR1AN

Pe răspunderea: 
brigăzii...

IN SATELE REGIU Nil CONSTANȚA

Au început cursurile învă|ămîntului
agrozootehnic de

în satele regiunii 
Constanța au început 
cursurile învățămin- 
tului agrozootehnic 
de masă. Pentru noul 
an de învățămînt la 
diversele forme de 
învățămînt agrozoo-

tehnic de masă s-au 
înscris circa 40 000 
oameni ai muncii din 
agricultură, cu 10.000 
mai multi de rit în 
1959. Lecțiile teore
tice vor fi completate 
prin demonstrații

E minunat să fii student!, 
exclamă din toată ini
ma, unul din tinerii 
mînulesc lopata, acope- 
cu pămînt platforma de

Dumitru Almaț

masa
practice și prin or
ganizarea unor schim
buri de experiență, 
în cadrul cărora 
fruntași ai recoltelor 
bogate vor împărtăși 
metodele lor.

(Agerpres)

Au terminat 
arăturile adinei 

de toamnă
Zeci de gospodării agricole 

stat din întreaga țară au termi
nat arăturile adinei de toamnă. 
Alte numeroase unități urmează 
să încheie această lucrare în a- 
ceste zile. în regiunile Craiova. 
Baciu și Regiunea Autonomă 
Maghiară ogoarele de toamnă au 
fost pregătite în proporție de 
circa 90 la sută. în total, gospo
dăriile agricole de stat au exe* 
cutat pînă acum arăturile nece
sare insâmînțărilor de primăvară 
in proporție de circa 65 la sută.

de

Ictă în fotograf io noastră 
pe sudorul fruntaș Marin 
Mocanu de la Uzinele 
„Tudor Vladimirescu“ din 

Capitală.

Foto : A. VIERU

Prelungește durata 
planificată 

de funcționare 
a mașinilor

VizionărHe colective ale 
spectacolelor dau posibilita
tea tinerilor să schimbe apoi 
Impresii. să discute despre 
ee!e văzute, să aprofundeze 
unele probleme artistice. In 
duminica ce a trecut foto
reporterul nostru a întilnit 
muîți tineri din raionul „Gh. 
Gheorghîu-Dej“ la spectaco
lul cu piesa „Viori de primă
vară" in interpretarea colec
tivului artistic al Teatrului 
Armatei. Dacă le-a plăcut ? 
Privirile atente, concentrate, 
surprinse în imaginea alătu

rată țin loc de răspuns.

Numeroși mecanici de locomo
tivă, printre care cei de la de
pourile C.F.R. Bucurețti-Triaj, 
Tciuș, Timișoara și Timiș-Triaj 
au reușit să prelungească cu mii 
de kilometri durata planificată 
de funcționare a mașinilor între 
două reparații generale. Acest 
succes este rezultatul grijii cu 
care mecanicii și fochiștii își în
grijesc și își eonduc locomoti
vele. După fiecare drum e[ revi
zuiesc cu atenție starea mașinii 
și execută singuri micile repara
ții. Totodotă. muncitori cu o 
experiență bogată, împărtășesc 
zilnic tovarășilor lor cunoștințele 
tehnice despre conducerea și în
treținerea locomotivelor. S-a a- 
juns în acest fel ca parcursul 
mediu al locomotivelor între 
două reparații generale să creas
că anul acesta cu 2,3 la sută față 
de plan și cu aproape 7 la sută 
față de realizările obținute în 
perioada corespunzătoare a anu
lui trecut.

Potrivit calculelor, locomotive
le intrate în reparație în primele 
9 luni ale anului, au circulat în 
total, peste norma de parcurs 
între două reparații generale, 
circa 1.400.000 km.

Băieți,. vi s-a repartizat 
în brigadă încă un ■ flăcău. A 
terminat de curînd școala pro
fesională. Ajutați-l să devină 
și el fruntaș ca și voi.

Cu această scurtă reco
mandare, șeful stației pompe
lor de injecție a apei în zăcă- 
mînt din schela Bîlteni îl pre
zentă pe Mircea Tocan și plecă 
după alte treburi.

După ce îl cercetară în tă
cere, din cap pină-n picioare 
pe noul venit, cei 12 tineri din 
brigada de lăcătuși mecanici 
a tineretului condusă de Va
sile Moldoveanu se uitară lung 
unul la celălalt.

Noul lor tovarăș de muncă 
venise îmbrăcat cu o haină în 
carouri lungă pînă la genunchi, 
cu o pereche de pantaloni su
grumați la manșete, cu tălpile 
pantofilor etajate, iar între 
degete învirtea ca pe o mo- 
rișcă o pereche de ochelari. 
Părul de pe cap era aidoma 
unei clăi de fin răvășite.

— Parcă-ar fi „omul zăpe
zilor11 — pufni în tis Aurel 
Cisată. Rîseră și ceilalți.

Fără să ia în seamă ce se 
spunea despre el, 
pezilorr 
de membrii brigăzii 
comandă :

— Sînt absolvent 
profesionale. Mă 
Mir - cea To - can ! Sper că 
ne vom înțelege bine. Meserie 
știu berechet, o să aveți de 
învățat de la mine.

— Halal, îi zise unul. Dar 
portul de pe ce planetă l-ai 
împrumutat ?

— Ia te uită cum mai face 
pe grozavul, a și început să ne 
dea lecții, spuse furios Costel 
Tițu.

— Ce-ar fi să ne descotoro
sim de un asemenea exem
plar, sări cu gura și Marcel 
Bursuc. - “ -
ride de 
noi nu 
schelei...

De prisos să mai vorbim des
pre ceea ce au discutat tine
rii. Singur Vasile Moldoveanu 
și-a păstrat calmul și a hotărit 
ca Tocan să rămînă în bri
gadă.

— E ușor să-l alungăm — 
le-a spus el. Tocan va pleca 
din schelă. Dar pe ce drum va 
apuca el, cine va răspunde 
pentru faptele lui de mai târ
ziu ? Nu noi, cei care l-am a- 
lungat ?...

„omul ză-
se apropie îndrăzneț
.................  " și se re-

al școlii
numesc

Dacă-l vede cineva 
întreaga brigadă. Iar 
vrem să fim circul

care 
find 
beton de deasupra conducte
lor de calorifer, învelite în 
vată izolantă de sticlă. Apoi 
schimbă lopata la stînga și 
rotește dreapta, ușor, mîngîios 
parcă, asupra împrejurimilor: 
La primăvară acolo o să lo
cuiesc, la etajul patru !

— De ce 
„bobocule" ? 
rîzînd.

— Pentru 
Și, cît-oi fi 
tot am prins șpilul, 
aflat că repartiția camerelor 
din cămin se face pe etaje și 
pe ani de studii; iar numărul 
etajelor e invers proporțional 
cu numărul anilor. Anii de 
studiu ai studenților urcă, iar 
numărul etajelor coboară.

— Sînteți mai tineri, de !
— De-acolo, bobocilor, în- 

vățați mai ușor să zburați, îl 
consolează studenții trecuți 
prin stagiul „bobociei".

Las să glumească mai de
parte tinerii prieteni de mun
că patriotică, alături de care

tocmai la patru 
întreabă careva

că sînt 
eu de

în anul I. 
„bobocel" 
adică am

m-am angajat în această zi 
din mijlocul lui noiembrie, 
și-mi plimb privirile asupra 
vastului teren pe care se clă
dește complexul studențesc al 
instituțiilor de învățămînt su
perior din Cluj.

N-am fost de un an pe aici 
și, ca-n toate orașele țării, 
parcă nici nu mai recunosc, 
așa de mult a întinerit bă- 
trîna cetate de pe Someș.

Pe panta unde ne aflăm, 
străbătută de strada Decebal, 
în spatele clinicilor și al fa
cultăților de chimie și natu
rale, pe stînga străzii Moților, 
pînă astă primăvară vegetau, 
lent, niște grădini și niște li
vezi cu cireși, pruni și nuci.

Acum domnește aici forfota 
unui mare șantier. Motoarele 
camioanelor duduie, telefoa
nele zbîrnîie, betonierele a- 
mestecă cimentul cu prundi- 
șul, polizoarele ronțăie mo
zaicul culoarelor, dulgherii 
bocănesc apăsat în seîndurile 
cofrajelor, zidarii așează cără
mizile, macaraua urcă și urcă

materiale, iar etajele sporesc 
și blocurile cresc mereu. Ici 
se toarnă temelia. Colo se 
înalță etajul doi. Dincolo se 
tencuiește. La blocul din față 
sînt gata toate camerele. Și-s 
spoite în culori vii, calde, pri- 
măvăratice, parcă-s vilele în
sorite de pe malul mării. 
Parcă-s blocurile din Piața 
Palatului Republicii din Bucu
rești. Dar ce tot spun „parcă ?“ 
Sînt așa cum trebuie să fie : 
o frîntură din luminoasele 
construcții ale acestor ani ai 
noștri.

Și prins de-un val de bu
curie adînc lăuntrică, simt 
îndemnul să-mi perind prin 
minte cîteva date aflate de 
la specialiști și de la organi
zatorii șantierului și ai muncii 
patriotice pe acest șantier 
care, prin neprecupețita dra
goste a partidului pentru ti
neretul studios, va face din 
Cluj o adevărată cetate uni
versitară.

Complexul studențesc ce se 
înalță acum în Cluj ya cu-.

prinde pînă în primăvară 
șapte cămine și o mare can
tină pentru 3.000 de persoane. 
Blocurile pentru cămine vor 
spori pînă la 15. întregul 
complex studențesc va fi ra
cordat la o modernă centrală 
termică. Fiecare cămin va 
caza 350 de studenți. Came
rele, de cîte patru paturi, sînt 
repartizate pe patru paliere, 
fiecare palier fiind înzestrat 
cu cîte o sală de lectură și 
un grup social (spălătorie, 
dușuri și cîte un stațio
nar). Fiecare cameră, încăpă
toare, luminoasă, dotată cu 
mobilier metalic, cu dulapuri 
în pereți, etajere pentru cărți, 
mesuțe pentru lucru, va adă
posti cîte patru studenți.

Trei din aceste cămine se 
vor da în folosință la sfîrșitul 
acestui an.

Patru vor fi gata în roșu, 
iar în martie își vor putea 
primi și ele locatarii. Clădi
rea cantinei va cuprinde la 
parter magaziile de alimente 
și bucătăriile, iar la etaj o 
vastă sală de mese cu 1.500 
de scaune, cu un bufet cen-

(Continuare în pag. 3-a)
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Amurg de toamnă in parc...

...Și Tocan a rămas în b'ri- 
gadă.

E greu de descris ce s-a pe
trecut în primele săptămîni cu 
el. Vocabularul bulevardier, 
comportarea urîtă, necuviin
cioasă față de fete și oamenii 
mai în vîrstă, lipsa și întârzie
rea de la servici, lucru de 
proastă calitate se țineau lanț. 
Autorul tuturor acestora — 
Tocan — a contribuit la pier
derea drapelului de brigadă 
fruntașă de către brigada lui 
Moldoveanu.

Lucrurile au ajuns atât de 
departe îneît conducerea sche
lei a hotărit să-i desfacă con
tractul de muncă. Poate că 
brigada ar fi trebuit să se 
bucure de această măsură. Dar 
nu s-a întâmplat așa.

Moldoveanu reușise să-i 
pună la ambiție. Oare nu pot 
ei, un colectiv întreg, să în
drepte un om ? Dacă-l lasă să 
plece, ce-au să zică ceilalți 2 
„Au avut și ei un om care căl
ca pe alături și n-au fost în 
stare să-l îndrepte. Halal bri
gadă ! Cum le-a fost nițel mai 
greu, s-au descotorosit de el“.

Nu, brigada lui Vasile Mol
doveanu n-a vrut să se spună 
așa ceva despre ea. Așa se 
face că brigada a mers ho- 
tărîtă la direcțiune. Tinerii au 
cerut anularea dispoziției de 
desfacere a contractului de 
muncă al lui Tocan luîndu-l 
pe acesta pe răspunderea lor. 
Directorul a fost de acord. 
Din clipa aceea, brigada, toți 
cei 12 membri ai săi și-au dat 
seama cu toată gravitatea de 
marea răspundere pe care și-o 
iau : aceea de a crește, de a 
îndrepta un om. Să mai spu
nem că nu era o sarcină deloc 
ușoară ? E de la sine înțeles.

Brigada și-a dat seama că 
Tocan trebuia cîștigat de că
tre brigadă mai întîi sufleteș
te, trebuia să-i cîștige încre
derea, să și-l facă prieten. De
sigur, acum, Tocan avea în
credere în noii săi prieteni, le 
era recunoscător pentru ceea 
ce făcuseră pentru el, dar nu-i 
venea nici să renunțe la ve
chile „prietenii1'.

