
Tema ra id urilor posturilor ufemisfe de control din uzină:

Calitatea produselor
• O interesantă consfătuire organizată de Comitetul U. T. M. 
de la Uzinele „Gheorghi* Dimitrov" din Arad • Ce rezultate a 
dat primul raid organizat după consfătuire • La raidurile organi
zate de posturile utemiste participă numeroți muncitori fruntași, 

ingineri ți tehnicieni din uzină.

Avînd în planul său de ac
tivitate stabilirea pentru ur
mătoarea perioadă a obiecti
velor raidurilor posturilor 
utemiste de control, comitetul 
U.T.M. de la Uzinele „Gheor- 
ghi Dimitrov" din Arad a con
vocat acum cîteva zile o con
sfătuire cu toți membrii aces
tora.

Posturile utemiste de con
trol de la această uzină au 
obținut în general rezultate 
bune. Totuși, din analizele fă
cute cu prilejul adunărilor de 
dări de seamă și alegeri a 
reieșit că de multe ori raidu
rile întreprinse de posturile 
utemiste de control sînt ine
ficace, și aceasta mai ales din 
pricina faptului că nu erau 
bine pregătite, iar apoi temei
nic întreprinse, că nu erau 
orientate spre problemele cele 
mai importante, cele mai 
stringente ale producției. Ast
fel. posturile utemiste de con
trol s-au ocupat uneori de lu
cruri lăturalnice, lipsite de 
importanță, în dauna unor 
probleme care își așteptau re
zolvarea grabnică.

De această dată, pentru a 
îmbunătăți serios orientarea 
muncii posturilor, comitetul 
U.T.M. a invitat la consfătui
re pe șefii sectoarelor produc
tive, energeticianul șef, pe 
mecanicul șef, șeful producției 
și alți factori de răspundere 
din uzină.

Consfătuirea posturilor ute
miste de control, la care par
ticipau și conducătorii tehnici 
din uzină, în vederea stabili
rii problemelor care vor fi 
urmărite în următoarele rai
duri, s-a dovedit de la în
ceput a fi o acțiune deosebit 
de rodnică. Toți invitații au 
fost bucuroși să sprijine pos
turile utemiste de control 
pentru ca să-și îmbunătățeas
că munca.

După părerea mea, a spus 
șeful producției, inginerul Ar- 
mănaș, un obiectiv de sea
mă al posturilor utemiste de 
control ar trebui să fie cali
tatea producției. Poate că o 
să-mi spuneți : „Am mai făcut 
raiduri pe tema asta și n-am 
găsit lucruri serioase, n-am 
găsit prea multe rebuturi”. E 
adgvărat, la noi nu se dau re
buturi, vagoanele nu ies din 
uzină defecte. Asta nici nu e 
posibil. Și totuși, calitatea e 
o problemă foarte serioasă. 
Știți care-i barometrul nos
tru ? Sectorul finisaj, unde 
se fac remedierile. Avem 
multe remedieri. De ce ? Pen
tru că se fac și piese cu de
fecte, care la montare ne pro
duc greutăți.

— Unii de pe la noi au o 
scuză, intră în vorbă ingine
rul Munteanu de la montaj. 
„Noi nu lucrăm ceasuri, zic ei, 
lucrăm vagoane". Adică mai 
merg și piese făcute cu tole
ranțe, mai mari, cu mici de
fecte. Trebuie pornită serios 
lupta împotriva acestei atitu
dini față de calitate. Și nouă 
ni se cere precizie, grijă față 
de finisarea piesei aproape ca 
unui ceasornicar. Eu sînt si
gur că în această privință 
posturile utemiste de control 
ar descoperi lucruri care ar 
fi de mare folos uzinei.

— Părerea mea, a continuat 
Inginerul Armănaș, șeful pro
ducției, este că acum proble
ma numărul unu, o repet,

Mari cantități 
de izotopi radioactivi 
livrate de Institutul 

de fizică atomică
Anul acesta colectivul labo

ratorului de izotopi radioac
tivi al Institutului de fizică 
atomică a livrat industriei, 
unităților spitalicești și diver
selor institute de cercetări o 
cantitate de izotopi de aproa
pe 9 ori mai mare decit anul 
trecut. Paralel cu sporirea 
producției, cercetătorii au 
realizat 12 noi izotopi radio
activi printre care : iod — 131 
și fosfor — 32, pentru scopuri 
medicale; iridiu — 192, utili
zat la radiografii industriale; 
zirconiu — 95. folosit în foraj 
la carotajul radioactiv; 
mercur—203 etc. Anul acesta 
laboratorul a acoperit în în
tregime cantitatea de izotopi 
necesari aplicațiilor în indus
tria petroliferă și pentru ra
diografii industriale- Tot din 
acest an radioizotopii romî- 
nești au început să fie folosiți 
în medicină pentru cercetări 
și tratament.

Pentru anul viitor cercetă
torii și-au propus ca odată 
cu sporirea producției și lăr
girea gamei de izotopi radio- 
activi să pună la punct teh
nologia de producere a sur
selor etalon de taliu—204 și 
de cobalt—60. Sursele etalon 
vor servi la verificarea și 
controlul diverselor aparate 
pentru măsurat activitatea 
preparatelor marcate radio
activ.

Creșterea producției de izo
topi radioactivi dă posibili
tate extinderii aplicării lor 
pe scară mai largă In In
dustrie, agricultură, medicină 
și în alte domenii.

(Agerpres) 

trebuie să fie calitatea. Eu aș 
propune ca toate posturile din 
uzină să pornească simultan 
un raid pe această temă.

— Și fiecare să urmărească 
un anumit fenomen, ca să 
descopere cauzele, completea
ză inginerul Munteanu. De 
pildă, la montaj, eu aș 
recomanda să se ocupe de 
felul cum respectă tinerii in
dicațiile maiștrilor și ingine
rilor. Din cauza nerespectării 
unor indicații se fac adesea 
piese cu defecte.

Alți invitați au arătat că as
pecte foarte importante, care 
trebuie urmărite cu ocazia rai
durilor, sînt calificarea tineri
lor și disciplina în producție.

— Totul este să descoperim 
cauzele, pentru ca să putem 
lua măsurile cele mai eficien
te. In felul acesta, am primi 
un ajutor foarte serios, tineri
lor li s-ar atrage atenția asu
pra unor probleme de mare 
importanță pentru uzină.

Dar discuțiile nu s-au oprit 
doar la această temă. Invitații 
au făcut și alte propuneri 
prețioase. S-a propus, de pildă, 
organizarea unui raid pe 
tema economiilor, în care să 
se pornească de la descoperi
rea tuturor surselor oricît de 
mici ar fi: economisirea de 
materiale (de pildă la electrozi 
de sudură, nituri, scînduri 
etc), de energie electrică, com
bustibil, apă. Toate acestea, a- 
dunate, arată că din ele pot 
fi obținute economii importan
te. Tinerii trebuie convinși de 
aceasta însă pe baza faptelor 
concrete, pe care un raid te
meinic le va descoperi. S-a 
propus de asemenea un raid 
interesant în legătură cu ino
vatorii în care să se urmă
rească felul cum sînt aceștia 
îndrumați, cum li se rezolvă 
propunerile, ce probleme îi 
frămîntă, ce ajutor solicită ei. 
Acest raid ar putea servi con
cluzii foarte importante pentru 
îmbunătățirea muncii cabine
tului tehnic. S-au mai propus 
de asemenea teme în legătu
ră cu felul cum participă ti
nerii la cursurile de ridica
rea calificării, cum învață 
cei care urmează invățămin- 
tul seral și fără frecvență etc.

Invitații la consfătuire au 
mai făcut o propunere pre
țioasă : ca la toate raidurile 
lor, posturile utemiste de (Continuare în pai,. 3-a)

Duminica în comuna Teregova, regiunea Timișoara. întreaga 
familie se pregătește pentru spectacol.

Cei mai buni dintre cei buni
Mișcarea artistică de ama

tori a luat proporții de masă. 
O sută de mii de muncitori, 
țărani muncitori, intelectuali 
își dedică orele libere frumo
sului, învață măiestria, edu- 
cînd și în același timp auto- 
educîndu-se in spirit comu
nist la flacăra artei realist- 
socialiste. Mesagerii dragostei 
de frumos a poporului nostru 
care au evoluat pe scena fina
lei stau mărturie a grijii 
partidului, regimului demo
crat-popular pentru înflorirea 
talentelor din sinul poporului, 
pentru pătrunderea tot mai 
adîncă a artei în mase.

Este demnă de remarcat 
multitudinea formelor pe care 
le îmbracă arta amatoare. 
S-au întrecut în acest con
curs, afară de echipele de 
teatru ale sindicatelor sau a- 
șezămintelor culturale, ale 
caselor de cultură, recitatori 
și cititori artistici, teatre de 
păpuși, tot atîtea forme cit de

control să ceară sprijinul con
cret al muncitorilor fruntași, 
al șefilor de sectoare, al maiș- ! 
trilor, inginerilor.

Sintetizînd apoi toate pro
punerile care s-au făcut, co
mitetul U.T.M. a hotărît ca 
chiar a doua zi toate postu
rile U.T.M. să întreprindă un 
raid în legătură cu calitatea ; 
produselor.

Bine orientate, avînd căile ; 
jalonate deja de la consfă
tuire, cele 16 posturi utemis- ! 
te de control au trecut la e- 
fectuarea raidului. Invitînd să 
participe la raiduri tehnicieni, 
ingineri și muncitori fruntași 
în producție, membrii postu
rilor utemiste de control au 
pornit astfel să cerceteze prin ; 
sectoare, discutînd cu ingine
rii, cu maiștrii de schimb, cu 
responsabilii de brigăzi, cu 
muncitori vîrstnici, controlori 
de calitate și cu numeroși ti
neri, despre calitatea produ
selor, în amănunțime, cu gri
jă, temeinic. Și iată rezulta
tele concrete :

Cu prilejul raidului, postul 
utemist de control de la su
dură a sesizat că tînărul lăcă
tuș Virgil Miculan, lucrînd 
neatent, nu montează drept 
unele piese la șasiul vagonu
lui. din care pricină se fac 
remedieri, adică se fac tăie
turi cu aparatul de sudură, 
și apoi se înlocuiesc piesele 
cu altele noi. Postul utemist 
de control a sesizat că aseme
nea neajunsuri se petrec u- 
neori și în activitatea brigă
zilor de montori conduse de 
Pavel Roșu, Vasile Armega, 
Carol Glanhok.

Munca sudorilor a fost și 
ea temeinic cercetată. Aceștia 
fac în general o muncă de. 
bună calitate. Sînt însă unii 
dintre ei care lucrează în 
grabă, superficial, adesea e 
nevoie ca după ce au făcut ei 
sudură cu aparatele automa
te să vină alții în urma lor 
pentru a completa golurile 
mici lăsate de ei.

Nu mai puțin fructuos a 
fost raidul postului utemist 
de control de la sectorul bo
ghiuri. S-a aflat astfel, că tî-

I. ȘERBU

multilateral se manifestă ta
lentele din rîndul oamenilor 
muncii. Dar pe cit de indivi
duale sînt talentele pe atît de 
firesc s-au închegat colective
le, s-a unit masa participanți- 
lor formînd o mare familie de 
iubitori și propagatori ai cul
turii.

Este îmbucurătoare consta
tarea creșterii măiestriei pe 
care au dovedit-o echipele de 

A luat sfîrșit cel de-al II-lea Festival 
bienal de teatru „I. L. Caragiale“
teatru ale artiștilor amatori. 
Cei mai buni — adică interpre- 
ții pe care i-am văzut timp 
de mai bine de o săptămînă 
pe scena Teatrului C.C.S. din 
Capitală — au cules aprecieri
le calde ale spectatorilor și 
ale juriului. Aplauzele înde
lungi, manifestările de entu
ziasm în fața unei arte since-

y^uneăoai. ------

Proletari din toate țările, uniți-vă!
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Realizări ale brigăzilor 
ale tineretuluide producție

CONSTANTA. - Brigăzile de 
producție ale tineretului condu
se de Marin Bratu și Ion lor- 
dache, de la întreprinderea 
metalurgică de utilaj din Med
gidia, de Dumitru Subțirică, de 
la Șantierul naval maritim con
stanța, de Nicolae Blaga, de la 
fabrica de ciment din Medgi- 
dia, și altele din cuprinsul re
giunii Constanța sînt fruntașe 
în lupta pentru îndeplinirea pla
nului de producție, îmbunătăți
rea calității produselor și reali
zarea unor cît mal mari econo
mii.

Rodnica activitate desfășurată 
de cele 656 brigăzi de produc
ție ale tineretului din industria 
și agricultura regiunii Constanța 
și munca patriotică a celor pes
te 46.000 de tineri brigadieri a 
avut ca rezultat realizarea, de 
la începutul anului, a 
nomii în valoare de 
milioane lei.

CRAIOVA. - Tinerii 
22 brigăzi de producție de la 
uzina ,,Electrooutere“ au reușit 
prin gospodărirea mai bună a 
materialelor, prin modernizarea 
transformatorilor

unei eco- 
peste 41

din cele

șl prin inova-

Creșterea producjiei de mașini - unelte
mașini.unelte aProducția de 

industriei noastre constructoare 
de mașini a înregistrat anul a- 
cesta un spor însemnat față de 
anul trecut. Uzinele „Iosif Ran- 
gheț“ din Arad, de exemplu^ au 
fabricat în primele 11 luni cu 
peste 660 de strunguri mai mult 
decit în aceeași perioada din a- 
nul trecut. Preocupați , continuu 
de reducerea greutății mașinilor- 
unelte și de ridicarea nivelului 
lor tehnic, colectivul acestor 
uzine a redus consumul de metal 
la fiecare strung cu aproape 200 
de kg. față de anul trecut. La 
strungul S-3 turația maxima a 
fost mărită cu circa 300 de ture 
pe minut.

re, plină de dăruire, au arătat 
că teatrul de amatori a ajuns 
la un nivel remarcabil. A 
compara creația artiștilor a- 
matori cu cea a profesioniști
lor poate stîrni nedumerire ; și 
totuși compunerea minuțioa
să a unor caractere, îmbinarea 
fericită a talentului cu munca 
susținută de creare a rolului 
au fost remarcate cu prisosin
ță în numeroase spectacole.

Pe lingă dăruirea și entuzias
mul cu care artiștii amatori 
s-au pregătit pentru concurs 
s-a putut recunoaște seriozita
tea cu care au studiat proble
mele măiestriei artistice, me
todele științifice care stau la 
baza însușirii ei și în teatrul 
de amatori. Acestea au venit 
să completeze căldura cu care 

țiile făcute sa aducâ întreprin
derii, de la începutul anuluî, 
economii în valoare de 1.700.000 
lei. Tinerii de la Trustul de 
extracție Tg. Jiu au participat 
la redarea în producție a 12 
sonde din fondul inactiv, cu 3 
mai multe decit se angajaseră, 
economisind astfel mai mult de 
27.000 lei, iar tinerii din con
strucții au obținut pe șantiere 
economii din care pot fi con
struite 11 apartamente.

Pe lîngâ activitatea în pro
ducție, tinerii din întreprinderile 
și satele regiunii Craiova parti
cipă cu însuflețire și la munca 
patriotică. Prin munca lor au 
fost executate lucrări a căror 
valoare depășește 27 milioane 
lei.

ORADEA - Realizări Impor
tante au obținut în muncă și 
tinerii din regiunea Oradea. Ei 
au acordat o atenție deosebită 
colectării fierului vechi. Pînă a- 
cum tinerii din aceasta regiune 
au trimis oțelarilor reșițeni pes
te 4.300 tone de fier vechi, can
titate aproape dublă față de 
cea trimisă anul trecut.

(Agerpres)

La Uzinele „Înfrățirea," din 
Oradea o altă mare întreprindere 
specializată în producerea de 
mașini'unelte, s-au fabricat în 
aceeași perioadă cu peste 270 
mai multe mașini de găurit, un 
important număr de rabateze și 
alte mașini-unei te. Multe produ
se, cum sînt presele, mașinile de 
găurit, sînt acum mai ușoare ca 
urmare a modernizării lor.

Lucrările ce se fac în prezent 
la Uzinele „înfrățirea" vor duce 
la sporirea simțitoare a capa
cității de producție de mașini- 
unelte a acestei întreprinderi.

(Ag.rprw)

au dat viață unor caractere 
scenice pline de autenticitate.

Festivalul bienal „I. L. Ca- 
ragiale* a însemnat o sărbă
torească trecere în revistă a 
forțelor de care dispune arta 
noastră în plină înflorire, o 
dovadă a dragostei și dăruirii 
cu care artiștii amatori s-au 
apropiat de teatru.

Pe piepturile unora dintre 
ei strălucesc acum medaliile 
de laureat al festivalului, de 
premianți sau menționați. Ele 
le consfințesc talentul și efor
turile, sînt noi imbolduri în 
muncă și creație pentru înflo
rirea culturii noi, socialiste în 
țara noastră.

C. MIHAI

CITIȚI ÎN PAG. IlI-a

Premiile decernate In ca
drul Festivalului bienal 
,J. L. Caragiale“.

Și tinerii din brigada de pro
ducție a tineretului de la 
secția micrometre, brigadă 
Condusă de Pîrîu Ion, au con. 
tribuit ca Uzina „21 Decern-! 
brie“ din Capitală să-și înde
plinească planul anual de 
producție cu 35 de zile mai 
devreme. In fotografie : to
varășul Radu Dumitru Telașe, 
secretarul comitetului de 
partid al uzinei felicitînd 
membrii brigăzii pentru mun

ca depusă.

Foto : N. STELORIAN
—

Noi gospodării 
colective în regiunea 

București
In ultimele zile în numeroase 

comune și sate din regiunea 
București, printre care Potlogi, 
Vînătorii Mari, Malu, Orbească, 
Cocani, Trestieni și altele au 
fost constituite 40 de noi gos
podării agricole colective, în care 
au intrat peste 18.000 de fami
lii, avînd 45.500 ha teren.

La inaugurarea multora din a- 
ceste gospodării colective, noii 
colectiviști au invitat membri ai 
unor gospodării colective ale că
ror rezultate, binecunoscute de 
ei, i-au determinat să transfor. 
me întovărășirile lor în gospodă
rii colective. Cil citva timp In 
urmă, în multe sate din raion' 
nele Titu, Olteni, Zimnicea și 
Giurgiu, la cererea a numeroși 
întovărășiți au fost organizate a- 
dunări la care colectiviști din re
giune au vorbit despre experien
ța gospodăriilor lor colective.