Șeful brigăzii — Moldovea
nu — și-a luat el sarcina de 
a-l dezbăra de prieteniile care 
nu-i erau de nici un folos. O- 
dată, în ziua salariului, a ple
cat împreună cu el la Tg. Jiu. 
Dincolo de stația de oprire a 
autobuzului, pe Tocan îl aș
teptau cîțiva derbedei cu care 
trebuia sa meargă să chefu- 
iască, să-și cheltuiască sala
riul. Dar iată că de data a- 
ceasta Tocan n-a mai mers cu 
ei, a trecut mai departe la 
braț cu Moldoveanu. Acesta 
a mers cu el prin magazine, 
prin librării, l-a sfătuit ce lu
cruri trebuincioase să-și cum
pere, cît să-și oprească pen-r 
tru cantină și celelalte nece-

ION TEOHARIDE
(Continuare în pag. 3-a)

BILANȚ BOGAT
în acest an brigăzile ute- 

miste de muncă patriotică din 
raionul Drăgănești-Olt au ob
ținut realizări importante. Ast
fel cei peste 3800 tineri înca
drați în 105 brigăzi utemiste 
de muncă patriotică din raio
nul nostru au adus o contri
buție prețioasă la construirea 
a 3 grajduri de animale. 5 sai
vane în cadrul gospodăriilor 
colective, au ajutat la construi
rea a 3 săli de clasă și două 
cămine culturale, au curățat 
o suprafață de 1.030 ha. islaz, 
au însilozat 16.000 tone furaje 
pentru animale, au întreținut 
și reparat 55 km. de drum, 
în total în cele 10 luni ale a- 
cestui an membrii brigăzilor 
utemiste de muncă patriotică 
din raionul Drăgănești-Olt au 
realizat economii în valoare 
de peste 960.000 lei. La aceste 
acțiuni merită scoasă în evi
dență activitatea brigăzilor u- 
temiste de muncă patriotică 
din comunele : Balta-Sărată, 
Crîngeni, Crîmpoia. Văleni, 
Mihăești șj altele.

VASILE DUMITRESCU 
secretar al Comitetului raional 

U.T.M. Drăgănești Olt

fost.de


Duminica sportivă
Rugbi

pctinaj și

Etapa Xll-a a categoriei Aa

de egali- 
Neînvin- 

începutul

Fiecare tînâr un participant la

de iarnă
Zilele cu adevărat primăvăra- 

tice ale acestei frumoase toam
ne au îngăduit prelungirea sezo
nului întrecerilor sportive în aer 
liber. Acum, toamna însă e pe 
sfirșite. în munți a căzut deja 
prima zăpadă. Fiorul întrecerilor 
de iarnă a și pus încă de pe 
acum stăpînire pe numeroși ti
neri. Să te întreci cu tovarășii 
tăi, pe mantia albă a zăpezii — 
cu schiurile și săniuțele, ori pe 
Oglinda de cristal a gheții — cu 
patinele, în timp ce gerul îți 
pișcă obrajii — ce poate fi mai 
plăcut, mai reconfortant, mai în
tăritor ! Și iată o veste a um
plut de bucurie inimile tinerilor 
sportivi : LA 1 DECEMBRIE 
VOR ÎNCEPE IN ÎNTREAGA 
ȚARA ÎNTRECERILE UNEI 
NOI EDIȚII A SPARTA
CHIADEI DE IARNĂ A TINE
RETULUI, Așadar, peste cîteva 
zile, sute de mii de tineri își 
vor disputa intîietatea în cadrul 
etapei de masă a celei mai largi 
competiții sportive.

Spartachiada de iarnă a tine
retului va cuprinde mai multe 
etape : etapa I va începe la 
1 decembrie și se va desfășura 
pe o durată de trei luni, respec
tiv pînă Ia 1 februarie 196Î. 
Etapa a II-a rezervată întreceri
lor interasociații și pe localități 
se va desfășura de la 1 februa
rie 1961 pînă la 10 martie 1961. 
Cea de a IlI-a etapă raională se 
va desfășura pînă în ziua de 20 
martie. în unele regiuni : Su
ceava, Ploești. Bacău. Stalin, 
Baia Mare, Cluj, Autonomă Ma
ghiară, Hunedoara și Timișoara 
ee va organiza la schi și etapa 
regională, între 20 martie și 28 
martie 1961. (In raport cu con
dițiile climaterice).

Etapa de masă a acestei mari 
competiții sportive va constitui 
o trecere în revistă a activității 
organizațiilor U.T.M. și a aso
ciațiilor sportive prin organiza
rea unor întreceri interesante la 
care vor fi mobilizați cît mai 
mulți tineri. Totodată ea va fi 
un bun prilej pentru a antrena 
in activitatea sportivă îndeosebi

Succese internaționale 
ale sportivilor romîni

• Echipa selecționată mas
culină de volei a R. P. Ro
mine a obținut un succes re
marcabil in turneul interna
țional de la Paris. Voleibaliștii 
romîni au cîștigat toate cele 3 
întîlniri susținute, practicind 
un joc tehnic și spectaculos, 
mult apreciat de publicul pa
rizian. în ultimul meci al 
turneului echipa R. P. Romî
ne a învins cu scorul de 3—1 
15—12 ; 7—15 ; 15—7 ; 15 
—10) echipa R. P. Polone. 
S-au remarcat Roman, Nico- 
lau, Derzei și Fieraru.

Clasament final : 1. R. P. 
Romînă 6 puncte; 2. R. P. 
Polonă 5 puncte; 3. R. P. 
Vrtgară 4 puncte ț 4. Franța 3 
puncte.

tinerii câte n-au făcut cunoștință 
cu frumusețea sporturilor. Tine
rii participariți la Spartachiada 
de iarnă a tineretului își vor dis
puta intîietatea în cadrul a 8 
discipline sportive : GIMNASTI
CA (băieți -i fete), HALTERE 
(băieți). PATINAJ (băieți și 
fete). ȘAH (băieți «i fete) TE
NIS DE MASA (băieți și fete), 
TRÎNTA (băieți). SCHI (băieți 
și fete), SĂNIUȚE (băieți și fe
te). Acolo unde există condiții 
se vor organiza și întreceri de 
popice, cros, in funcție de posi
bilitățile locale, clima, precum 
și de tradițiile de care «e bucu
ră anumite discipline sportive 
în regiunea respectivă.

Spartachiada de iarnă a tine
retului se bucură astăzi de o 
veche tradiție. Cu fiecare ediție 
întrecerile sale au adus la start 
sute de mii de tineri, majorita
tea făcînd pentru prima dată eu 
acest prilej cunoștința cu diver
se discipline sportive. Întrecerile 
Spartachiadei au dat posibilita
tea organelor și organizațiilor 
U.T.M. precum și asociațiilor 
sportive «ă acumuleze o bogată 
experiență în antrenarea masei 
de tineri la o continua â bogo
ta activitate sportivă. Nu mai 
departe. întrecerile Concursului 
cultural sportiv ru adus la star
tul competiție; sute de mii de 
tineri care «i-au diapotit ax ar* 
doare întiietatea pe terenurile de 
«port, pe scenele căminelor cul
turale.

Succesul Spartachiadei de iar
nă— ca al oricărei fonipfliții 
sportive de masa — depinde in 
primul rînd d* n^ul in ear« or
ganizațiile U.T.M. și asociatul* 
sportive vor organiza intreccnle 
etapei de masă. Ca de fiecare dată 
spartachiada a fort organoatâ 
avindu-se in vedere o rupi de 
pregătire pentru participarea ti
nerilor la întreceri. Zilele care 
au mai rămas pînâ La 1 decem
brie trebuie folosite cu chib
zuință pentru pregătirea bazelor 
sportive, pentn reameaajarea să
lilor de sport. Chiar dacă n-a 
căzut încă zăpada, organizațiile 
U.T.M. și asociațiile sportive au 
datoria să mobilizeze tinerii, bri
găzile utemiste de muncă patrio
tică la amenajarea pîrtiilor de 
schi și săniuțe precum fi a pa 
tinoarelor. Cu aceeași griji tre
buie să ne oeopâm de asâgwn- 
rea fiecărui concurent în parte, 
materialul sportiv necesar iutre- 
eerilor

O deosebită importanță pre. 
xinlă buna pregătire a coucurea- 
țiior. Prima ri de întreceri tre
buie să râsească pe fiecare parti
cipant bine pregătit pentru a pu
tea face față m «acces dinelor 
dispute. Organizațiile U.T.M.. >- 
sociațiile sportive trebuie «â aibe 
in vedere nu numai întocmirea 
listelor de participants ci mai ales

sâ creeze condiții și «â organizeze 
antrenamente pentru tinerii con. 
mirenți care să fie coordonate de 
antrenori, profesori de educație 
fizică, instructori voluntari, spor
tivi fruntași și alții.

Atît în perioada de pregătire 
dar mai eu seamă in etapa de 
masă a întrecerilor Spartachiadei 
de iarnă a tineretului, organiza
țiile U.T.M. și asociațiile sporti
ve trebuie să deslișoare o intensă 
acțiune de popularizare a între
cerilor competiției, folorind mij
loace cit mai eficace. La stația 
de radio amplificare, la gaaetele 
de perete sau ziarele de uzina, 
trebuie popularizate nu numai 
zilele de întreceri, dar și rezul 
țațele bune pe care le obțin ti
nerii participanți. In felul a«esta 
vom reuși sâ scoatem la iveală 
nu numai comportarea meri tuna
rii a tinerilor sportivi, dar rom 
oferi totodată un puternic stimu- 
leat pentru antrenarea altor ti
neri la întreceri

.Antrenarea unui număr cit 
mai mare de tineri la întrecerii* 
Spartachiadei de iarnă, prezintă 
• deenebită importanță n su
mai pentru organiza re a unei ac
tivități sportive interesante în 
timpul iaruii. dar creează totoda
tă posibilitatea de a depisu ele. 
mentei* doîat* eu reale calități 
sportive Sint nenumărate exem
ple privind descoperirea și pro
movarea elementelor talentate. 
Nu da; departe, la trecuta edi
ție a Spartachiadei de iarnă 
prurtr* aip tineri deosebit de 
dotați a fou descoperit baltero- 
hluC clujean Fitxi Balaș Fina- 
liM al întrecerilor de haltere, 
ei a ajuna uusaai după citeva 
hxni ia lotul republican ea mai 
apa* aâ fia promovat in lotul 
olimpie al țârii. Asemenea ele-

te urmărite, pentru a k dezvol
ta astfej eabtățik naturale, pr.a- 
tr-o pregătire dt mai amțentâ. 
bine coordonau da i itnsan sau 
prcdenari da educație fimsd

Spartachiada d* iama a tine 
tetuhri aduce un aport de «eamâ 
la formarea unor trialr • de ca
racter ale tineretul't nostru cum 
ar fi d-rreciz vwențz. rsrojcl. 
spirilal colectiv, eoutnbuâa căre- 
tiv la edwarea c»mx=istâ a fi- 
neretslui fi dezvoltă ia orelnri 
timp imercsal nneiar de tineri 
penau prarrienrea orșxnirată a 

vederea trecerii ■•rineIer Cam- 
pkxulm țarta GM Jk ceea «eu 
râlește fine p ajută la întărim 
sâaâtâții jar.

Fără îndoială eâ casca 'ocări 
e« trebuie sâ anime mtîvixatea 
organizațiilor de bază U.T.M. 
ta orzzzixarea întrecerilor orco- 
lei mari competiții de mamerte: 
^Fiecare tinăr na partiripaat la 
întrecerile Spartarănadeâ de iar

Crirtino Pbtroulee ș» Rodu Ionian au 
evoluat pe pcfnoc-ul chficial din 
porcul sportiv bucureștean „23 August' 
cu prilejul detchic’erii sezonului de 

hochei pe gheața.

avorabil. pe 
desfundate, 

meciuri ale

în deplasare cu 5—1 
(2—1) pe Știința 
Cluj. Interul dreapta 
Constantin, autorul a 
3 goluri, a fost 
mai bun jucător 
pe teren

La București, 
atodioen* Republicii, 
Progresul a întrecut 
la Umili cu 1—0 pe 
Farul Constanța, prin 
punctul înscris în 
minut?'. 73 de mijlo
cașul dreapta Ioniță. 
Manife«*înd o puter
nică revenire, echipa

cel 
de

pe

• Pe stadionul din orașul 
Dresda a avut loc întîlnirea 
internațională de fotbal dintre 
echipele reprezentative de 
surdo-muți din R. D. Germa
nă și R. P. Romînă. Meciul 
s-a terminat cu scorul de 2—0 
(1—0) în favoarea echipei ro
utine prin punctele înscrise 
de Florea Popescu ' ~ 
Munteanu.

și Paul

• în primul meci 
neului internațional 
de handbal în 7 care a început 
duminică l>a Praga, echipa 
Mureșul Tg. Mureș a obținut 
o frumoasă victorie cu scorul 
de 10—9 asupra selecționatei 
de tineret a R. S. Cehoslova
ce. Punctele echipei romine 
au fost realizate de Drăghici 
(5), Bren (2), Incze, Dobres- 
cu și Sălăgeanu.

al tur- 
feminin

Etapa de duminică 
a campionatului re
publican de rugbi a 
fost dominată de me
ciul derbi : C.F.R. 
Grivița Roșie-C.C.A., 
care s-a desfășurat 
în Capitală pe tere
nul din parcul Copi
lului. în ciuda timpu
lui ploios, peste 2.000 
de amatori de sport 
au urtnărit această 
întîlnire încheiată cu 
un rezultat 
tate : 0—0. 
să de la
competiției. echipa 
C.F.R. Grivița-Roșie 
este virtuala cîștigă- 
toare a titlului de 
campioană, avînd 3 
puncte avans față de 
C.C.A.