(A gerpres)

Tinăra Ioana Stratenie, de !a atelierul de etalonare a contori- 
lor trifazați de la Uzina „Grigo re Preoteasa" din București este 
cunoscută ca o muncitoare har nică și pricepută, lat-o in foto

grafie, reglind un grup de contori electrici.

Marți 20 decembrie 1960

La propunerea R. P. Romîne

ADUNAREA GENERALĂ A 0. N. U. A APROBAT 
IN UNANIMITATE REZOLUȚIA PRIVIND

EDUCAREA TINERETULUI IN SPIRITUL PĂCII
NEW YORK 19 (Agerpres). - Adunarea Generalâ a O.N.U. a 

aprobat In seara zilei de duminică in unanimitate rezoluția In 
legătură cu promovarea in rindurile tineretului a ideilor păcii, 
respectului reciproc ți înțelegerii Intre popoare, adoptată de 
Comitetul nr. 3 la propunerea delegației R. P. Romine.

Rezoluția recomandă tuturor guvernelor, organizațiilor negu- 
vemamentale șl persoanelor să Întreprindă acțiuni eficiente 
pentru a sprijini promovarea Ideilor păcii in rindul tineretului.

AU ÎNDEPLINIT
PLANUL ANUAL

Oamenii muncii din siderurgie
Ca urmare a succeselor rea

lizate zi de zi do fumaliști, o- 
țelari și laminatori, de minerii 
din exploatările de minereuri de 
fier și de muncitorii din fabri
cile de produse refractare, în 
ziua de 16 decembrie a fost în
deplinit planul anual la produc* 
ția globală pe întreaga Direc
ție generală siderurgică din 
Ministerul Industriei Grele, iar 
în ziua de 19 decembrie și 
planul anual la producția mar
fă. Aceasta înseamnă câ indus
tria noastră constructoare de 
mașini va primi pînă la sfîrși- 
tul anului cantități importante 
de metal peste plan, iar con
structorii de pe șantiere vor a- 
vea la dispoziție mai mult oțel 
beton necesar ridicării noilor o-

Fabrica „ȚesăturaMași
La 19 decembrie 

Fabrica „Țesătura" 
din lași și-a îndepli
nit planul anual. 
Bucuria și cnîndria 
pentru obținerea suc
cesului se citea pe 
fețele tuturor munci
torilor. Și aveau de ce 
fi roindri țesătorii Ie
șeni. Indeplinindu-și 
sarcinile anuale de 
producție cu 12 zile 
mai devreme, ei au 
dat 55.265 kg fire și 
349.625 m.p. țesături 
peste plan. Au spo
rit Indicele de utili
zare a mașinilor cu

2,2 la sută, au pro
dus 5 articole, 34 d.e- 
sene și 134 poziții 
coloristice noi. In 
cursul acestui an ca
binetul tehnic a în
registrat 134 propu
neri de inovații din 
care 79 au fost apli
cate. Ele aduc fabri
cii economii în va
loare de 885.000 lei. 
Productivitatea ‘mun
cii a sporit față de 
luna
CU 8 
tivul 
Uzat 
1.143.000 lei econom

decembrie 1959 
la sută, Colec- 
fa briciI a rea- 

în acest an

Sectorul industriei de celuloză și hîrtie
La 19 decembrie muncitorii, 

inginerii și tehnicienii din sec
torul industriei de celuloză și 
hîrtie al Ministerului Industriei 
Petrolului și Chimiei au înde
plinit planul anual de produc
ție.

Acest succes se datorește îm
bunătățirii indicilor de utilizare 
a mașinilor, precum și perfec
ționării proceselor tehnologice. 
In cursul anului au fost produse 
noi sortimente, printre care : 

biective industriale, blocurilor de 
locuințe fi clădirilor sociaicul- 
turale.

îndeplinind mai devreme pre
vederile planului anual, colec
tivele marilor combinate din 
Hunedoara, Reșița, din Uzinele 
„Republica'-București, „Indus
tria Sirmei"-Cîmpia Turzii, „Cris- 
tea Nicolae"-Galați și altele au 
hotărît să îmbunătățească în 
continuare indicele de utilizare 
a agregatelor pentru a spori și 
mai mult producția de metal a 
țării. De asemenea, minerii din 
exploatările de minereuri de 
fier s-au angajat să dea peste 
planul anual 60.000 de tone de 
minereuri.

(Agerpres)

mii peste plan la 
prețul de cost și be
neficii în 
1.297.000

Printre 
află și 
Mihai Aftanase 
la abataj, Lucreția 
Penelea, responsabi
la brigăzii de tineret 
de la laminoare, Ma
ria Curetea, respon
sabila brigăzii de ti
neret de la flyere, 
Aneta Robu, împreu
nă cu brigada de 
tineret pe care o 
conduce Ia ringuri. 
Virgina Bceiu de la 
bobinat etc.

valoare de 
lei.
fruntași se 

utemiștii 
de

mucava și celuloză din paie, car
ton și hîrtie cronw eîr

La realizarea planului cu 12 
zile înainte de termen un aport 
însemnat l-au adus colectivele în- 
treprinderii ,,Stăruința“ din Bucu" 
rești, fabricilor de hîrtie „7 No- 
iembrie“ din Ghimbav și „1 Sep- 
tembrie“ din Bușteni.

(Agerpres)

Uzinele „Wilhelm 
Pieck"-Brăila

GALAȚI. — Luni colectivul 
de muncă de la Uzinele „Wil
helm Pieck“ din Brăila a ra
portat îndeplinirea planului 
de producție pe anul 1960. 
Metalurgiștii din această uzi
nă au livrat în plus 8 esca- 
vatoare de 0,5 mc.

Gospodărind mai bine me
talul și celelalte materiale, 
muncitorii au realizat peste 
plan 3.267.000 lei economii la 
prețul de cost, depășind cu 
370.000 lei angajamentul pe 
întregul an.

10 ani de activitate 
a corului Filarmonicii 

de Stat 
„George Enescu"

Corul Filarmonicii de Stat 
„George Enescu“ a împlinit 10 
ani de activitate. In acest de
ceniu el și-a extins activita
tea. Față de numai 7 concer
te realizate în stagiunea 1950- 
1951. această formație a ajuns 
să prezinte 35-40 concerte pe 
stagiune.

In afara concertelor sale o- 
bișnuite, corul contribuie la 
opera de culturalizare a ma
selor prin numeroase mani
festări artistice organizate în 
instituții și întreprinderi, la 
casele de cultură, în instituții 
de învățămînt.

Cu prilejul împlinirii a 10 
ani de activitate, corul Filar
monicii de Stat „George Enes- 
cu“ a prezentat luni seara, în 
sala Ateneului R. F. Romîne, 
un concert festiv.

(Agerpres)

*



Spartachiada de iarnă 
a tineretului

Schiorii 
gata de start

întrecerile Spartachiadei de 
iarna, la al cărei start ne-am 
prezentat în ziua de 1 decem
brie cei mai mulți dintre tinerii 
uzinei noastre, s-au înscris în 
tradiția marilor competiții spor
tive de masă.

Spartachiada de iarnă a ti
neretului ne-a rezervat dintr-un 
început surprize dintre cele 
mai plăcute. Mulți din cam
pionii asociației noastre „Ra- 
pid“ sînt eîștigâtorii edițiilor 
anterioare. Afluența tinerilor la 
înscriere ca și varietatea prefe
rințelor, în ceea ce privește ra
mura sportiva, ne-au determinat 
sâ schimbam deseori progra
mul întrecerilor care se desfă
șoară acum la noi din plin. 
Cum era și firesc, cea mai 
mare atracție o exercita schiul, 
sport foarte popular la noi. La 
concursurile care vor avea loc 
pe traseul de la Bâîșoara se 
anunța un număr record de 
participant : peste 300. Mulți 
dintre vechii pasionați ai tu
rismului, vor fi prezenți și la 
startul probei de schi. Șahul, 
popicele și tenisul de masă 
(unde avem înscriși un număr 
mare de participant) au asi
gurate, la baze noastră sporti
va, toate condițiile de concurs, 
în acest an, vom folosi în or
ganizarea întrecerilor experien
ța edițiilor precedente, câutînd 
totodată să remediem unele 
din lipsurile semnalate. De 
exemplu, la ediția de anul tre
cut a Spartachiadei de iarnă 
noi n-am acordat toată aten
ția patinajului. în ultima vreme 
popularitatea lui a sporit simți
tor, Aceasta ne-a determinat sâ 
amenajăm tncâ de pe acum 
un patinoar pe locul unde se 
găsește astăzi terenul de tenis.

O dată începute întrecerile 
din cadrul multilateralei com
petiții sportive de iarna noi 
sperăm ca ea sa constituia 
pentru tinerii din uzine noastră 
un prilej de a-î antrena la o 
bogata activitate sportiva de 
iarnă. Cu un asemenea prilej 
din rîndul partlcipanțllor vom 
descoperi noi și noi talente 
sportive cărora Spartachiada de 
iarnă le deschide o poartă Iar-? 
gâ spre drumul consacrării.

ȘTEFAN LAZAR 
secretar al Comitetului 

U.T.M. de la Uzinele 
„Janos Herbak“-Cluj

Vă prezentam o imagine de la finala campionatului republican 
feminin de floreta.

La tenis de masă:

0 nouă pleiadă de juniori talentațl
Duminică, în Sala sporturilor 

Floreasca din Capitală s-au sfîr- 
șit ultimele partide disputate în 
cadrul campionatului republican 
de tenis de masă — competiția 
cea mai importantă din acest 
an. Prilej de atentă verificare 
a pregătirii depuse de jucătorii 
de frunte ai țării noastre în 
decursul unui an de întâlniri în 
care fi.-au lipsit desigur nici corn, 
petițiile internaționale, campio
natele republicane de tenis de 
masă ne au îngăduit o plăcută 
cunoștință cu o nOtiă generație 
de jucători tineri cu mult ta
lent care urcă curajos cele mai 
înalte 'trepte ale măiestriei spor
tive. Ne referim la exemplele îm
bucurătoare oferite de jucători 
ca Adalbert Rethi, Angelescu 
Nicolae și alții, care în decursul 
competiției au obținut victorii 
frumoase învingînd jucători ru-

La Hunedoara 

lin nou patinoar
și o pistă de schi

HUNEDOARA (de 
la corespondentul 
nostru). — Asocia
țiile sportive din 
orașul Hunedoara 
dar mai ales „Cor- 
vinul" care cuprin
de tinerii din ca
drul Combinatului, 
siderurgic unde ac
tivează și elevii din 
grupul școlar pro
fesional „Știința" 
și altele au organi
zat încă de la 1 
decembrie întrece
rile etapei a I-a 
a Spartachiadei 
de iarnă a tinere
tului. Primele în
treceri la șah, te
nis de masă, gim
nastică, trintă și

haltere s-au desfă
șurat în cadrul sec
țiilor pe ramuri de 
producție, iar la 
unitățile școlare pe 
clase. Ceea ce ca
racterizează ediția 
actuală a Sparta
chiadei de iarnă a 
tineretului din ora
șul Hunedoara, este 
mobilizarea unui 
mare număr de 
tineri participant!. 
Și în fiecare zi 
apar noi înscrieri 
pe listele de con
curs. Este rezulta
tul firesc al bunei 
organizări a acestei 
largi competiții de 
masă. Aceasta se

In întrecere:
toți tinerii din comună

Nu de mult, tinerii colecti
viști din comuna Ctoroiași, 
raionul Băilești, au partici
pat la o adunare deschisă a 
organizației U.T.M. A fost o 
adunare în care s-a discutat 
despre sport. Nu-i vorbă ci 
citiseră și ei prin ziare despre 
începerea tradiționalelor în
treceri ale Spartachiadei de 
iarnă a tineretului. Acum, la o 
chemare a afișului lipit pe 
zidul căminului cultural, ve
niseră însă în număr mare 
ca să afle cum vor fi organi
zate întrecerile Spartachiadei 
în comuna lor care are 
o frumoasă tradiție în ac
tivitatea sportivă. La adunare 
venise și un activist de la 
consiliul raional U.C.F.S. care 
cu regulamentul Spartachia
dei în mini dădea acum celor 
peste 250 de tineri, amănunte 
asupra desfășurării marii 
competiții — Spartachiada de 
iarnă.

- La ce sporturi credeți că 
veți putea participa ? i-a în
trebat pe tineri oaspetele de 
la U.C.F.S.

Răspunsul nu a venit pe 
loc. Lupu Leontin, un tînăr 
nelipsit in ultimii ani de la 
întrecerile Spartachiadei, era 
de părere că in orice caz, 
sportivii din Cioroiași trebuie 
să participe la întreceri de 
trintă, haltere și șah. N-ar

tinați ca Mircea Popescu, Pesch, 
Naumescu, Gantner sau la com
portarea meritorie a surorilor 
Jandrescu, Eleonora Mihalca și 
Doina Berbecaru, junioare care 
au prestat un joc de nivel apro
piat cu cel al unor 
multă experiență 
Tompa, Alexandru

sportive cu 
ca : Fol ea, 

, - Și altele.
Toate acestea sînt fapte care 
constituie o chezășie că în a- 
ceastă disciplină rezervele de ti
neret împrospătează continuu lo
tul de sportivi fruntași ai țării 
noastre. Avem astfel încrederea 
că steagul victoriilor de presti. 
giu pe care reprezentativele țării 
noastre l-au obținut în nenu
mărate rînduri în competițiile 
internaționale, va găsi mîine în 
elementele tinere care s-au a- 
firmat acum un schimb de nă
dejde. - - 

M. BUFAN

vede și din grija 
organelor U.T.M. 
și U.C.F.S. față de 
bazele sportive pe 
care se vor desfă
șura concursurile. 
Astfel. în prezent 
se lucrează la ame
najarea unul mare 
patinoar pe stadio
nul asociației „Cor- 
vinul", iar pe o 
parte din dealul 
Chizit se pregătește 
terenul pentru pîr- 
tia de schi.

O dată cu căde
rea zăpezii și a ge
rului tinerii hune- 
dorenl Iși vor pu
tea disputa întîie- 
tatea și la săniuțe, 
patinaj sau schi.

fi rău si organizăm și între
ceri de atletism, tn regula
mentul competiției se preve
de ci pot fi organizate între
ceri și la disciplinele care se 
bucură de tradiție In unele 
orașe sau sate.

Chiar a doua zi tinerii spor
tivi din Cioroiași, au luat 
startul tn primele întreceri 
ale Spartachiadei. Ele se des
fășoară la căminul culturaL 
Acolo l-am cunoscut pe tova
rășul profesor Ghiban Nico
lae Spiridon, unul din ani
matorii sportului din comună. 
împreună cu președintele a- 
sociatiei sportive Radu Ale
xandru precum și cu ceilalți 
membri ai consiliului asocia
ției stabileau ultimele amă
nunte de organizare. Șahiștii 
începuseră disputa In fața ta
blei cu 64 de pătrățele. Tot 
acolo, și-au făcut apariția și 
luptătorii.

în curtea școlii elementare 
iubitorii de atletism, în frun
te cu tînărul Lupu Leontin, 
ou decis să facă o ...derogare 
de la regulamentul Sparta
chiadei și au organizat un 
concurs ad-hoc de aruncări 
cu bila de metal. Nici halte
rofilii nu s-au lisat prea mult 
invitați. Tudor Stancu pare 
că se joacă cu haltera grea 
de cîteva zeci de kilograme. 
Înainte de concurs, el ne-a 
făcut o confidență: „Știți, 
tare aș vrea si ies campion 
al asociatei. N-am ciștigat 
niciodată un asemenea titlu, 
dar de data aceasta nu mă 
las". Concursul abia începuse. 
Clipind șiret din ochi, Tudor 
lupta din greu cu haltera și 
cu concurenții care își aștep
tau rlndul. Va cîștiga el oare 
titlul de campion al asocia
ției ?

Am încercat să-l număr pe 
sportivii antrenați In întrece
rile Spartachiadei. Zadarnic 
Insă. Cînd am ajuns la nu
mărul 86 m-am oprit

— Sînt mulți, nu ? — m-a 
întrebat ghicindu-mi parcă 
gîndurile tovarășul Radu Ale
xandru, președintele asocia
ției sportive. Să nu uitați: 
azi avem primele întreceri...

Mîine vor veni mai mulți. 
Așa au promis tinerii în adu
narea deschisă a organizației 
U.T.M.: toți tinerii din comu
nă vor participa la intreceriie 
Spartachiadei de iarnă.

GH. RADUCANU

Clubul sportiv să sprijine activitatea de masă!
In întreprinderile ți institu

țiile din Rădăuți lucreart
mii de oameni care dove
desc In același timp o
mare pasiune pentru sport. 
Tineri ți vîrstnici nu precu
pețesc nici un efort pentru a 
contribui ia dezvoltarea miș
cării de cultură fizică ți sport 
din acest colt de țară. Cu doi 
ani in urmă, nespusă a fost 
bucuria rădăuțenilor cind au 
aflat de înființarea Clubului 
,,Sportul muncitoresc" Ră
dăuți. Așadar peste puțină 
vreme ți sportivii din acest 
oraș vor pomi către cul
mile măiestriei. Unii dintre 
rădăuțeni visau chiar meciuri 
de fotbal cu echipe „ma
ri", recorduri naționale la 
atletism care să poarte 
numele arațului lor drag. 
Șl se părea că în bună 
măsură glndurile lor de viitor 
se vor Împlini: echipa de 
fotbal promovase tn categoria 
B iar cea de hochei pe gheață 
se întrecea la București cu 
cele mai bune formații din 
țară în finala campionatului 
categoriei A. Chiar ți la atle
tism se modificaseră cîteva 
recorduri regionale. Era cum 
se spune un început promi
țător. Și vorba proverbului 
„începutul e greu". Dar la 

I Rădăuți, cu timpul s-a dove
dit, în pofida proverbului că

Invitație 
la turism

Este vorba de o invitație 
oardtum neobișnuită. Ea 
răzbate nu din laconismul 
unei-fraze așternută pe un 
drefUirhghi de coală albă, 
ci gșțe o chemare care se 
repetă, fără să supere pe 
nimeni, aproape in fie
care, . I pagințf, din cele 
peste -'200 ■ ale Almana
hului turistic pe 1961, 
editat de.O.N.T. „Carpați". 
Almanahul O.N.T. ne pre
zintă un argumentat in- 
dem^îi'>'drumețte adresat 
atît celor care sînt de mult 
prieteni cu drumurile pito
rești ale patriei, cît și ce
lor „ttrzielnici tn a-și cu
noaște țara", — după cum 
spune Tudor Arghezi in 
Tableta de Turist cu care 
se deschide almanahul.