Surpriza etapei a 
furnizat-o echipa ti
mișoreană Știința, ca
re a învins în Capi
tală cu 6—0 pe Con
structorul. Alte rezul
tate : Dinamo — 
Știința Cluj 6—3; 
Progresul —• C.S.M.S 
Iași 3—6: Metalul — 
Petrolul Ploești 6—3.

U.T A. a 
Arad cu
3—0 (3—0) pe Stea
gul Roșu, iar la Lu- 
peni. Minerul a pro
fitat de avantajul te
renului terminînd în
vingătoare cu același 
scor în fața echipei 
Corvinul Hunedoara. 
La Timișoara. într-un 
joc echilibrat, echipa 
locală Știința a câști
gat ru 3—2 (3—1) 
întîlnirea cu C.S.M.S. 
Iași.

învins la 
scorul de

Formația feminină de vo* 
'ei „Dinarno“-București a 
întîlnit duminică în sala 
„Dinamo“ din Capitala, 
echipa „Șt!ința“-Cluj de 
care a dispus cu scorul 

de 3-0.
Fotografii: V, RANGA

Cinci minute
recreative

Preliminariile campionatului 
mondial de fotbal

Dnntînkâ 9-*a două meciuri contînd pentru preli-
- unii* câmpie natul ui ac ?-.*l de fotbal. La Atena, echipa 
3 F Germane a câștigat eu «curul d* 3—0 întîlnirea cu echipa 
Greciei. O surpriză a fost inrrglstrntâ la Bruxelles 
Erecției a dogim re 4—f 
eâ «china Belziei pierde al
™ 1—4 ie ettip*

unde echipa
2—i » de echipa Beiziei De remarcat 

doilea joc. fund învinsă luna trecută

Box

Pe scurt
în preliminariile campionatu

lui mondial de handbal în 7 
echipa R. P. Romîne va întîlni 
selecționata U.R.S.S. la 5 și 15 
ianuarie la Moscotia și respectiv 
București. în cadrul pregătirilor 
pentru aceste jocuri handbaliștii 
romîni vor susține două întîlniri 
amicale cu echipa R. S. Ceho
slovace. întilnirile se vor desfă
șura la 4 decembrie la Bratisla
va și 7 decembrie la Praga.

★
Duminică va avea loc în

Capitală întîlnirea internațio- 
r.ală de fotbal dintre echipele 
reprezentative de surdo-muți 
ale R- P. Rorr.ine $i Iugosla
viei.

caii de trv

portar
MOmi 44 
cef «S: i 
L Ambr.
• ter*, a

Malte rezultate se re- 
■urcă tu: oria lui 
Tonta Constantin (Di
namo) asupra lui N. 
Vindreanu (C.C.A.) 
ta f» cea a lui C. 
CheorpAiu fDinamo) 
ia fața lai E, Cunraș 
(C.CJL).

★

Federația internațională de 
patinaj a stabilit ca viitoarea 
ediție a campionatelor mon
diale de patinaj artistic să 
aibă Ioc intre 22 și 25 februa
rie 1961 la Praga. Federația a 
comunicat că s« așteaptă la o 
participare record care să re
unească peste 120 de patina
tori din 1? țâri.

Sirena dădu de veste că tre
buie început programul de gim
nastică în producție și Nicolae 
Olteanu își puse sculele la locul 
lor.

— Acum te grăbești ? Așa-i ? 
— îl apostrofă un muncitor mai 
în vîrstă, zîmbind. Restul cuvin
telor s-au pierdut în sunetul 
sirenei. Era ora 10 dimineața. 
Curtea, aleile largi dintre secții, 
s-au umplut curînd cu grupuri, 
grupuri de muncitori. Se desfă
șura programul de gimnastică în 
producție. Instructorii aliniază la 
repezeală oamenii și programul 
începe. Cite o glumă la adresa 
unui întîrziat și exercițiile se 

succed unul după 
altul. înviorați, du
pă cele cinci minu
te de gimnastică în 
producție. muncito
rii de la întreprin
derea ..Telecomuni
cații'' -Giulești 
reîntorc la
lor.

în pragul 
„Exterioare^,
citorul mai în vîrstă 
îl întreabă șugubăț

— N-ai obosit ?
— Au vrei să uiți de loc. nea 

Ioane — îi răspunde tinărul 
zimbmd.

— Parcă așa ziceai pe atunci. 
Sau nu-mi aduc bine aminte ?

_  Ața, așa ! Dar de atunci...
Nicolaa Olteanu »f* reaminti 

cum a fost. La ședința convocată 
de organizația U.T.M. pe ordinea 
de zi nu figura decît un singur 
punct : introducerea gimnasticii 
in producție, lonițâ, secretarul 
organizației U.T.M. vorbi in a- 
eeasiâ adunare despre experiența 
interesantă a tinerilor de la „Ki- 
too". „Tinerii de la „Kirov”, 
spunea lonițâ, lucrează mai cu 
spor de cînd fac gimnastică de 
producție. Dacă am începe să 
facem si noi, de bună seamă trea-

ba ar merge și mai bine în pro
ducție.

Dintre utemiști s-a înscris mai 
întii unul la cuvînt, apoi altul și 
altul. Cu toții au ținut să subli
nieze importanța introducerii 
gimnasticii în producție. Numai 
el, Nicolae, nu era de părerea 
celorlalți. La ce bun ? Ce poate 
să-ți folosească gimnastica asta ? 
— gindea el. Nicolae nu a luat 
cuvîntul în adunare dar a doua zi 
a ieșit la gimnastică. E drept că 
mai trăgea 

■gimnastică.
(...cine ar

se 
munca

secției
mun-

Gimnastica 
de producție 

la 
întreprinderea 
„Telecomuni
cații" Giu Iești 
din Capitală

Dinamo București—Petrolul
Ploești 6-0 (2-0)

punct fitâ de CCA Sus ti ni nd 
iniîlnlrta restantă cu formația 
Petrolul Ploești, dinamoviștii 
burareșteni au reușit să tran
șee® partida in favoarea lor 
cu categoricul scor de 6-0 (2-0). 
Atacul dinamovist s-a aflat 
intr e mire vervă de joc și a 
avut totodată in față un ad
versar cu o apărare deosebit 
de penetra bilă. Punctele victo
riei au fost înscrise de Ene II 
(4) și Țircovnicu (2).

pe Nicolae :

de el instructorul de
Peste o săptămînă 

fi crezut ?) începea 
să aștepte cu nerăb
dare cele cinci mi
nute de gimnastici 
în producție. în ul
tima vreme a în
ceput chiar să-i a- 
jute instructorului 
de gimnastică... gră
bește oamenii să 
nu cumva să întir- 
zie vreun minut.

în secția ..Inte
rioare mari” ute- 
miștii în frunte cu 
Nicolae Stancu, in- 
gimnastică, au ieșit 
zile la executarea

De ce nu veneau fetele pe stadion
Asociația sportivă de la Fa

brica de confecții din Bîrlad 
organiza periodic interesante 
competiții sportive de masă. 
Dar de fiecare dată organiza
torii aveau aceeași neplăcută 
surpriză : din cîteva sute de 
fete care lucrau în întreprin
dere dacă veneau vreo cîteva 
la întreceri. S-au făcut și pa
nouri, lozinci, s-au popularizat 
competițiile și la stația de am
plificare, dar același rezultat. 
Tovarășii din comitetul U.T.M, 
și asociația sportivă și-au pus 
pe bună dreptate întrebarea : 
Care-i cauza de nu vin fetele 
pe stadion ?

Unii puneau totul pe seama 
concepțiilor învechite, fapt 
care nu părea prea convingă
tor. în fabrică lucrau aproape 
240 de utemiste și numai cîte
va făceau sport. Oare aceste 
tinere care muncesc bine, par
ticipă cu regularitate la învă- 
țămîntul politic, sînt nelipsite 
la acțiunile obștești, mai pot 
fi ținute în loc de concepții 
vechi, retrograde ? Hatărît, 
nu ! Comitetul U.T.M. a or
ganizat atunci o anchetă. Ti
nerele au 
ce sporturi cunosc, 
tatul a dat mult de ghi

fost întrebate 
Reztxl-

organizației
vreo dcuâ

dit
Doar
făcuseră cindva sport. Conclu
zia era deci de a mobiliza fe
tele la învățarea a diverse 
discipline sportive. S-a hotărî: 
ca în curtea întreprinderii să 
se amenajeze un teren de vo
lei. La chemarea organizației 
U.T.M. au venit numeroase 
fete membre ale brigăzilor 
u tem is te de muncă patriotică. 
După ce amenajarea terenului 
a fost terminată, președintele 
asociației sportive nu a uitat 
să aducă și citeva mingi de 
volei. Fetele s-au adunat în 
cerc și au început să joace. Se 
vedea cît de colo că voleiul 
le pasiona. Chiar în ziua aceea 
au fost recrutate cîteva care 
se pricepeau mai bine la acest 
joc. în aceeași seară fetele au 
fost anunțate că a doua zi, 
înainte de începerea schimbu
lui se va face un nou antrena
ment. De atunci au trecut 
multe luni de zile. Dar și 
acum la ora 14.00 adică cu o 

• jumătate de oră înainte de a 
intra în schimb, multe fete vin 
să facă antrenament. Acțiu
nea nu se mai desfășoară ca 
acum cîteva luni ci mult mai 
organizat. Fetele au acum

ți un crmor, pe tmârul me- 
ear.ic k» Sa va care la riadul 
său și-a găsi: și citeva ajutoa
re, pe >îar-.a Sâvescu. Ioana 
Cxr^rcă, Oastea Buta și alte 
fete care stâptoesc bine tehni
ca jocului de volei.

După multe asemenea antre
namente a fost formată și o 
echipă de volei la schimbul L 
Lotul nu cuprindea numai 6 
fete ci mult mai multe. Echi 
pa și-a început antrenamente
le iar mai tirziu a început sa 
susțină întîlniri cu echipele 
din oraș și chiar din alte ora
șe din apropiere. Se părea că 
totul e in ordine, cind la aso
ciația sportivă s-au prezentat 
cîteva fete din schimbul doi 
Erau foarte revoltate că nu 
s-a creat și în schimbul lor o 
echipă de volei. Din nou se 
lecționări. antrenamente pînâ 
echipa a fost pusă la punct. 
S-au creat două echipe de vo
lei, dar fetele celelalte conti
nuă și ele să se pregătească 
Membrele echipei sau In căzu' 
de 
au 
de 
de 
21 la ora 14.00 cînd încep an
trenamentele, Sâvescu, Ciotir-

fațâ „sportivele fruntașe 
primit sarcina să se ocupe 
antrenarea ce’orlalte. Nu e 
mirare deci c> în fiecare

că și alte fete din lotul repre
zentativ al fabricii sint și ele 
prezente, dar in calitate de 
antrenoare.

Comitetul U.T.M. și în spe
cial tovarășa Sanda Cicoș, se- 
MtHB mi1. a m-nts.i: 
ca și alte sporturi să se înce
tățenească în fabrică. S-a în
ceput mai întii cu popicele. 
Pată exista dar era neîntreți
nută. S-au făcut mai întii re
parațiile necesare apoi fetele 
care cunoșteau acest sport au 
primit bucuroase să se ocupe 
de celelalte. Deocamdată s-a 
alcătuit o echipă mixtă dar 
peste puțină vreme va exista 
nu una ci mai multe numai 
de fete. Amatoare pentru po
pice sint destule. Cocoș Marie- 
ta, Maria Soiomon, Maria Bă
dăran, sint de acum cunoscu
te nu numai in fabrică dar și 
in oraș. încă de pe acum, co
mitetul U.T.M. și asociația 
sportivă au început pregătirile 
pentru sezonul sportiv de iar
nă. Au fost deja inițiate unele 
concursuri 
masă 
tinerii 
miște de muncă patriotică, 
mobi’izați de comitetul U.T.M., 
au depus mii de ore de mun-

de șah, tenis de 
etc. în acest scop
din brigăzile ute-

GH NEAGU

că patriotică Ia amenajarea 
sălii de festivități, unde vor fi 
montate mesele de tenis și 
șah. Ei au făcut toate săpătu
rile iar planșeul de beton a 
fost turnat în întregime de 
către brigadieri.

Problema materialului spor
tiv a fost de asemenea rezol
vată. Fetele care sint de me
serie croitorese au confecțio
nat singure echipamentul spor
tiv necesar.