în primele pagini ale 
acestui almanah Mihail 
Sadoveanu, neîntrecutul 
maestru al peisajului, a- 
dreseazi nu numai un 
îndemn, ci și o povață, 
șfătuindu-i pe turiști cum 
să privească un peisaj pen
tru a-i descoperi de fieca
re dată alt farmec.

tn cele 204 pagini ale 
almanahului se găsesc va
riate descrieri ale celor, 
mai frumoase colturi din 
patria noastră, cit și ale 
locurilor înfrumusețate 
azi, prin munca omuliii. 
„Din și pentru Deltă", „De 
la Podul Calicilor la Ma
gistrala Gncițrt", „Frumu
seți între Bicaz și Lacul 
Roșu", „Galați — orașul 
viitorului". Nu lipsesc nici 
materialele turistice privi
toare la țările prietene: 
„Balaton — Marea Unga
riei", „Schi la Zakopane", 
„Prin jungla indonezieni" 
etc.

Turistul gata de drum 
are la tndemînă schițe cu 
trasee turistice, sfaturi 
practice, descrieri de masi
ve, calendar turistic. Foar
te interesante și utile sînt 
rubricile de curiozități, 
intitulate „Mozaic*, „Su
perlative pe glob", „Știați 
că", „Cifre și fapte".

Răsfoind almanahul tu
ristic pe anul 1961 citito
rul se bucură astfel nu nu
mai de o lectură instructi
vă, ci și de un moment de 
destindere — ealitate ne
cesară unei astfel de pu
blicații. în cuprinsul al
manahului, reportajul și 
informația turistică alter
nează cu gluma și umorul 
ilustrat.

Materialul scris este 
bine susținut de reușite 
fotografii turistice care 
îmbie la citit și la drume
ție.

de fapt continuarea e grea. 
Echipa de fotbal ă retrogra
dat din categoria B și acum 
activează în campionatul re
gional. Nesatisfăcător au evo
luat și hocheiștii care au pier
dut dreptul de a participa la 
Campionatul categoriei A. Cit 
privește rezultatele înregis
trate de atleții din C.S.S.M. 
Rădăuți sînt submediocre.

Așa stînd lucrurile, pe bună 
dreptate, se întreabă iubitorii 
de spirt din Rădăuți: care 
sînt cauzele care au determi
nat ca sportul rădăuțean în 
loc să meargă înainte stă pe 
loc ba chiar dă înapoi ca ra
cul ? Este o întrebare fireas
că și vom căuta să arătăm 
unele din aceste cauze. Zilele 
trecute a avut loc plenara 
Clubului „Sportul muncito
resc" Rădăuți la care au par
ticipat sportivii clubului, ac
tiviști ai clubului, profesori 
de educație fizică, tehnicieni, 
oameni ai muncii.

„Această stare de lucruri 
care privește insuccesele spor
tivilor ' de performanță din 
Rădăuți rezidă, în ultimă in
stanță, în atitudinea pe Care 
conducerea clubului, tehnicie
nii săi au avut-o față de dez
voltarea sportului de masă 
din raion — arăta în această 
plenară, tovarășul Mircea Cb- 
llbaba, activist U.T.M., mem
bru in conducerea clubului.

O întâlnire feminină de baschet interesanta : Progresul București s I.C.F, disputată duminică 
in sala Giulești. Foto : S. SPIREA

Din săli și de pe stadioane
în etapa a VlII-a 

a campionatului re
publican de baschet 
întilnirile au luat 
sfirșit cu rezultate 
strînse. In cel mai 
important meci al 
etapei, știința Cluj 
a reușit să învingă 
cu 74—62 (36—32)
echipa Rapid Bu
curești. C.C.A. a 
întrecut la Craiova

Sofia Muratova 
la femei și Boris 
Sahlin la bărbați 
au ciștigat titlurile 
ie campioni unio
nali absoluți la 
gimnastică pe anul 
I960.

Evoluind cu o 
înaliă măiestrie in 
exercițiile liber a- 
lese Muratova a to

Baschet
pe Știința cu scorul 
de 74—72 (34—34), 
iar la Oradea, echi
pa locală Dinamo a 
cucerit o frumoasă 
victorie cu scorul 
de 69—63 (38—24)
în dauna puternicii 
formații Dinamo 
Tg Mureș.

Iată cîteva din 
cele mai importan
te rezultate ale

Gimnastică
talizat 78,025 punc
te și a întrecut-o 
pe campioana olim
pică Larisa Latî- 
nina care a obținut 
77,185 puncte. Ta
mara Liuhina s-a 
clasat pe locul trei 
cu 77,035 puncte, 
iar campioana de 
ar.ul trecut Polina 
Astahova a ocupat

instantaneu duminical de la pe tinoarul artificial „23 August1*.

Ne-am rezumat la pregătirea 
unui număr restrins de ele
mente pe care le-am avut 
încă de la înființare in sec
țiile clubului. Colectivul de 
tehnicieni (Ambru. Pascu, 
Storoș) nu s-a preocupat nici 
un moment de descoperirea și 
pregătirea elementelor talen
tate din asociațiile sportive 
ale orașului sau raionului".

Semnificativ este faptul că 
nici unul dintre acești antre
nori nu a mers în mijlocul 
masei sportivilor din asocia
ții să-i cunoască pe cei mai 
buni, să organizeze întreceri 
pentru depistarea elementelor 
talentate. „Datorită acestei 
condamnabile neglijențe, spu
nea profesorul de educație fi
zică, Traian Perecek, în sec
țiile clubului nu activează ju
niori. In orașul nostru foarte 
mulți copii patinează. Cîți din
tre noi au mers însă la con
cursurile acestor copii și chiar 
la concursurile de seniori ale 
asociațiilor sportive, să-i des
coperim pe cei talentați ?“

„Lipsa elementelor talenta
te din secțiile clubului, spu
nea muncitorul Dumitru Pan- 
ciuc de la Fabrica de spirt, 
pare paradoxală. In asociațiile 
din orașul nostru sînt multe 
elemente talentate. Dar nu 
există o legătură strînsă între 
asociațiile sportive ți club. S-a 

campionatului fe
minin : Știința Cluj 
— Voința Ora
dea 51—50 (25—24); 
Progresul Bucu
rești — I.C.F. 60— 
42 (23—24); Rapid 
București — Petro
lul Ploesti 90—28 
(30—20); Voința Tg. 
Mureș — Construc
torul București 44 
—52 (14—22).

locul 4 cu 77,025 
puncte.

Boris Șahlin a 
ciștigat titlul la 
mare luptă cu 
Iuri Titov realizînd 
114,045 puncte față 
de 114,015 puncte 
cît a obținut ad
versarul său.

ajuns chiar la neînțelegeri 
între club și asociațiile spor
tive De ce? Clubul vrea ele
mente talentate, le cooptează 
în secțiile sale, dar nu spri
jină cu nimic asociațiile în 
antrenarea masei de tineri la 
practicarea sportului de unde 
pot fi depistate și pregătite 
elementele tinere dotate.

Anomalia este evidentă. La 
Fabrica de spirt, de pildă, lu
crează peste 500 de tineri. Aici 
există și o asociație cu un 
mare număr de membri, dar 
activitatea sportivă lîncezește. 
Nu sînt organizate întreceri 
sportive care să atragă pe 
stadion pe tinerii muncitori. 
A sprijinit oare cu ceva clu
bul activitatea acestei asocia
ții, a trimis aici antrenori, 
sportivi fruntași ? Nici vorbă. 
Ba mai mult, în fabrică lu
crează și sportivul Mihai Mu- 
rin, component al secției de 
hochei pe gheață a clubului. 
Dar Mihai Murin nu a fost 
un exemplu bun pentru tine
rii de la Fabrica de spirt 
lipsind deseori din producție. 
E greu de presupus că- în 
felul acesta secția de hochei 
a C.S.S.M. va putea să-și 
creeze un prestigiu care să-i 
facă pe tinerii sportivi din 
asociație să dorească să devi
nă membri ai secției de ho
chei a clubului.

Atleții clubului n-au pârtiei.

Box
Tradiționalul meci de box 

dintre echipele orașelor Chiși- 
nău și Iași desfășurat în capi
tala R.S.S. Moldovenească s-a 
încheiat cu rezultatul de 22— 
10 în favoarea pugiliștilor 
gazdă. Din cele 16 meciuri 
disputate, boxerii romîni au 
ciștigat 3 și 4 le-au terminat 
la egalitate.

★

în sala de festivități a Uzi
nelor „Semănătoarea." din Ca
pitală se vor desfășura astă- 
seară de la ora 19 finalele 
competiției de box „Cupa ora
șului București". Programul 
cuprinde 9 meciuri dintre care 
se anunță ca foarte interesan
te următoarele ; N. Constantin 
(Constructorul) — Ion Oltea- 
nu (Metalul); C. Gheorghiu 
(Dinamo) — C. Rusu (Progre
sul); Ion Marin (Progresul) — 
Gh. Tunase (Grivița Roșie) și 
Hie Gheorghe (Dinamo) An
ton Constantin (Școala sporti
vă de tineret).

Fotbal
Lotul reprezentativ 'A de 

fotbal și-a continuat duminică 
pregătirile jueînd la Tirgo- 
viște cu echipa Metalul din 
localitate. Selecționabilii au 
obținut victoria cu scorul de 
2—I (2—0) prin punctele rea
lizate de Tătaru și Constantin, 

în cadrul pregătirilor pen
tru turneul U.E.F.A. lotul de 
juniori a jucat eu echipa Pro
gresul București întîlnirea în- 
cheindu-se cu un rezultat de 
egalitate 11 (0—1). Au mar
cat Protopopescu și Tomeș.

Volei
In ultimul joc al turneului 

pe care l-a întreprins în India 
echipa reprezentativă mascu
lină de volei a Orașului Mos
cova a întîlnit în orașul Cal
cutta selecționata Indiei. Vo
leibaliștii sovietici au practi
cat un joc spectaculos repur- 
tînd victoria cu scorul de 3—2 
(15—7; «—15; 15—4; 18—18; 
15—12). După acest meci vo
leibaliștii sovietici vor între
prinde un turneu în Japonia.

pat la concursurile organizate 
de asociațiile sportive, deși de 
ce să n-o spunem, „perfor
manțele" lor nu ar fi deza
vantajat pe ceilalți concu- 
rențl.

în orașul Rădăuți există o 
bună tradiție în ceea ce pri
vește practicarea baschetului, 
patinajului, hocheiului, gim
nasticei și atletismului. Exis
tă și elemente talentate. 
Clubul „Sportul muncito
resc" Rădăuți are datoria să 
se preocupe atent de dezvol
tarea acestor discipline prin 
antrenarea unui număr cît 
mai mare de tineri într-o ac
tivitate sportivă temeinic or
ganizată.

Atragerea unui număr cît 
mai mare de tineri muncitori 
în activitatea sportivă va 
crea o largă bază de masă 
sportului de performanță ră
dăuțean. Organizațiile U.T.M. 
au datoria să sprijine efectiv 
această acțiune. Sportivii de 
performanță constituie vîrful 
piramidei mișcării noastre 
sportive. Cu cît aceasta va 
avea o bază mai largă, cu 
atît sportivii aflați în vîrful 
piramidei vor atinge adevăra
ta culme a măiestriei.

B. SPIREA

CAMPION
LA 16 ANI
Se poate scrie despre o 

mulțime de lucruri din via
ța sportivă a țârii. Pe plan 
sportiv tinerii noștri au ob
ținut performanțe noi, demne 
de consemnat. Toate sînt însă 
depășite de un eveniment de 
mare răsunet petrecut dumi
necă. Care este faptul ce a 
generat evenimentul ? în e 
sență, simplu. In turneul de 
șah pentru desemnarea nou
lui campion al Republicii, 
competiție ce se desfășoară 
de cîtăva vreme și care s-a 
încheiaț ieri, a ieșit învingă
tor un tînăr în vîrsta de nu
mai 16 ani și jumătate. Pen
tru foarte mulți amatori ai 
șahului, Florin Gheorghiu, 
elev de liceu din Ploești, 
era anonim. Iată că într-o 
dispută foarte dîrză cu șa
hiști recunoscuți, foști cam
pioni care și-au încercat pu. 
terile cu maeștri internațio
nali, a ieșit învingător un 
puști, confirmînd faptul că 
foarte adesea marii campioni 
apar pe neașteptate. Este de 
fapt o chestiune care presu
pune și ° intensă activitate 
sportivă de masă, sursă ine. 
puiz abilă pentru apariția 
unor noi nume în competi
țiile sportive de performan
ță. Nu e un fapt unic în 
istoria șahului mondial. Să ne 
gîndim la marele maestru in
ternațional Boris Spaski, 
care acum 3 ani» a produs 
marea surpriză în lume pen
tru performanței^ sale ciști- 
gate în dispute cu șahiști de 
talie mondială recunoscuți 
de mulți ani. Și el avea 16 
ani. Marele maestru inter
național Tall, la fel a cîști- 
gat titlul de campion al lu
mii la vîrsta de 23 de ani. 
In istoria șahului romînesc 
este pentru prima oară cînd 
un tînăr de numai 16 ani, 
cîștigă titlul național.

Dacă n-am fi asistat la pa
sionanta întîlnire între fos
tul campion al țării Victor 
Ciocîltea, și elevul Florin 
Gheorghiu, dacă nu i.am fi 

văzut acolo în Aula Bibliote
cii Centrale Universitare, 
dispuiîndu-și forțele într-o 
disciplină sportivă plină de 
subtilități tactice, care presu
pune o gîndire plină de in
teligență, calcule și posibili
tăți, toate desfășurîndu-se în 
fața unui cimp minuscul de 
figuri albe și negre, poate 
n-am fi crezut în marea vic
torie a celui mai tînăr din
tre campionii noștri. Victoria 
elevului ploeșteam, înregistra
tă în „finala finalelor* de 
șah, a fost cucerită magistral. 
Poziția în clasament îl deter, 
mina pe Ciocîltea să cîștige 
un punct care 11 era nbsolut 
necesar ca să-și păstreze 
titlul de campion republi
can. El a încercat totul ca 
să-l obțină, și-a pus în joc 
toate forțele, toate resursele 
tactice de care a fost în 
stare. Avea de partea sa o 
experiență îndelungată Dar 
fostul campion n-a putut re
zista. Tînărul său adversar, 
un șahi st tenace, ambițios, 
stăpînit de un calm caracte
ristic numai „veteranilor*, 
nu i-a permis să-i smulgă 
decit o jumătate de punct. 
Cu asta Ciocîltea a pierdut 
titlul, iar juniorul Florin 
Gheorghiu a cucerit cununa 
de lauri, și titlul de campion 
al Republicii.

Victoria sa este rodul 
unei munci perseverenta de
puse în fața mesei cu cîm- 
puri albe și negre, încă de 
la vîrsta de cinci ani. Școala 
lui este școala șahiștilor so
vietici, în special a lui Tal! 
pe care îl consideră drept 
profesorul său, este școala 
unui club muncitoresc care 
cuprinde mii de șahiști. El 
este reprezentantul acelor 
zeci de mii de tineri care au 
îndrăgit acest sport al minții 
in anii din urmă. Și asta 
constituie una din semnifica
țiile cele mai profunde ale 
victoriei sale. Nu ne îndoim 
tsa nu peste mult, talentul și 
valoarea sa vor avea de spus 
multe și în confruntări inter
naționale, urcând prestigiul 
șahului romînesc și cîștigînd 
vietorii pentru culorile pa
triei.

V. CĂBULEA



' Calitatea slabă a lucrărilor
cauza neîndeplinirii planului
Adunarea generală de dare 

de seamă și alegeri din gos
podăria agricolă de stat Zor 
leni, raionul Birlad, a făcut 
o analiză temeinică a muncii 
desfășurate de organizația 
U.T.M. pentru mobilizarea ti
neretului la îndeplinirea sar
cinilor economice care au 
stat în acest an in fața gos
podăriei. Un Interes deosebit 
in rîndul participanțilcr la 
adunare a trezit acea parte a 
dării de seamă care a anali
zat contribuția tineretului la 
obținerea unor producții agri
cole sporite la ha. In cuvîn- 
tul lor pașticipanții la adu
nare au arătat că în G.A.S. 
au existat echipe care în 1960 
au obținut rezultate bune în 
producție. Utemista Maria 
Burcă, șefă de echipă în bri
gada a II-a, de pildă, a vor
bit despre echipa pe care o 
conduce ea.

— Am avut 108 ha, tasă- 
mînțate cu grîu — a spus 
șefa de echipă. De la început, 
echipa noastră a hotărît să 
facă totul pentru a obține o 
producție sporită la ha. Ion 
Ursu, Vasile Ninu și ceilalți 
tractoriști tineri — în frunte 
cu comunistul Constantin 
Murgeanu, tractorist și el — 
au transportat și încorporat 
în sol o cantitate de îngrășă
minte cu 5—10 tone la ha 
mai mare decît cea planifi
cată. Pe urmă am arat și în- 
sămînțat în perioada indi
cată, am efectuat lucrările 
de întreținere la timp și de 
calitate, am recoltat în ter
menul stabilit de conducerea 
gospodăriei de stat. Am res
pectat cu alte cuvinte întoc
mai regulile agrotehnice în
vățate. la cercurile pe care 
le-am urmat cu toții. Și 
rezultatele ? 2.200 kg grîu Ia 
ha, adică cu 500 kg mai mult 
decît planul gospodăriei.

Rezultate deosebite. Ia po
rumb a obținut și echipa 
condusă de utemista Maria 
Ciobanu din aceeași brigadă.

Totuși, în general, pe gos
podăria de s.tat, planul la 
principalele culturi nu a fost 
îndeplinit. Față de plan, 
griu, de pildă, s-a obținut cu 
100 kg mai puțin la ha, la 
orz de toamnă cu 280 kg mai 
puțin, la floarea-soarelui cu 
50. Maria Jitaru, spre exem
plu, șefa unei echipe din bri
gada I-a, a trebuit să-și facă 
o serioasă autocritică ta acea
stă privință. Echipa condusă 
de ea a avut în grijă anul a- 

.....................  A 
cite 1.530 kg la ha 
era de 2.400). De ce ? 
că șefa de echipă a 
o mare fluctuație în 
In felul acesta, echi-

U.T.M. a fost criticat pentru 
faptul că nu a intervenit cu 
operativitate atunci cînd a 
observat că unele echipe a- 
leargă numai după cantitate, 
negiijînd calitatea lucrărilor, 
nu a pus în discuția adună
rilor generale, a ședințelor 
de grupă U.T.M., pe acei ti
neri care s-au dovedit indis- 
ciplinați, care au făcut lucru 
de proastă calitate. Acestea 
sînt unele din cauzele care 
au făcut ca la sfîrșitul anu-

Adunarea de dare 
de seamă ți alegeri 
în organizația de bază

U. T. M din G. A. S. 
ZorJeni, raionul 

Bîrlad

lui agricol gospodăria de stat 
să înregistreze un deficit de 
recolte și un preț de cost 
ridicat.