Organizată cu atenție, cul
tura fizică a devenit o preocu
pare de seamă pentru majori
tatea fetelor din fabrică. Ac
țiunea începută cu numai cî
teva luni în urmă a dat roa
de. Pentru ca această activita
te să fie cit mai bogată, co
mitetul U.T.M. și asociația 
sportivă și-au propus să orga
nizeze cît mai multe compe
tiții locale care să dea spor
tului un caracter cît mai or
ganizat, continuu. Astfel, tine
rele muncitoare de la Fabrica 
de confecții din Bîrlad, vor 
putea participa în număr cît 
mai mare la activitatea spor
tivă. Start în proba 60 m băieți disputată

perit de Io Horească.

comunistul 
structor de 
din primele 
programului recreativ de gimnas
tică.

E drept că în această secție 
este încă un muncitor care le dă 
de furcă. E tinărul Aurel Popes
cu. El se crede „mare" sportiv ! 
Joacă fotbal in campionatul raio
nal și ar fi... înjositor să facă 
exercițiile astea elementare. El e 
doar sportiv de performanță, nu 
jucărie ! Pe drept, l-a întrebat 
responsabilul sportiv al organiza
ției U.T.M. din întreprindere, 
Lucian Cîrciumărescu, pe Aurel 
Popescu r

— Tu faci mofturi? Spui că 
de performanță ? A- 
trebui să spună Nico- 
instructorul nostru de 

care, într-adevăr, a

ești sportiv 
tund ce ar 
lae Stancu, 
gimnastică
fost un mare sportiv. Sau uite pe 
Alexandru Constantin, care lu
crează cu tine in aceeași secție. 
Știi că s-a clasat pe locul II la 
finalele campionatelor R.P.R. de 
lupte ? Și totuși el nu desconsi
deră gimnastica in producție, ba 
dimpotrivă o execută cu plăcere. 
E timpul să-ți schimbi atitudi
nea, tovarășe Popescu.

Biroul organizației U.T.M. pe 
întreprindere a dat o foarte 
mare atenție gimnasticii în pro
ducție. El a trasat ca sarcină 
utemistei Gabriela Vasiliu să 
se ocupe cu această problemă 
pe întreaga întreprindere. Ea 
este instructoare coordonatoare 
și are grijă ca ceilalți șase in
structori să execute întocmai 
programul de gimnastică în pro
ducție. De multe ori, Gabriela se 
duce și se sfătuiește cu profesoa
ra de educație fizică Elena Pa- 
nait, care se ocupă cu gimnastica 
în producție in Consiliul raional 
U.C.F.S. „Grivița Roșie". Rezul
tatele acestor convorbiri se tra
duc în... noi exerciții de gim
nastică. mai atractive și mai fo
lositoare.

Iată de ce biroul organizației 
P.M.R, a evidențiat pe tinerii 
utemiști care au contribuit din 
plin la introducerea gimnasticii 
în producție. Azi. toți muncitorii 
întreprinderii, tiner; și vîrstnici 
practică cu regularitate gimnasti
ca în producție.

O. EENKO

<



Yizitele grupului de participante la seminarul 
cu tema „Ocrotirea mamei și a copilului"

Manifestare festivă consacrată
Peste de femei din o- 

rașul Cluj — muncitoare, in
telectuale *1 gospodine — s au 
întîlnit luni după-amiază la 
Casa universitarilor cu repre
zentantele femeilor din Gui
neea, Liban, Mali și Tunisia, 
participante la seminarul cu 
tema „Ocrotirea mamei și a 
copilului".

„Am văzut cîtă grijă se a- 
cordă în Romînia copiilor, 
creșterii și educării 16r pentru 
a deveni tehnicieni, medici, 
artiști, buni constructori ai 
vieții noi — a declarat cu a- 
cest prilej reprezentanta fe
meilor libaneze, Zainab Nab- 
bouh. Viitorul ce se deschide 
copiilor în țara dv. este cu a- 
devărat luminos. Nimic nu-i 
împiedică să cucerească cul
mile cele mai înalte, deoarece 
li s au creat cele mai bune 
condiții. Pretutindeni am vă- 
xut că regimul socialist ocro
tește copiii, le acordă tot ce 
le este necesar pentru dezvol
tarea lor fizică, intelectuală 
și morală".

„Din Algeria plnă în Uniu
nea Sud-Africană — a declarat 
reprezentanta femeilor guine- 
ze Camara Loffo — suflă un 
singur vînt. cel al independen
ței naționale, se manifestă vo
ința milioanelor de bărbați și 
femei de pe continentul negru 
de a pune capăt definitiv do
minației imperialiste, această 
rușine a veacului al 20-lea“.

„Mama africană a decla
rat reprezentanta femeilor din 
Mali, Rokaitou Sow. a fost și 
este încă crîncen exploatată. 
Sîntem însă sigure că în cîți 
va ani vom avea ocazia să vă 
vorbim de îmbunătățirile pro
duse la noi, deoarece știm că 
destinul unui popor se fău
rește în lupta cu greutățile și 
sintem convinse că în lupta

Sosirea unei delegații franceze
Luni seara a sdelt în Capi

tală, venind de la Paris, o de
legație franceză cdndusă de 
industriosul Max Flechet, pre
ședintele Comitetului Franță- 
Europa de Est și vicepreședin
te al Centrului național de 
comerț exterior, fost secretar 
de stat pentru problemele e- 
conomice externe. Delegația 
va avea convorbiri cu privire 
la dezvoltarea relațiilor econo
mice romîno-franceze și va 
vizita diferite obiective indus
triale.

Din delegație fae parte d-nii 
Claude Evain, director al re
lațiilor internaționale in Con

De la Apenini la Anzi : Pa
tria. Elena Pavel. 8 Martie, 
Miorița ; Discipolul diavolu
lui : Republica, București, Gh. 
Doja, Arta, 1 Mai ; Marea mă 
cheamă: Magheru, I. C- Fri
mu, înfrățirea între popoare, 
Donea Simo ; Hanul din Spes 
șart: V, Alecsandri, V. Roai-

A apărut:

PROBifint S 
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noastră avem aprijinul și 
prietenia dv., prietenia tutu
ror popoarelor iubitoare de 
pace și progres".

Referindu-se la realizările 
văzute în țara noastră preșe
dinta Uniunii femeilor musul
mane din Tunisia, Bechira 
Ben M’Rad Hammaif, a decla
rat : „Faptul că toți copiii 
merg la școală în țară dv., că 
toți bolnavii au asigurate 
condiții de îngrijire, de vin
decare, că iă voi nu mai exis
tă șomaj, că orice cetățean 
poate munci fără să poarte 
grija viitorului său și al co
piilor săi, toate acestea sînt 
lucruri pe care noi femeile 
tunisiene, luptătoare pentru 
același ideal, le prețuim din 
tot sufletul. Experiența voas
tră, ne a dat mai mult curaj 
ca să ne putem continua lupta 
pentru bunăstare, fericire și 
pace".

★
Grupul de participante la se. 

minatul cu tema ,,Ocrotirea 
mamei și a copilului" alcătuit 
din reprezentantele fetneilpr 
din Guineea, Liban, Mali și 
Tunisia, însoțite de dr. Elena 
Vilcoci, secretară a Consiliu
lui național dl femeilor din 
R. P. Romînă, Secretară a Fe
derației Democrate interna
ționale a Femeilor, a conti
nuat duminică să viziteze re
giunea Cluj.

După ce s-a oprit la Ocna 
Dejului, unde, a viiitat sali
na și s-a interesat de condi
țiile de muncă și de viață ale 
muncitorilor și muncitoarelor 
de la această întreprindere, 
grupul de participante la se
minar a fost oaspetele colec
tiviștilor din comuna Cițcău. 
raionul Dej.

(Agerpres)

siliul național al patronatului 
francez și director al Comite
tului Franța-Europa de Est, 
Henri Joumu, expert al Uni
unii industriilor chimice, și G 
Henry, director al Grupării 
Industriilor petroliere.

Pe aeroportul Băneasa, 
oaspeții au fost salutați de 
Mihai Ciobanu, președintele 
Camerei de Comerț a R. P. 
Romîne, Dionisie Ionescu, șe
ful Ceremonialului de Stat, 
de directori din Ministerul 
Comerțului.

Au fost de față Pierre Paul 
Bouffanais, ministrul Franței 
la București, șl membri al Le
gației.

(Agerpres)

tă. Libertății ; Departe de pa
trie : Central; Normandie- 
Nlemen: Victoria, C-tin Da
vid ; Palatul de cleștar: Lu
mina, Munca; Pe cărările 
junglei (Pentru copii), Cad 
frunzele (Pentru adulți) : 13 
Septembrie ; Să prețuim iubi
rea : Maxim Gorki, 23 Au
gust ; Coreea trebuie unifica
tă — Mase plastice — Fix la 
3 și un sfert — Știința și teh
nica nr. 4/1960 — Pentru Pre
miul Moscovei: Timpuri Noi; 
Miciman Panin : Tineretului; 
Cerneala, roșie : Cultural, Fla
căra ; Pasărea cerului : Al. 
Popov, 8 Mai ; Doamna cu 
cățelul : Gri vița, Aurel Vlâi- 
?u ; Nopți albe : Unirea ; Fan- 
' ezie de iarnă : Al. Sahia ; 
'Jevasta mea cîntft î T. Vla- 
limirescu ; Flăcări la graniță: 
L6 Februarie ; Pfcmînt desțe
lenit (ambele serii) : Ilie Pin- 
■ ilie ; Pe cărările junglei: 
M. Emir.escu ; Tamango : Fio 
reasca ; Cad frunzele : N. 
Bălcescu. B. Delavrancea ; Se- 
rioja : G. Coșbuc ; Bădăranii: 
30 Decembrie, Volga ; Porlul 
fără ană : G. Bacovia ; în 
umbra, legii: Drumul serii ; 
Bîtă, ieși din sftC ! Olga Ban
ele.

în cadrul marilor aniversări 
culturale recomandate de Con
siliul Mondial al Păcii, luni 
după-amiază, în sala Comedia 
a Teatrului Național „I. L. 
Caragiale’ . a avut loc o ma 
nifestare festivă consacrată 
împlinirii a 50 de ani de ia 
moartea lui L. N. Tolstoi. Ma
nifestarea a fost organizată de 
Comitetul național pentru 
apărarea păcii din R. P. Ro- 
mînâ, Consiliul General 
A.R.L.U.S., Ministerul Învață* 
mîntului și Culturii și Uniu
nea Scriitorilor din R. P. Ro
mînă. în prezidiu au luat loc 
acad. prof. P. Constantinescu- 
Iași, vicepreședinte al Consi
liului General A.R.L.U.S., 
acad. Geo Bogza. vicepreșe
dinte al Comitetului național 
pentru apărarea păcii, G. E. 
Cebotariov, însărcinat cu afa
ceri ad-interim al Uniunii So
vietice la București, acad. 
Mihai Beniuc, prim-secretar 
al Uniunii Scriitorilor, acad. 
Zaharia Stancu, directorul

Deschiderea

Luni la amiază a avut loc 
la Biblioteca centrală univer
sitară deschiderea Expoziției 
cărții Editurii științifice de 
stat poloneze, expoziție orga 
nizată de Editura Academiei 
R. P. Romîne.

Au participat 
ăi Ministerului 
lui și Culturii.
Afacerilor Externe, Academiei 
R. P. Romîne, lucrători din 
edituri, alți oameni de cul
tură.

Au fost de față Janusz Zam- 
browicz, ambasadorul R.

reprezentanți 
Invățămîntu- 
Ministerului

P.

---------

InEormațîl
Delegația C.C. al U.T.M. 

condusa de tov. Toma Mari
nescu, membru al Biroului 
C.C. al U.T.M., care a parti
cipat la Congresul al II-lea al 
Tineretului 
(EDON) din 
in Capitali.

Democrat 
Cipru, s a

organi
cele! de-a 

a Universi- 
Berlin.

★
Sîmbătă s-a înapoiat 

pitală delegația U.A.S.R. con
dusă de tov. Ștefan Bîrlea, 
membru al Consiliului U.A.S.R. 
care a participat la seminarul 
internațional al studenților cu 
tema : „Rezolvarea pașnică a 
problemei germane’’ 
zat cu prilejul 
150-a aniversări _ 
tățli „Humboldt" din

★
Duminică a avut loc festi

vitatea atribuirii numelui de 
„Emil Racoviță’* Școlii medii 
nr. 8 din raionul 23 August.

Tov. Petre Drăgoescu, pre
ședintele Consiliului superior 
al școlilor din Ministerul în- 
vățămîntului și Culturii, a fe
licitat pe profesori și pe elevi 
cu prilejul atribuirii numelui 
marelui nostru savant Emil 
Racoviță școlii lor, după care 
au luat cuvîntul prof. Viorel 
Al ecu, directorul școlii, 
și părinți ai acestora.