în anul 1961 - s-a spus în 
adunare — în fața gospodă
riei de stat stau sarcini de 
plan sporite. îndeplinirea lor 
cere și din partea organiza
ției U.T.M. să desfășoare o 
mai intensă muncă politică 
în rîndul tineretului, luarea 
unor astfel de măsuri care să 
înlăture definitiv lipsurile 
manifestate în acest an. Mul
te din aceste măsuri au fost 
propuse de utemiști chiar în 
adunarea de alegeri și adop
tate ca hotărîri. Iată cîteva 
dintre ele.

în scopul ridicării califică
rii agrotehnice a tinerilor, cu 
sprijinul conducerii gospodă
riei, vom organiza 3 cursuri :

unul pentru tinerii din secto
rul mecanic și două pentru 
tinerii din sectorul vegetal. 
La aceste cursuri utemistele 
Maria Burcă și Maria Cloba- 
nu, șefe de echipă, vor îm
părtăși experiența acumulată 
de echipele pe care le-au 
condus anul acesta.

In vederea creșterii produc
ției Ia hectar tinerii din fle
care brigadă vor fertiliza cîte 
100 ha teren transporttnd 
și împrăștiind uniform cîte 
20—25 tone îngrășăminte or
ganice la hectar.

In perioada recoltării vom 
depune eforturi ca în 5 zile 
să recoltăm toate păioasele 
in faza de pirgă cu seceră- 
torile-legători șî în faza de 
coacere completă cu combi
nele. Tot în această perioadă 
vom ajuta consiliului de con
ducere al G A S. să organize
ze mtmea în două schimburi, 
recomandînd ca tinerii meca
nizatori cu cea mai înaltă 
calificare agrotehnică să lu
creze în schimbul de noapte.

Echipele de tineret din toa
te brigăzile de cîmp, aplicînd 
în viață metodele agrotehni
ce înaintate, vor depăși pla
nul de producție în sectorul 
vegetal, pe loturile lucrate de 
ele, după cum urmează: Ia 
grîu cu peste 300 kg la ha, 
la orzul de toamnă cu aproa 
Pe 300, Ia ovăz boabe cu 150, 
la porumb boabe cu 400, la 
mazăre cu 50 la floaiea-soa- 
relui cu aproape 200, Ia car
tofi cil peste 2600 kg Ia ha. 
Totodată tinerii din fiecare 
brigadă vor da gospodăriei de 
stat peste plan cite 5 vagoa
ne de griu pentru sămînță.

INFORM AȚII

la

cesta 134 ha de porumb, 
obținut '
(planul 
Pentru 
permis 
echipă. . _ —__
pa nu a putut fi omogenă, nu 
a putut fi un colectiv de 
muncă unit și închegat. Apoi, 
Maria Jitaru și-a privit cu 
multă ușurință și superficia
litate rolul pe care îl avea 
de a urmări și asigura în pri
mul rind respectarea reguli
lor agrotehnice ta vederea 
ridicării calității lucrărilor 
efectuate. In fugă după canti
tate, oamenii care au lucrat 
în echipa aceasta au făcut a- 
râturi de proastă calitate. Tot 
In fugă după cantitate, prașila 
întlla s-a făcut superficial, 
neasigurîndu-se densitatea de 
plante pe metru patrat, lă- 
sîndu-se buruieni ta urmă. 
Același lucru s-a petrecut în 
brigada a IlI-a șl ta alte 
brigăzi.

De ce toate acestea ? Adu
narea generală a răspuns cu 
claritate la această întrebare. 
Pentru că ta general ta iarna 
anului 1959—1960 șl apoi pe 
parcursul anului 1960 oi 
nizația U.T.M. a acordat 
slabă atenție calificării agro
tehnice a tinerilor din sec
toarele vegetal și mecanic. 
De aci și calitatea slabă a lu
crărilor efectuate. Comitetul

Luni, delegația de profesori 
din Mexic, condusă de prof. univ. 
Ignacio Marquez Rodiles, mem
bru în Consiliul de conducere al 
Academiei mexicane de educație, 
a avut întrevederi cu Al. Bui- 
can, vicepreședinte al I.R.R.C.S., 
și Ion Nistor, președintele C.C. 
al Uniunii sindicatelor din in
stituțiile de învățămînt și cul
tură.

După amiază, prof. univ. Ig
nacio Marquez Rodiles a ținut, 
la Casa arhitectului din Capita
lă, o conferință despre arta ve. 
che și contemporană mexicană.

Seara, Institutul romîn pentru 
relațiile culturale cu străinătatea 
și C.C. al Uniunii sindicatelor 
din instituțiile de învățămînt și

Tema raidurilor posturilor utemiste de control din uzină i

Calitatea produselor
(Urmare din pag. l-a)

lu-
36 

va-

Un aspect de la Fabrica de 
fire și fibre sintetice din Sâ- 

vinești.

Foto : NICU VASILE

Adunarea 
unor profesori 

și învățători fruntași 
în activitatea 
de învățămînt

Aproape 500 de profesori 
și învățători din întreaga țară, 
fruntași în activitatea de în- 
vățămînt, s-au adunat timp 
de două zile în Capitală unde 
au discutat experiența bună 
dobîndită de ei în diferite 
probleme ale instruirii și edu
cării tineretului școlar, expe
riență sintetizată într-o serie 
de lucrări științifice pe care 
le-au prezentat în cadrul celei 
de-a IlI-a sesiuni centrale a 
„lecturilor pedagogice". Aces
te lucrări au îmbrățișat pro
blemele principale ale mun
cii de învățămînt: legarea 
școlii de viață, de producție, 
predarea în învățămintul se
ral, educația comunistă a e* 
levilor, probleme ale genera* 
Uzării școlii de 7 ani etc.

Cele mai bune lucrări pre* 
zentate la sesiune au fost 
distinse cu premii și men
țiuni.

C. SLAVIC

cultură au oferit, în saloanele 
hotelului Athenee Palace, o ma
să în cinstea oaspeților mexicani.

★

Luni dimineața au început 
lucrările sesiunii festive a In
stitutului de inframicrobialo. 
gie al Academiei R.P. Romî- 
ne, organizată cu prilejul îm
plinirii a 10 ani de activitate.

Lucrările sesiunii continuă.
★

Universitarilor din 
avut loc luni du- 
o ședință consa-

La Casa 
Capitală a 
pă amiază _ 
erată aniversării a 150 de ani 
de la nașterea poetului fran
cez Alfred de Musset.

nărui Nichici Liubomir, 
crînd neatent, a rebutat 
de leviere verticale de la 
goanele basculante, găurin- 
du-le greșit cu un spiral mai 
mare. Alfred Herman, lu- 
crînd pe o freză orizontală, 
nu a fost atent la indicațiile 
maistrului și, nereușind să, ci
tească desenul tehnic exact, 
a eboșat 
traverse 
ghiuri.

Fapte 
depistat 
turile utemiste de control la 
sectoarele pregătire, finisaj, 
tîmplărie și mecanică uni
versală. Dar asemenea fapte 
au mai fost descoperite și cu 
alte prilejuri de către postu
rile utemiste de control. Rai
durile acestora n-au avut însă 
eficiența cuvenită. De ce ? 
Pentru că se sesizau doar 
faptele, fără să se analizeze 
și să se descopere cauzele 
pentru ca apoi lipsurile să 
fie îndreptate. De data a- 
ceasta însă a fost altfel. Ac- 
ționînd mai temeinic, avînd 
o bună orientare și un spri
jin foarte larg, posturile ute
miste de control au ajuns la 
concluzii importante. Iată-le:

Pe porțile Uzinelor „Gheor- 
ghi Dimitrov44 n-au ieșit nici
odată vagoane defecte sau de 
proastă calitate. Lucrul acesta 
constituie un fapt de legiti
mă mîndrie pentru construc
torii de aici. Dar aceasta nu 
înseamnă că în această uzină 
nu sînt tineri care produc și 
piese de slabă calitate. Ce 
efect are aceasta? Posturile

la o cotă greșită 3 
dansante de la bo-

asemănătoare au 
în raidurile lor pos-

utemiste de control au ară
tat-o convingător. Este vorba 
despre volumul mare de re
medieri care se fac în toate 
sectoarele, dar mai ales a- 
tunci cînd vagoanele ajung la 
secția finisaj. Iată în mod 
concret cum se întîmplă a- 
ceasta : lăcătușul Virgil Mi- 
culan a montat greșit cîteva 
nervuri. Șasiui vagonului n-a 
plecat însă defect, a fost re
mediat. S-au tăiat jos nervu
rile strîmbe și ău fost sudate 
în loc altele noi. Muncă pen
tru doi oameni, timp de cîte
va ore. Un fapt „mărunt*4. 
Nichici Liubomir, neatent, a 
rebutat 36 de leviere de la 
vagoanele basculante, găurin- 
du-le cu un spiral mai mare. 
Piesele nu puteau pleca așa. 
Un sudor a încărcat cu sudu
ră găurile, iar apoi s-au dat 
altele nof, exacte. Și acesta 
pare un amănunt. Dar ase
menea „amănunte44 sînt nu
meroase. Din cauza lor, la 
finisaj se fac foarte multe 
remedieri. La cit se ridică a- 
cestea ? Valoarea lor mimai 
pe luna noiembrie este egală 
cu valoarea a patru vagoane 
de marfă de 28 de tone. E 
puțin ? Nu. Foarte mult. To
varășul Petcuț Gheorghe, șe
ful secției pregătire, de unde 
pleacă multe defecțiuni argu
menta că... doar de aceea are 
întreprinderea fonduri pentru 
remedieri, ca să le cheltuie ! 
Ciudată părere. Intr-adevăr, 
întreprinderea are fonduri 
pentru remedieri. Dar oare 
remedierile acestea sînt obli
gatorii ? Nu pot fi ele lichi
date sau mult reduse dacă 
toate piesele care vin la 
montaj ar fi numai de bună 
calitate ? Nu ar însemna oare 
asta o economie serioasă pen
tru întreprindere, nu ar în
semna că se pot produce mai 
multe vagoane ?