(Agerpres)

Cercetind rezervele din
(Urmare din pag. l-a)

cripțiile tehnologice pentru mo
tivul că în pregătirea lor profe
sională existau multe goluri. De 
aceea s-au discutat în organiza
țiile U.T.M. din secții măsuri 
în ce privește ridicarea califică
rii tinerilor și care să facă parte 
din angajamentele organizației 
pe anull 1961

— La noi în secție sînt 86 
de tineri, a spus inginerul Mi
hai Pietraru de la laminorul 4. 
în anul trecut au fost cuprinși 
în cursurile de ridicare a cali
ficării mare parte din acești ti
neri. Deși la expunerile făcute 
la cursuri se ținea seama de di
ferite meserii, tinerii nu și-au 
putut însuși un bagaj valoros de 
cunoștințe deoarece cursurile nu 
erau diferențiate în raport cu 
gradul de pregătire al fiecăruia. 
Totodată, noi scăpasem din ve
dere faptul că și tehnicienii și 
inginerii tineri trebuie să-și ridice 
necontenit pregătirea profesiona
lă prin forme adecvate. Vor tre
bui deci cuprinși toți tinerii mun
citori. tehnicieni, ingineri în for
me de ridicarea calificării pe 
meserii și după nivelul de pregă
tire al fiecăruia. .

Așa au apărut în angajamente
le organizației U.T.M. de la 
laminorul 4. măsuri necesare ri
dicării calificării tuturor tineri
lor. Un grup de 11 tineri, prin
tre care cei care urmează liceul 
seral și cei cu o calificare mai 
înaltă, vor studia individual, pe 
baza temelor și bibliografiei re
comandate de șeful secției, pro 
blcmeile pe care le ridică locul 
lor de muncă, meseria lor. Pe
riodic. se 
consultări 
rficarca 
acumulate

vor organica cti ei 
și seniinarii pentru ve- 
nivelului de cunoștințe 
prin studiul indivi-

de la moartea lui L. N. Tolstoi

Editurii științifice

Marcela 
Nahliu- 
Barton.

împlinirii a 50 de ani

(Urmare din pag. l-a)Teatrului Național „I. L. Ca
ragiale*4, artiștii poporului 
George Vraca și Costache An- 
toniu, Virgil Florea, director 
general în Ministerul învăță- 
mîntului și Culturii, scriitorul 
Demostene Botez.

Au participat un mare nu
măr de oameni de cultură, oa
meni âi muncii din întreprin
deri și instituții, studenți.

Cuvîntul de deschidere 
fost rostit de acad, prof, 
Constâritihescu-Iași.

Acad. Zaharia Stancu 
conferențiat despre viața 
opera de valoare universală a 
marelui scriitor rus.

La sfîrșit a fost prezentată 
piesa „învierea", dramatizare 
de VI. Nemirovici-Dancenko 
după romanul lui Lev Nikola- 
evici Tolstoi, în interpretarea 
actorilor Teatrului Național 
,,I. L. Caragiale".

Rolul Katie! Maslova a fost 
interpretat de artista 
Rusu. iar al prințului 
dov, de actorul Geo

Expoziției 
de stat poloneze
Polone Ia București, și mem 
bri ai ambasadei.

Au luat cuvîntul acad. Ale
xandru Graur, director gene
ral al Editurii Academiei 
R. P. Romîne, și Tadeusz 
Zabludowski, redactor șef al 
Editurii științifice de stat po
loneze.

Asistența a vizitat apoi ex
poziția care cuprinde 580 de 
cărți și publicații tipărite de 
editura poloneză în diferite 
domenii ale științei, enciclo
pedii, manuale pentru institu
țiile de înv&țămînt superior, 
monografii științifice, cărți de 
popularizare a științei, revis
te științifice și altele. Expozi
ția rămîne deschisă plnă la 28 
noiembrie.

(Agerpres)

Unit 
întors

în Ca-

urma
95 vor 
studiu

U.T.M.

dual. Cei care nu sînt cuprinși 
aici vor frecventa cursurile dife
rențiate de ridicare a calificării 
pe meserii.

Și la alte secții au fost prevă
zute, firește, măsuri de ridicare a 
calificării profesionale a tinerilor 
după specificul locului de mun. 
că, după gradul de pregătire al 
acestora. Astfel s-a stabilit ca în 
anul 1961, 426 tineri din uzină, 
precum și toți inginerii, maiștrii 
și tehnicienii tineri să fie an
trenați în forme specifice de ri
dicare a calificării profesionale. 
Dintre aceștia 331 vor 
cursurile pe meserii, iar 
fi cuprinși în grupe de 
individual.

La ședința comitetului 
despre care s-a amintit mai sus 
se stabilise că în calcularea an
gajamentelor de economii se vor 
lua în considerație numai cele 
realizate de către brigăzile de 
producție ale tineretului. Și în 
această privință propunerile din 
secții au mers pînă în cele mai 
mici detalii.

— Cele mai multe economii, 
și-au spus Tarpan Cristache. șe 
ful secției de la laminorul 2, 
Cristescu Mihai și Zaharia Ion, 
le putem realiza prin reducerea 
consumurilor specifice de ma
terie primă și materiale auxili
are. Și ei s au consultat cu mem
brii celor două brigăzi de pro
ducție și au văzut că la materia 
primă pentru tablă se pot face 
economii de cel puțin 10 kg pe 
tonă. la acid 5 kg pe tonă, la 
energie electrică 10 kWh pe tonă, 
iar cheltuielile comune de fabri 
cație. printr-o corectă exploa
ta^ a utilajelor, se pot reduce 
cu 50 lei pe tonă. Cele două bri
găzi de producție pot realiza 
astfel în anul viitor economii în 
valoare de 1.500.000 lei.

O mare atenție se acordă în 
cadrul acestor măsuri întăririi 
îndrumării și controlului activi
tății brigăzilor de producție ale 

Clipele petrecute în Caso 

laborator a gospodăriei co

lective, alături de inginerul 

zootehnist, In mijlocul 

aparate șl experiențe 

țifice» sînt plăcute și

toare pentru tinerii colecti

viști de la G.A.C. Plopu.

ctitor
ștlln- 

folosi-

Foto : M. CARANFIL
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La cercul de artă plastică al

Casei de cultura a tineretu

lui din raionul 23 August.

Foto ■ N. STELORIAN

tineretului și posturilor utemiste 
de control. Planul comitetului 
U.T.M. prevede o instruire pe
riodică și temeinică a responsa
bililor brigăzilor de tineret, a 
posturilor utemiste de control, 
orientarea activității lor spre 
problemele cele mai esențiale 
ale producției, precum și înfiin
țarea a încă 9 brigăzi de pro. 
ducție.

Angajamentele comitetului 
U.T.M. cuprind de asemenea 
măsuri privind dezvoltarea miș
cării de inovații în rîndul tine
retului, despre participare# tine 
retului la munca patriotică, spri
jinirea și aplicarea inițiativelor 
tinerești etc

în total, din propunerile ve
nite din secții a reieșit că eco. 
nomiile realizate de brigăzile de 
producție, cele realizate prin 
inovații, prin muncă patriotică 
ș.a. vor ajunge în 1961 la peste 
5.000.000 lei.

Angajamentele economice ale 
organizației U.T.M. pentru anul 
1961 au trecut apoi în discuția 
membrilor comitetului U.T.M. 
Ele fuseseră luate pe o baza 
nouă : cifrele, acțiunile nu s.au 
stabilit de către comitetul 
U.T.M. sau birourile organiza
țiilor de secții ci au pornit de 
jos, de la fiecare I—- 
fiecare brigadă și au ajuns 
cele din 
U.T.M. în 
tate, mulți 
propuneri, cu idei noi.

Membrii comitetului s au sfă
tuit apoi cu tovarășul Cazâcu 
Leonida, directorul general al 
uzinei, cu tovarășul Panait Va- 
sile, secretarul comitetului de 
partid al uzinei, cu secretarul 
comitetului orășenesc U.T.M 
care se ocupă de problemele eco
nomice.

— Angajamentele voastre sîflt 
în general bune — le a spus to 
varășul Panait Vasile, secretarul 
comitetului de partid al uzinei. 
Dar hai să discutăm lucrurile

tînăr, de la 
„ , -J—J în

urmă la comitetul 
cursul discuțiilor pur- 
tineri au vemit eu 
cu idei noi.

(Urinar. din pag. l~a)

marginile

galben al 
în cer ca

tral, cu o monumentală scară 
exterioară și cu o largă te
rasă de pe care se deschide 
întreaga panoramă a Clujului 
și a Văii Someșului, pînă hăt 
departe spre toate 
Zării Transilvaniei.

Urmăresc clonțul 
macaralei înfiptă 
un clonț de cocostîrc : urcă 
un vagonet cu ciment pentru 
planșeul de la etajul patru al 
blocului din spre răsărit. 
Și-mi răsare în minte o că
măruță într-un subsol, în 
cartierul Grivița, unde, acum 
un sfert de veac, ne aciuasem 
trei studenți: doi dormeam în 
singurul pat existent, pat de 
fier de-o persoană, iar al 
treilea pe jos, cu picioarele 
sub pat. Cel care era de „rînd 
la parter" nu se putea culca 
decît după ce tustrei eram a- 
dunați acasă. Că, altminteri, 
întîrziatul îl pocnea cu ușa 
în cap. Odaia n-âvea nici în 
lung, nici în lat mai mult 
de 1,80...

înaintea noastră meșteri 
dibaci sudează conducte. Alții 
îmbracă țevile de metal în 
vată de sticlă, alb-albăstruie. 
Un grup de studente cară pă- 
mînt cu tărgile. Și-s guralive 
nevoie mare. De-altfel nici 
nu le-ar sta bine dac-ar fi... 
tăcute...

— Rîndul viitor încărcăm 
noi targa și voi o duceți ! 
strigă o studentă, înodîndu-și 
mai strîns baticul înflorat cu 
roșu.

— Dar ce faci cu bătăturile 
din palmă ? zîmbește unul 
dintre studenți asvîrlind. de 
departe, pămîntul în targă.

— Le port... sănătoasă, pînă 
se vindecă ! Totul e să fie 
gata căminul cît mai repede.

Studenții din Cluj se pot 
mîndri cu căminele și cantina 
lor uriașă.

Toate se fac, prin grija de 
părinte a partidului pentru 
studenți. Pentru ca să poată

mai în amănunt, sa vedem dacă 
ele cuprind toate resursele noas
tre. Vâd că v-ați angajat să îndru
mați un mai mare număr de ti
neri pentru a propune inovații. 
Dar cum veți face aceasta, în ce 
direcție veți îndrepta activitatea 
tinerilor inovatori ? Aceasta 
n.ați mai specificat.

Secretarul comitetului U.T.M. 
își notă acest lucru.

Venind vorba apoi despre e- 
conomiile pe care le vor realiza 
în anul 1961 tinerii din uzină, 
secretarul comitetului de partid 
i-a întrebat :

— Oare numai 5.000.000 lei 
pot realiza brigăzile de tineret 
din uzină ? Mai există încă po
sibilități de economii nefolosite. 
Iată de pildă, la laminorul 4, 
prin reducerea numai cu 2 kg 
pe tona a consumului specific 
de materie primă se poate reali
za o economie anuală de apro
ximativ 100.000 lei. Și mai sînt 
numeroase alte rezerve interne 
ce așteaptă să fie folosite.

După recalcularea făcută, bri
găzile de producție, brigăzile de 
muncă patriotică, diverse inova
ții realizate de tineri vor aduce 
la sfîrșitul anului 1961 Uzinei 
,,Cristea Nicolae” economii în 
valoare de aproape 8.000.000 lei.

Angajamentele luate pe o ast
fel de bază reală, urmează acum 
să se discute în primele adunări 
«enerale ale organizațiilor 

LT.M. din uzină Cu acest pri
lej tinerii muncitori, care au 
făcut ei înșiși diverse propuneri, 
care au cercetat cu meticulozi
tatea bunului gospodar toate căile 
care Pot duce la ridicarea cali
ficării tinerilor la îmbunătățirea 
calității produselor, la realizarea 
de economii își vor exprima ho- 
tărîrea de a porni cu toate for 
țele la îndeplinirea sarcinilor pe 
care și le-au stabilit cu toată 
grija și seriozitatea.

îmbracă și acum 
noiembrie, dealu- 
miază-noapte de

învăța și trăi în condiții tot 
mai bune.

Pentru grăbirea lucrărilor 
la acest mare complex stu
dențesc au lucrat înșiși stu
denți, constituiți în brigăzile 
utemiste de muncă patriotică. 
Secretarul U.T.M. mă infor
mează : astăvară studenții din 
Cluj au făcut practică și 
muncă patriotică pe șantierul 
complexului studențesc la 
blocurile pentru cadrele di
dactice și la bazinul de înot 
de pe malul Someșului, cu o 
tribună acoperită de 1.500 de 
locuri. S-au realizat economii, 
în sumă rotundă de 500.000 
lei.

Lucește soarele peste otava 
verde care ’ “ ‘
în miez de 
rile de la 
Cluj.

Studenții
Glumesc. Rîd. Cîntă. Cu greu 
„bobocul" din anul I, mai 
poate prinde un moment po
trivit să-și completeze răs
punsul de adineauri. I se pare 
că n-a fost prea spontan și 
a rămas dator cu un adaus 
de răspuns :

— M-am gîndit mai bine: 
de acolo de sus, de la al pa
trulea, voi avea în față în
treaga priveliște a Clujului. 
Voi vedea și mai limpede 
viitorul spre care pornim și 
voi ©înta, răsunător, 
„Gaudeamus igitur",

muncesc de zor.

un

PRIN TELEFON pot fi transmise

de la domiciliul Dvs. formînd 
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PROVINCIE - CER1ND CENTRALEI TELEFONICEIN
„SERVICIUL DE TELEFON ARE A TELEGRAMELOR'

In curînd pe ecranele Capitalei
Un nou film rominesc în culori

Regia : MIHAI IACOB
Scenariul: CONSTANTIN ClRJAN șl IONEL HRLSTl 
tn rolul Harlcleei Darclăe SILVIA POPOVIC1.
Vocea : ARTA FLORESCU

T
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răspunderea 
brigăzii

sități. A făcut Cumpărături și 
Moldoveanu.

•— E frumoasă rochia asta ? 
îl întrebă pe Tocan.

— Mda, frumoasă!
— O iau pentru mama. îi 

fac și ei o bucurie. Tu nu iei 
nimic pentru maică-ta ?

— Păi ar trebui, că nu i-arn 
luat pînă acum nimic...

...Nu peste mult timp la sta
ția de inspecție s-a oprit fac
torul poștal, care aducea o 
scrisoare pentru Tocan din 
partea mamei sale. Pe ea erau 
scrise cuvinte puține, dar fier
binți. A fost ziua cea mai fe
ricită din viață lui Tocăn. în 
ziua aceea se defectase o pom
pă. Era necesar ca cel puțin 
trei tineri să stea s-o repare 
peste orele de lucru. A stat și 
Tocan. A lucrat atent, cu mi
gală, iar cînd totul a fost 
gata, maistrul t-a felicitat și 
pe el. Tocan a rămas uimit. 
Nimeni nu-i strînsese mina 
pînă atunci pentru o faptă de 
a sa, nu cunoscuse pină atunci 
o asemenea bucurie. Și, uite, 
acum l-a felicitat, i se spunea 
cu recunoștință :

— Ai făcut un lucru bun. 
Aveam mare nevoie de pompa 
asta.

Vasăzică aveau nevoie de 
munca lui. Oamenii îl prețuiau 
pentru ceea ce făcea bun. Da, 
în Tocan începuseră să se pe
treacă schimbări serioase. Noii 
săi tovarăși de muncă, mem
brii brigăzii, îl înconjurau cli
pă de clipă atenți, plini de 
grijă. Fiecare avea în această 
privință o sarcină concretă : 
unul îl ajuta îndeaproape să 
prindă bine tainele meseriei, 
alții se ocupau de lectura sa, 
de felul cum își petrece tim
pul liber. în această privință, 
fiecare membru al brigăzii 
are cite o pasiune. Fiecare-l 
ademenește în alt loc. Fie la 
club, la cite o partidă de șah» 
fie la bibliotecă, la cinemato
graf, la cabinetul tehnic unde 
se discută despre inovații la 
o reuniune tovărășească sau 
la muncă patriotică.

După o zi de petrecere la 
restaurant, Tocan venea cu 
capul greu, fără chef de lucru, 
plictisit. Poate și de aceea nu 
da atenție lucrului, se simțea 
veșnic obosit. Acum nu mai 
are timp nici pentru plicti
seală și nici pentru oboseală, 
în fața privirilor lui Mircea 
Tocan s-a deschis o lume nouă, 
minunată. Această lume i-au 
deschis-o cei 12 tovarăși ai lui 
din brigadă. Da, brigada lui 
Moldoveanu a luat pe răspun
derea șa un om. A fost o sar
cină grea, dificilă, dar cei 12 
utemiștl și-o îndeplinesc cu 
cinste. Tocan nu mai e cel care 
a fost. Cînd rostesc numele lui 
cei din brigadă țin fruntea sus.
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Orășelul 
’onle-Grand, 
te în aceste 
de a patra . , 
de către militarismul 
german. Numai că 
de astă dată unită
țile de grenadier! și 
parașutiști ale Bun- 
deswehrului vest-ger. 
man nu au fost în- 
tîmpinate nici cu 
bombe, nici cu gloan- 
țe. Totul s a petrecut 
în spatele unei lo
zinci pe care atît 
Parisul cît și Bonn ul 
o denumesc 
rare in 
N.A.T.O.", 
pre care 
Franței se 
lapidar : „Trădare”,

Una din primele 
fraze rostite de către 
Diebal, maior al 
Bundeswehrului. care 
a instruit soldații co
tropitori vest-ger-

„colabo. 
cad rul 

dar des- 
poporul 

pronunță

mani a fost: ..Trebuie 
ca Franța să se obiș
nuiască cu uniforma 
germana'. Dar de 
cîte orj nu a fost 
nevoit orășelul fran
cez M urmei on-le-
Grand sâ sC obișnu
iască cu ..uniforma 
germană". Hărțile a- 
lăturate reproduse 
după ziarul „Neues 
Deutschland", luate 
din arhivele germane.

că Murme- 
a 

invadat încă de 
ori.

Prima invazie. 
24 august 1870. 
vizia a IV.a de cava
lerie prusacă, coman
dată de maiorul von 

a ocupat 
In cule- 

documente
germano- 

editat in

dovedesc 
Ion-le-Grand

Klocke, 
Murmelon.
gerea de 
„ Războiul 
francez'*
1875 se constată cu

fost 
trei

La 
di-

satisfacție ca au fost 
descoperite t,rezerve 
importante de ali
mente și furaj", care 
imediat după aceea 
au fost jefuite. Des
pre populația fran
ceză se arată că a a. 
vut față de trupele 
germane o atitudine 
„extrem de dușmă
noasă".

A doua
La 31 ianuarie 1917. 
a avut loc cea de a 
doua invazie a tru
pelor prusace asupra 
acestui orășel. Istori
cii militari 
consemnează 
rele 16.30 
două valuri 
s-au întins peste po
zițiile francezilor. În 
timp ce pînă la o 
distanță de 30 de km 
în spatele frontului 
gazele au produs in 
urma otrăvirii grave 
531 de morți și cîte- 
va mii de gazați, la 
Statul major al lui 
Wilhelm al II-lea, 
ofițerii germani se 
felicitau și declarau: 
„Cel mai reușit atac 
cu gaze după ÎL preș”. 
În lucrarea „Războ
iul chimic” apărută 
la Berlin în 1957. a- 
gresiunea asupra ora
șului Murmelon ți a- 
tacul cu gaze sînt am
plu descrise. în nu
meroase pagini.

A treia invazie. Și 
în timpul celui de-al 
doilea război mondial 
soldații în uniforme
le gri-verde au inva
dat orașul Murmelon- 
]e Grand. în iunie 
1940. în „Amintirile 
unui soldat bă t rin”. 
feldmarețalul hitlerist 
Guderian vorbește cu 
satisfacție despre la
gărul existent în acest 
orășel. Revelator este 
și faptul că ordinul 
cu privire la ofensiva 
asupra acestui orășel 
a fost transmis înlr-o 
dimineață de către lo
cotenent — colonelul 
Heusinger. („Docu
mente privitoare la 
marșul spre Vest din 
anul 1940”. Gottingen, 
1960). Populația o- 
râșelului a fosț mal
tratată, au avut loe 
numeroase execuții, 
devastări și incendi
eri, după tipicul hit
lerist.

...Și iată, au trecut 
20 de ani de atunci, 
«i generalul Adolf 
Hensinger, același ofi
țer fascist semnatar 
al ordiBuIoi de iava- 
zie al orășelului ia 
iunie 1944. de M- 
datâ in calitate de 
comandant suprem 
al Bundesvrehralni a 
dat ordinul unei noi 
invazii pe pămîntul 
francez. câlcindu-se 
astfel în picioare 
sentimentele patrioti
ce ale francezilor. Re
acția populară față' 
de cea de a patra in
vazie a soldaților 
Bundeswehrulai a fo*t 
exprimată enersie. 
prin cuvîntul scris in 
limba germană, pe • 
piatră de pe marzi- 
nea drumului ce duce 
spre Murmelon-le- 
Grand : ..Herun I” 
— „Afară

Cuvîntul acesta îl 
rostește întreaga Fran
ță...

Cel mai mare furnal 
din lume realizat 

în U.R.S.S.
Sosirea președintelui Finlandei 

la Moscova
invazie.

germani 
că la o- 
și 19.00. 
de gaze

C R

La închiderea ediției

Sîngeroase incidente provocate 
de marioneta Mobutu

BANDELE LUI MOBUTU 
Șl RĂNIȚI

* LUPTE INTRE TRUPELE O.N.U. Șl 
ic NUMEROȘI MORȚI

gistrat numeroși morți și râ- 
niți.

După cum anunță agenția 
France Presse, la o oră după 
începerea atacului dezlănțuit 
de trupele lui Mobutu -era 
imposibil să te apropii chiar 
și la un kilometru de locul 
luptei". Soldații lui Mobuiu 
au deschis focul asupra zia
riștilor care au încercat să se 
apropie de ambasadă.

LEOPOLDVILLE 21 (Ager
pres). — Corespondentul din 
Leopoldville al agenției Uni
ted Press International rela
tează că „Consiliul comisarilor 
generali" al lui Mobutu i-a 
prezentat însărcinatului cu a- 
faceri al G'hanei în Congo ul
timatumul de a părăsi ime
diat, la 21 noiembrie. Repu
blica Congo.

Ambasada Ghanei la Leo
poldville a refuzat să îndepli« 
nească ordinul marionetei Mo
butu pe temeiul că asemenea 
dispoziții pot fi date numai de 
autoritățile legale din țară.

După cum anunță agenția 
France Presse, din ordinul lui 
Mobutu, aproximativ 300 de 
soldați congolezi sprijiniți de 
mașini blindate au înconjurat 
Ambasada Ghanei. Soldații 
tunisieni făcînd parte din 
trupele O.N.U. care păzesc 
Ambasada Ghanei. avînid un 
efectiv de un regiment, au o- 
cupat poziții ae luptă în par
cul ambasadei, unde se află 
de asemenea polițiști ghanezi.

Comisarul general pentru 
Afacerile Interne, Nussbau- 
mer, a declarat la 21 noiem
brie că în cazul cînd însărci
natul cu Afaceri al Ghanei va 
refuza să părăsească terito
riul Congoului soldații lui Mo
butu, „vor fi nevoiți să pă
trundă cu forța în ambasadă".

Agenția Associated Press 
anunță că trupele lui Mobutu 
au atacat în seara zilei de 21 
noiembrie trupele O.N.U. care 
păzesc Ambasada Ghanei.

Corespondentul agenției Reu
ter relatează că între solda
ții Iui Mobutu și trupele tuni
siene a avut loc un puternic 
schimb de focuri. S-au înre-
r

Conferința 
italo-romînâ de 

informare științifică 
de la Bologna

în unele întreprinderi si
derurgice din Uniunea Sovie
tică vor fi instalate furnale 
care vor f[ cele mai mari din 
lume. în legătură cu aceasta 
„Ekonomiceskaia Gazeta” 
scrie în numărul său de sîm- 
bătă că specialiștii sovietici 
au elaborat construcția celui 
mai mare agregat siderurgic 
din lume, folosind utilajele 
modernizate ale furnalelor e- 
xistente în U.R.S.S. Ziarul 
arată că furnalele sovietice 
funcționează la viteze sporite 
și produc de aceea mai multă 
fontă decît furnalele străine, 
chiar fi de dimensiuni mai 
mari.

Noul furnal, cel mai puter
nic din lume, va fi înzestrat 
cu toate mijloacele pentru 
studierea temeinică a desfășu
rării procesului tehnologic.

Experiența în exploatarea 
furnalelor de acest tip va per
mite să se treacă la construi
rea de furnale cu automatiza
rea complexă a tuturor pro
ceselor fără excepție. Ziarul 
arată in continuare că pe a- 
ceasta bază in vor
fi proiectate agregate care din 
punctul de vedere al volumu
lui și capacității de produc
ție vor întrece cu 50 la sulă 
cele mai mari furnale moder
ne.

Giganticul furnal automati
zat va fi dirijat de o mașină 
electronică de calcuL

Leonid 
Furțeva, 
Nikolai

Bre j nev, 
Nikita 

Ignatov, 
Mikoian

MOSCOVA 21 (Agerpres).— 
TASS transmite :

în dimineața zilei de 21 
noiembrie a sosit la Moscova 
într-o vizită oficială Urho 
Kaleva Kekkonen, președin
tele Republicii Finlanda.

în gara Leningrad conducă
torul Finlandei a fost întîm- 
pinat de 
Ekaterina 
Hrușciov,
Frol Kozlov, Anastas 
și alte personalități.

Pe tot parcursul de la gara 
Leningrad pînă la Kremlin, 
unde înaltul oaspete își va 
avea reședința, se aflau mii 
de cetățeni ai Moscovei, care 
au ieșit în întîmpinarea pre
ședintelui Republicii Finlanda. 
Locuitorii capitalei U.R.S.S. 
au salutat cu entuziasm pe 
Kekkonen și pe conducătorii 
Uniunii Sovietice.

Salutîndu-1 pe Urho Kekko
nen, N. S. Hrușciov a subli
niat că popoarele Uniunii So
vietice și 
întimpină 
Republicii 
sentiment 
facție.

Ne bucură încrederea care 
crește și se întărește și priete
nia dintre popoarele UJLS.S. 
și Finlandei, a declarat N. S. 
Hrușciov. 
finlandeze 
exemplu 
principiilor coexistenței paș-

nice între statele cu orînduiri 
sociale diferite.

N. S. Hrușciov și-a expri
mat convingerea că vizita 
președintelui Republicii Fin
landa la Moscova va contri
bui la întărirea continuă a 
prieteniei și încrederii reci
proce dintre cele două state.

în cuvîntarea de răspuns 
rostită în limba rusă, preșe
dintele Urho Kekkonen a de
clarat că este foarte bucuros 
că vizitează Uniunea Sovie
tică. Știu, a spus președin
tele, că aici voi fi primit ca 
reprezentant al unui popor 
prieten.

Președintele și-a exprimat 
convingerea că 
biri sincere vor 
întărite bunele 
Uniunea Sovietică și Republi
ca Finlanda.

prin convor- 
fi și mai mult 
relații dintre

guvemul sovietic 
vizita președintelui

Finlanda cu un 
de sinceră satis-

Relațiile sovieto- 
constituie un bun 
de înfăptuire a

★

MOSCOVA 21 (Agerpres). - 
TASS transmite : La 21 no
iembrie, președintele Repu
blicii Finlanda Urho Kaleva 
Kekkonen a făcut o vizită la 
Kremlin lui Leonid Brejnev, 
președintele Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S.

Președintele Republicii Fin
landa a făcut în aceeași zi o 
vizită lui Nikita Hrușciov, 
președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S.

ROMA 21 Corespondentul A- 
gerpres transmite : In zilele de 
19 și 20 noiembrie s-au desfă. 
șurat la Bologna lucrările con
ferinței italo-romîne de informa
re științifică. Conferința, care a 
fost inițiată de un grup de oa
meni de știință italieni, sub 
auspiciile Asociației de prietenie 
Italia-Romînia, a avut ca scop 
dezvoltarea legăturilor științifice 
între cele două țări.

Deschizînd conferința prof. 
Gerardo Forni, rectorul Univer. 
sității din Bologna, a vorbit cu 
căldură despre recenta sa călă
torie în R. P Romînă, subliniind 
că dezvoltarea legăturilor dintre 
oamenii de știință italieni și ro 
mini contribuie la îmbogățirea 
cunoștințelor reciproce, la întă
rirea prieteniei dintre popoarele 
italian și romîn.

Luînd cuvîntul în numele de
legației romîne, acad. prof. C. 
Daicoviciu, rectorul Universității 
,,Babeș-BoI‘yai“ din Cluj, a re
levat însemnătatea profundă a 
legăturilor și schimburilor între 
oamenii de știință romîni și ita. 
lieni.

Lucrările conferinței, care au 
îmbrățișat probleme de arheolo
gie, chimie, cardiologie și filo
logic, s-au desfășurat separat pen
tru fiecare disciplină.

Cu prilejul încheierii confe
rinței, prof. Giuseppe Petronio, 
de la Universitatea din Cagliari, 
a relevat înalta valoare a comu
nicărilor prezentate de oamenii 
de știință romîni și italieni. 
Prof Laurenzi a mulțumit oame. 
nilor de știință romîni pentru 
marea contribuție pe care au a- 
dus o la buna desfășurare a lu
crărilor.

Un student ghanez despre oamenii sovietici

Ghilli Osei, student gha
nez, care studiază la 
Universitatea din Mos

cova, a declarat unui cores
pondent al ziarului „Evening 
News'* că propaganda occi
dentală prezintă totdeauna 
denaturat viața din Uniunea 
Sovietică.

Osei a subliniat că poporul 
sovietic are o atitudine extrem 
de prietenească fată de toți

studenții străini^ inclusiv stu-* 
denții din Africa.

Osei a arătat că atunci cînd 
în 1958 la Moscova sosise 
primul grup de studenți afri
cani pentru a se înscrie la 
Universitatea din Moscova, 
oamenii sovietici le-au făcut o 
primire minunată. De atunci, 
a subliniat Osei, între studen
ții africani și oamenii sovie
tici se mențin relații strînse 
și prietenești.

Rezultatele alegerilor din Japonia

r orbind in fața 
membrilor A-

Harriman despre scăderea 
prestigiului S.U.A. în străinătate

Harrimar. și-a exprimat con
vingerea d premierul X. S. 
Hrușciov -dorește sa înceapă 
din nou discuții care să poaU 
pune capăt amenințării la a- 
dresa păcii'

NEW YORK 21 (Agerpres). 
— Vorbind Ia 20 noiembrie la 
Institutul de politică externă 
al universității Marquette din 
Milwaukee, statul Wisconsin, 
liderul democrat AVERELL 
HARRIMAN, fost guvernator 
al statului New York, a de
clarat că „cea mai mare gre
șeală- a vicepreședintelui Ni
xon in cadrul campaniei sale 
prezidențiale a fost de a tă
gădui scăderea prestigiului 
S.U.A în smăinătate ^A fost 
fantastic din partea lui Nixon 
să pretindă ci nu » existat o 
scădere a prestigiului", a spus 
Harriman.

TOKIO 21 (Agerpres). — 
TASS transmite :

La Tokio au fost date pu
blicității rezultatele alegerilor, 
pentru camera inferioară a 
Parlamentului japonez, alegeri 
care au avut loc la 20 noiem
brie. Cele 467 de mandate de 
deputați au fost repartizate 
după cum urmează: partidul 
l.beral-democrat — 297, par
tidul socialist — 145, partidul

New Orleans: Rasismul 
în acțiune

NEW ORLEANS 21 (Ager
pres » — Buletinul de știri al
Ca«ei Albe anunță eâ tribunalul 
federal din New Orleans a res. 
pins certrej prezentată de auto
ritățile școlare din New Orleans 
privind minarea aplicării pen
tru o dală ..ultrhMri" a erdo 
manței de admitere a elevilor de 
coloare din senii. Cu nces-
tea nu este vorba de n restabi
lire a ÂtnaUră legale deeareee 
avoeații repreaentind statul Loui
siana an prezentat o nr»uă cerere 
triboailolni de a respinge orice 
ifliane menită «ă dotă Ia des
ființarea segregației rasiale in 
școlile publice. Tribunalul și-a 
rezervat dreptul să se pronunțe 
asupra acestei noi cereri, care 
in fond are seopnl să tergiver
seze la nesfirrit aplicarea ordo 
nanței Cărții supreme. Data când 
se va pronunța tribunalul au a 
fost fixată.

In prezent ea urmare a ma«i. 
națiunilor autorităților, școlile 
publice <iin New Orleans au fost 
închise piuă la 28 noiembrie. 
•Agenția Reuter relatează că ju
decătorul federal Skelly Wright, 
care in luna mai a anului curent 
a dispus, pe baza deciziei Curții 
suprem^ a S.V.A, integrarea ra
sială ia școlile din New Orleans, 
^a fost in permanență supus in 
sultelor, avertismentelor că va fi 
dat jaderată, calificat ca de
ficient mintal «i chiar amenin
țat că locuința sa va fi bombar
dată de către rasiștii din New 
Orleans Atmosfera la New Or
leans. subliniază acreați agenție, 
„este asemănătoare aceleia din 
Little Rock in septembrie 1957", 
cînd guvernatorul Faubus a în
cercat să împiedice cu forța apli
carea integrării rasiale.

comunist — 3, partidul socia
lismului democratic — 16, alte 
partide — 6. Din vechea Ca
meră inferioară făceau parte 
283 de deputați liberal-demo- 
crați — 122 socialiști, 1 co
munist și 40 deputați din 
partea partidului 
lui democratic.

Miliardele puse 
ție de cercurile 
pentru coruperea 
au permis partidului liberal
democrat de guvernămînt să 
sporească numărul mandate
lor în camera inferioară a 
Parlamentului. In ciuda tu
turor falsurilor și mașinațiu- 
nilor puse la cale de cercu
rile guvernante, în ciuda a- 
tacurilor și provocărilor di
recte împotriva fruntașilor și 
organizațiilor progresiste, for
țele democratice din țară au 
repurtat un mare succes în 
alegeri, obținînd mai mult de 
o treime din locurile de de
putați. A crescut numărul 
deputaților partidului comu
nist în camera inferioară. A 
crescut simțitor numărul de 
deputați ai partidului socia
list în camera inferioară. Tot
odată, partidul scizionist al 
socialismului democratic, ai 
cărui lideri s-au transformat 
de fapt în 
reacțiunii 
a suferit o 
toare.

socialismu-

la dispozi- 
financiare 

alegătorilor

slugi directe ale 
japono-americane, 
înfrîngere nimici-

Conferința U. N. E. S. C. O
PARIS 21 (Agerpres). — In 

dința din după-amiaza zilei 
sîmbătă a celei de-a 11-a sesiuni 
a Conferinței generale a 
U.N.E.S C.O. a fost aprobat ni
velul maxim al cheltuielilor bu
getare ale acestei organizații pe 
anii 1961-1962 în sumă de 
31.597.628 dolari, ceea ce înseam
nă o sporire considerabilă a alo
cărilor în comparație cu bugetul 
trecut. Această sporire a chel
tuielilor bugetare a fost criticată 
de o serie de delegații care au 
arătat că. deși bugetul organiza
ției crește an de an, aceasta nu 
duce La o îmbunătățire simți, 
toare a activității U.N.E.S.C.O.

Apoi spre aprobare participan- 
ților la Conferința generală a 
fost prezentată hotărîrea prezi
diului Conferinței care <a respins 
propunerea delegației cubane de 
a se include pe agenda Confe
rinței problema condamnării ori
cărui stat care înceaică sg se a- 
mestece în treburile interne ale 
altui stat din cauza unor diver
gențe cu caracter economic, so
cial și cultural.

Șef-ul delegației americane s-a 
pronunțat împotriva propunerii 
Cubei și în sprijinul hotărîrii ne- 
justificâte a prezidiului. Dena
turing faptele și șantajînd în

?e- 
de

mod grosolan pe delegați repre
zentantul S.U.A. a cerut, sub 
formă ultimativă, ratificarea ho- 
tărîrii prezidiului.

Șeful delegației sovietice. S. G. 
Lapin, a dat o ripostă încercă
rilor reprezentantului S.U.A. de 
a exercita presiuni asupra parti- 
cipanților ia sesiune pentru a 
înmormînta importanta propune
re a delegației Republicii Cuba.

Luînd cuvîntul în această pro
blemă. reprezentantul R. P. Ro
mine. V. MALINSCH1. membru 
al Prezidiului Academiei R. P. 
Romîne a criticat poziția delega, 
tului S.U.A. și a susținut propu
nerea Cubei. Propunerea delega
ției Cubei, a subliniat V. Malin- 
schi, trebuie să se bucure de în
treg sprijinul conferinței genera
le, adoptarea ei contribuind la 
prevenirea oricărui amestec din 
afară în treburile interne ale al
tor state și la garantarea inde
pendentei lor în domeniul edu
cației, științei și culturii.

Totuși, cu ajutorul unor subter
fugii procedurale șl al majorită
ții mecanice adversarii propu
nerii cubane au reușit să Impună 
hotărîrea prezidiului.

A-'tre-scsportve ? Nu ! Indivizii pe ccre-î vedeți în fo- 
tocsofia ’«produsă după revista c-r»ericc-*â „LIFE* sint niște 
trădători ci poporului cubcn oc uiți in S-U.A-, îingâ orașul 
r c’-oc. Ei sint pregătiți pentru v toore ooerațiuni militare 
împotriva Cubei. Notați : pe teritoriul S-U^l, țorâ care intre- 
țir.e retat-i diplo-natice cu Cuba, s -t pregătiți in văzul omenirii 
cei ce cj prim t tcăiocsa mi siune de a iov’ in poporul liber 

al Cubei

a marginea Sofiei 
o tăbliță ne ser
vește drept ghid: 

? Samokov—57 km. 
c Pornim pe o șosea 

% asfaltată străjuită 
e la început de cîțl- 

va puieți firavi a~ 
bia plantați, cărora mai încolo 
le iau locul copaci de o masivi
tate ce le dezvălui€ virsta. Din 
goana mașinii privim ulițele tă- 
cute ale satului Gorubliane Dăr
nicia nefirească a soarelui de 
noiembrie conferă strălucire că
suțelor trainice din cărămidă ro
șie, aliniate de a lungul șoselei. 
Fiecare kilometru străbătut adu
ce o schimbare de decor. Munți 
de piatră ne întimpină în mi' 
lenara lor încremenire. Par des
cinși din basmele cu uriași și 
feți-frumoși ce farmecă copilă
ria. înfricoșătoarele stînci aple
cate peste drumul serpuit îl în. 
fruntă surd pe om. Dar omul e- 
pocii socialiste este mai puternic 
ca muntele, îl biruie. Peisajul 
milenar se împrospătează. Un rîu 
iși depăna vijelios apele, chel- 
tuindwși inutil energia. Acum, 
un lac de acumulare s-a născut 
sub privirile domolite ale uria
șului de piatră Pancearevo—rîu, 
lac de acumulare și, în plus, 
splendid loc recreate}. Secularul 
drum al apei pare întristat ca 
un solitar îmbătrinit. în schimb, 
stîlpii de înaltă tensiune dau o 
notă veselă, plină de 
peisajului,

35 km ne despart 
Părăsim mașina spre
o gigantică transformare de de
cor săvirșită de omul zilelor

optimism,

de Sofia, 
a admira

noastre : barajul Stalin'. O 
mare arUțiciali s-a instalat in 
torărășia muntelui. Cit vezi cu 
ochii apa. o întindere nesfirșitâ 
de apă. Cîndva — nu-s mulți ani 
de atunci — aci se afla un să
tuc cu citeva case pipernicite și 
muntele, atotputernicul munte.

Barajul, pe coama căruia ne 
plimbăm ca pe o oarecare ar
teră urbană, are 72 m inălțime. 
O ușoară amețeală te cuprinde 
privind abisul. Nu poți să nu te 
gindește cu emoție la construc
tori, cei mai mulți din ei ti
neri: ce poem eroic au făurit in 
piatră cu miinile lor, un poem 
ce va străbate secolele vorbind 
viitorului despre entuziasmul ge
nerației constructori
lor socialismului.

Un inginer ne evo- x*
că în cifre imaginile 
pe care le admirăm. 
Lacul de acumulare a- 
re o întindere de 29 km pătrați și 
un volum de 670.000.000 metri 
cubi. El alimentează hidrocentra
lele „Passarel" și „Kokalian". 
Producția anuală de energie elec
trică reprezintă 163.000.000 Kwh. 
Inginerul ne îndeamnă să pri
vim către unul din maluri. 
Acolo, răbdător, un bătrînel pes
cuia. Aflăm — drept epilog — 
că doar în acest an s~au obținut 
100.000 tone de pește.

Bătrînelul a descoperit deoda
tă spectatorii ce~l examinează și 
îi salută
cîrligul căreia 
tișor.

Pornim din 
ține tovărășie

fluturînd undița în 
se zbate un peș-

nou la drum. Ne 
muntele cu silu-

că studenții colegi
ilor americane și-au 
însușit „un asorti
ment de superstiții 
și concepții greșite 
în domeniul medi- 
cinei" și că „mare
le public este in 
general și mai 
prost informat". Ci
tind rezultatele u-

nei anchete, dr. Ki- 
lander a arătat de 
pildă că o treime 
din cei întrebați 
au afirmat că apa 
conține calorii și 
îngrașă, iar un pro
cent de 50 la sută 
cred că bolile epi
demice se moște-ț 
nesc ! ,

sociației ame
ricane pentru sănă
tatea publică, dr. 
Kilander, profesor 
la Universitatea din 
New York, specia
list în problemele 
educației 
publice, a

Un deputat conservator britanic 
îșâ trimite £îul la studii în U.R.S.S.1

sănătății 
declarat

Deputatul conservator englez Antohny Kershaw a declarat 
unui corespondent al ziarului „Sunday Express" că inten
ționează să-și trimită fiul la Universitatea din Leningrad. 

„M-am gindit la aceasta, a spus Kershaw, în timpul recentei 
mele călătorii în Rusia, în cadrul delegației Asociației pentru 
prietenia anglo-sovietică". „Am hotărît ca Harry să învețe limba 
rusă, deoarece, după părerea -mea, aceasta este una din marile 
limbi ale viitorului".

„Crima44 lor: au participat
la Festival

Potrivit informațiilor parveni
te din Spania, la 19 no
iembrie la Madrid a 

început procesul înscenat unui 
grup de cinci spanioli care 
s-au repatriat recent din Uni
unea Sovietică. Ca și cei 16 ti
neri patrioți care au compărut

la 18 noiembrie în fața Tribu
nalului militar din Madrid, ei 
sînt acuzați de „acțiuni subver
sive", care s-au manifestat, 
printre altele, prin participarea 
lor la Festivalul Mondial al Ti
neretului și Studenților în anul 
1959.

Răsfoind presa străină

„Wall-Street Journal11: „OAMENII
DISPERARE1'AJUNG LA

Șomajul cronic din S.U.A. 
se face toj mai simțit în 

5 instituțiile care acordă a- 
jutoare — modeste, cei drept — 
șomerilor, anunță ziarul ..Wall- 
Street Journal”. Aproximativ 28 
la sută din numărul total de 3,6 
milioane șomeri din Statele Uni
te nu au de lucru cîte 15 săptă- 
mîni și chiar mai mult. Mulți 
dintre ei, datorită faptului că nu 
au de lucru de foarte mulț timp, 
au pierdut dreptul de a mai pri
mi ajutoare de șomaj și sînt ne
voiți să ceară autorităților mij
loace pentru existență.

„OAMENII AJUNG LA DIS
PERARE”, a declarat corespon
dentului ziarului „Wall-Street 
Journal” un reprezentant al au
torităților.

în același timp starea econo
miei americane nu promite nimic 

bun șomerilor.

PE SCURT
MOSCOVA. — La 21 noiembrie 

N. S. Hrușciov l-a primit la 
Kremlin pe Ho Și Min. Intre ei 
a avut '.oc o convorbire cordială, 
prietenească.

NEW YORK 20 (Agerpres). 
— La 19 noiembrie Comitetul 
greco-american pentru pune
rea în libertate a lui Manolis 
Glezos a organizat pichete în 
jurul consulatului grec de la 
New York. Participant» la 
pichete purtau drapele națio
nale grecești și panouri cu

lozinci! „Sprijiniți lupta pen
tru punerea în libertate a lui 
Glezos — eroul mișcării anti
fasciste din Grecia „Liber
tate lui Glezos și tovarășilor 
lui de luptă

MOSCOVA. — La 21 noiembrie. 
Nikita Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.t a primit la Kremlin 
misiunea marocană de prietenie 
și bunăvoință în frunte cu fostul 
prim-ministru Ahmed Balafrej, 
cunoscut om politic și de stat din 
Maroc.

După cum anunță Oficiul fede
ral de rezerve, în luna octombrie 
volumul producției industriale a 
S.U.A. a rămas la același nivel 
ca și în luna septembrie (în a- 
ceastă lună volumul producției 
industriale a fost cu 4 la sută 
mai scăzut decît în ianuarie 1960). 
în luna octombrie s-a redus sim
țitor producția de textile, de pro
duse chimice, de televizoare, de 
aparate de radio, precum și pro
ducția unor metale. Industria oțe
lului a continuat să-și utilizeze 
capacitățile de producție în pro
porție de numai 54,4 la sută. în 
primele două săptămîni ale lunii 
noiembrie, folosirea capacităților 
de producție ale uzinelor side
rurgice a scăzut pînă la 51,4 la 
sută. După cum anunță ziarul 
„Wall-Street Journal”, reprezen
tanții cercurilor de afaceri exclud 
posibilitatea unei sporirț cît de 
mici a producției de oțel în lu
nile următoare.

Profesorul Lintner, de la Uni
versitatea Harvard, subliniază că 
REDUCEREA VOLUMULUI DES
FACERII MĂRFURILOR, RE- 
DUCEREA COMENZILOR, RIT
MUL DE ACUMULARE A PRO
DUCȚIEI NEREALIZATE ÎN 
DEPOZITE, ATESTĂ UN DE
CLIN ECONOMIC GENERAL 
DE PROPORȚII ÎNSEMNATE.

Comentatorul ziarului „New 
York Times”, R. Rutter, subli
niază că noul președinte al 
S.U.A. va avea de luptat cu o 
serie de probleme economice gra
ve, precum și, probabil, cu ac
tuala criză»

eta lui masivă, copleșitoare. 
Uriașul de piatră ne veghează 
mișcările...

n istoria zbuciumată 
a poporului bulgar, 
istorie scrisă cu la
crimi și singe, mun
tele a fost părtaș la 
lupta contra opri, 
matorilor. Inima de 
piatră a muntelui

se îmblinzea în fața durerii 
umane și uriașul ocrotea pe cei 
c? căutau refugiu pe cărările 
abrupte. îmi amintesc de panou
rile cu fotografii din muzeul 
mișcării revoluționare din Sofia. 
Muntele era prezent mereu. Aco
lo s-au născut detașamentele de

--------------

partizani făurite de Partidul Co
munist Bulgar. Pe înălțimile greu 
accesibile trăiau luptătorii pen
tru libertatea Bulgariei. De acolo 
porneau atacurile nimicitoare 
împotriva asupritorilor hitleriști. 
Zeci de fotografii. Momente de 
luptă sau de repaus. Relicve zgu
duitoare. Dar ele sint totdeauna 
legate de lanțurile muntoase ce 
străbat regiunile țării.

într-un defileu muntos am 
văzut — cu cîleva ore mai de
vreme — un emoționant monu
ment. O coloană de granit ce 
susținea statuia a doi partizani — 
un băiat și o fală, cu priviri 
aspre născute parcă din duritatea 
muntelui. Pe granit dăltuite 
nume, nenumărate nume. Ce cau
tă monumentul acesta aci, depar
te de așezări umane ? Mi-au ex
plicat tovarășii bulgari. După un
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drum lung, obositor, hărțuit de 
forțele superioare ca număr ale 
hitleriștilor, un detașament de 
partizani s-a oprit chiar pe locul 

ne aflam noi, acum 
acest superb început de 

1960.
se o-

unde 
in 
noiembrie 
Doreau j 
dihnească.

noi, 
început 

al anului 
partizanii să

Au admirat poate 
cu ochii lor osteniți frumusețea 
sălbatică a peisajului. Dar clipe
le de liniște au fost puține. Fas
ciștii au descoperit refugiul. O 
luptă scurtă, dar de o dîrzenie 
cutremurătoare s-a declanșat. Ma
lul riului ce curge prin apropiere 
s-a acoperit de cadavre. Mulți 
partizani au plătit cu viața e- 
roismul lor. Printre ei se afla și 
Iordanka Ciankova, conducătoa
re a tineretului comunist bulgar.

Locurile acestea udate cu sîn- 
gele comuniștilor, au devenit o 
școală. Acum in fața monumen

tului înălțat semeț 
spre înalturi se string 
tineri ce intră în rîn- 
durile Uniunii Tine
retului Comunist Di- 
mitrovist spre a pri

mi carnetele de membri. Dese
ori foști partizani poposesc aci 
și stau de vorbă cu cei tineri.

Descifrez numele de pe plăcile 
masive. Simple nume. Nici un 
alt amănunt biografic. Dar fie
care nume are o rezonanță fa
milială. Fiecare viață curmată pe 
acest petec de pămînt stăpînit de 
munții cutezători are un numitor 
comun: lupta pentru fericirea 
poporului.

ărăsesc aducerile a- 
B minte. Kilometrii

sînt înghițiți cu re
peziciune de către 
mașină și iată că un 
peisaj industrial ne 
vestește Samokovul. 
Orașul acesta cu 

21.000 de locuitori are vechi 
tradiții de luptă revoluționară.

Privim străzile ce tiu fost mar
tore ale Comunei proclamate în 
1910

După o jumătate de oră petre
cută în biroul președintelui Sfa
tului popular raional, Metodi La- 
Iov, pornim către sala teatrului. 
Aci, se desfășura o entuziastă a- 
dunare tinerească consacrată ani
versări; F.M.T.D. Tinerele gazde 
șiau întîmpinat cu căldură 
oaspeții din R. P, Romînă, Ar
gentina și R. F. Germană, pârti
ei panți la sesiunea Biroului 
F.M.T.D. în sală răsună cîleva 
minute lozinca : „Salut tinere
tului romîn”. La tribună urcă 
mai mulți tineri. Olga Tudorova, 
o brunetă scundă, puțin emoțio
nată, povestește drumul vieții 
ei : a fost muncitoare și a deve
nit inginer la fabrica textilă. Un 
băiat cu obrajii rumeni și părul 
tuns scurt, Vladimir Gheorghiev, 
înfățișează viața nouă, de muncă 
rodnică, a tineretului bulgar.

Sîntem invitați la un specta
col dat de artiștii amatori din lo
calitate. îndată după începerea 
programului, un gest de atenție 
față de oaspeții 
muncitorilor de la uzina textilă 
interpretează un cîntec romînesc.

Programul este interesant. Un 
tînăr muncitor cintă o arie 
din „Carmen” dezvăluind remar
cabile aptitudini de cîntăreț de 
operă. Un școlar interpretează 
la vioară o lucrare de Mozart 
acompaniat la pian de sora sa. 
N-are mai mult de zece ani dar 
este de o sensibilitate impresio
nantă. Un ansamblu aduce pe 
scenă frumoasele dansuri bulgare 
cu ritmul lor viu.

Seara tîrziu, ne despărțim de 
tinerii din Samokov bucuroși ci 
am putut să-i întîlnim și să-i cu
noaștem.
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