Posturile utemiste de con
trol, cercetând serios cauzele 
care duc la producerea unor 
piese de slabă calitate, au a- 
juns la concluzii de mare im
portanță pentru conducerea 
întreprinderii și a secțiilor, 
dîndu-le astfel un real ajutor 
în rezolvarea acestei proble
me. Astfel s-a ajuns la con
cluzia că atenția trebuie în
dreptată în viitor, spre reme
dierea următoarelor proble
me : slaba calificare a unor

AGERPRES
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tineri, Indisciplina 
manifestă la unii tineri 
neexecutarea indicațiilor pri
mite și atitudinea îngăduitoa
re față de slaba calitate a 
unor piese, atitudine care 
pornește de la unii tineri 
muncitori, ajungînd pînă la 
șefi de sectoare, ca de pildă, 
tovarășul inginer Petcuț. în 
legătură cu acestea, posturile 
utemiste de control au propus 
conducerii întreprinderii să a- 
corde mai multă atenție 
cursurilor de ridicare a cali
ficării profesionale, să le asi
gure acestora lectori bine pre
gătiți, dintre cei mai buni in
gineri și maiștri, ca acestea 
să fie organizate diferențiat, 
pe grade de cunoștințe, și să 
se acorde mai multă atenție 
studierii de către tineri a de
senului tehnic. Tot în această 
privință, comitetul U.T.M. a 
ajuns la concluzia că trebuie 
să se ocupe mai mult de mo
bilizarea tinerilor la aceste 
cursuri, să discute despre asta 
în adunările generale U.T.M. 
La gazetele P.U.C. au apărut 
de îndată articole și carica
turi care au luat atitudine îm
potriva celor care lLpseau de 
la cursuri.

Actele de indisciplină, ati
tudinea tolerantă față de ca
litatea slabă a unop piese, ga
zetele P.U.C. le-au supus unei 
critici necruțătoare, prin arti
cole și caricaturi, care se re
fereau direct la 
crete.

Astfel, raidul • 
fost cu adevărat 
cetat temeinic uzina, a desco
perit cauzele unor deficien
țe, a tras concluziile cuvenite, 
a sesizat. Comitetul U.T.M. a 
tras astfel un învățământ pre
țios pentru viitor : pentru 
buna desfășurare a activității 
posturilor utemiste de control, 
pentru temeinica lor îndru
mare, să foloșească permanent 
sprijinul factorilor de răspun
dere din întreprindere, a in
ginerului șef, a șefilor de sec
ții, a inginerilor, maiștrilor și 
fruntașilor în producție. Uti
litatea acestui sprijin s-a do- 
vedit din plin chiar la prima 
acțiune.

Este o pildă care trebuie 
urmată de toate comitetele 
U.T.M. în munca lor de îndru. 
mare a posturilor utemiste 
de control.

cazuri con-

tatreprin» a 
util, a cer-

în urma aprecierilor juriu
lui au fost decernate următoa
rele premii :

Dintre echipele de teatru 
ale sindicatelor, au primit 
premiul I și titlul de laureat 
al Festivalului echipa clubului 
„Ilie Pintilie" din Ploești, pre
miul II echipele Sindicatului 
lucrătorilor din învățămînt — 
Călărași și Atelierele C.F.R. 
Cluj, iar premiul III forma
țiile artiștilor amatori de la 
Clubul central din Bicaz, Uzi
nele „Grigore Preoteasa" din 
București și Uzinele „Electro- 
putere" din Craiova. Alte 6 
echipe au fost distinse cu 
mențiune.

La formațiile așezămintelor 
culturale : premiul I și titlul 
de laureat la cămine cultura
le, a revenit formației Cămi
nului cultural din comuna 
Dolhasca, raionul Fălticeni, 
premiul II — echipelor Cămi
nului cultural din comuna 
Cimpa, raionul Petroșani și 
Colțului roșu de la G.A.C. 
Sagna, raionul Roman, iar 
premiul III artiștilor amatori 
de la Căminul cultural Ivești, 
regiunea Galați și Căminului 
cultural Lipănești, regiunea 
Ploești. Au fost acordate, de 
asemenea, două mențiuni.

Premiul I și titlul de lau
reat, la echipele caselor raio
nale de cultură, a fost atribuit 
Casei raionale de cultură Lu
goj, premiul II - Casei raio
nale de cultură Rîmnicu Vîl- 
cea. iar premiul III Casei de 
cultură „Fr. Schiller“ din Ca
pitală. Alte două echipe au 
primit mențiuni, iar formația

Casei de cultură a tineretului 
din raionul Stalin din Capi
tală a fost distinsă cu o men
țiune specială.

Căminul cultural orășenesc 
— Galați și Căminul cultural 
din Comuna Bicălat, raionul 
Huedin, care s-au prezentat la 
concurs cu montaje literare, 
au primit premiul II și respec
tiv premiul III.

La teatrele de păpuși, pre
miile au fost împărțite astfel: 
premiul I și titlul de laureat, 
la formațiile sindicatelor, a re
venit păpușarilor amatori de 
la Fabrica de confecții din 
Tg. Jiu, premiul II celor de la 
Uzinele „1 Mai" Ploești, iar 
premiul III celor de la Spita
lul de copii nr. 1 din Iași. 
Dintre formațiile așezăminte
lor culturale au fost distinse: 
cu premiul I și titlul de lau
reat echipa de teatru de păpuși 
a Casei de cultură din Sighet, 
cu premiul II cea a Casei ra
ionale de cultură din Giurgiu, 
iar cu premiul III echipele do 
la Casa de cultură „Baruh 
Berea" din Capitală și Cămi
nul cultural „Valea Iul 
Mihai“ din regiunea Oradea. 
Au fost acordate de asemenea 
4 mențiuni altor echipe ale 
sindicatelor și așezămintelor 
culturale.

Toți instructorii formațiilor 
care au primit premiul I au 
fost distinși și ei cu titlul de 
laureat al festivalului. Au mai 
primit premii și mențiuni 
peste 40 de recitatori și citi
tori artistici, instructori de 
formații și interpreți.

(Agerpres)

TELEGRAME EXTERNE

Vizita delegației 
guvernamentale romlne in Italia

Consfătuirea cadrelor de conducere 
a institutelor agronomice

„clulMfte ziua de mîine"
de PETRE SÂLCUDEANU

Institutul agronomic 
„Dr. Petru Groza" din Cluj 
s-au desfășurat între 16 și 18 
decembrie lucrările unei con
sfătuiri a cadrelor de condu
cere a institutelor agronomi
ce din țară, organizată de 
Ministerul Agriculturii și Mi
nisterul Învățământului și 
Culturii.

Participanții au discutat 
mdsuri privind îmbunătăți
rea planurilor de învățămînt, 
întărirea legăturii învățămîn- 
tului cu practica și dezvolta
rea bazei materiale a institu
telor agronomice, tn vederea 
îmbogățirii activității didac
tice și științifice.

ROMA 19, - Corespondentul 
AGERPRES transmite : In zilele 
de 16 și 17 decembrie, dele
gația guvernamentală romină 
condusă de Al. Bîrlădeanu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, care se află în Italia la 
invitația guvernului italian, a 
vizitat Uzinele producătoare de 
mașini-unelte „Minganti", „We
ber", „Cima Novarese" din Bo
logna, Fabricile textile „Torvîs- 
cosa" din Triest, Combinatul

chimic „Anlcl" din Ravenna, 
Complexul „An sa Ido San Gior
gio" - Șantiere navale șl utilaj 
greu — din Genova și întreprin
derea „Nuovo Pignone" din 
Florența.

Discuțiile purtate cu condu
cerea unor întreprinderi vizitate 
au scos în evidență dorința am
belor părți de a lărgi schimbu
rile comerciale in avantajul re
ciproc.

Comunicatul comun

IN LUNA CADOURILOR
sovieto-cuban

Cartea „Iubește ziua de 
mîine", apărută recent la 
E.S.P.L.A., anunț® un scriitor 
interesant, neliniștit, care ex
perimentează o serie de mo
dalități artistice pentru lan
sarea unor caractere origina
le. Prin destinul personajelor 
sale, autorul își spune părerea 
în probleme importante, con
temporane. Nuvela care dă 
numele volumului pornește cu 
o dilemă : oare Baciu, preșe
dintele gospodăriei colective, 
care a creat condiții la peste 
șaizeci de săteni să-și ridice 
case personale, dar care n-a 
învestit nici un leu în cons
trucțiile colectivei, este bun 
sau rău gospodar ?

Răspunsul pe care-1 vor da 
eroii la o asemenea întrebare 
este foarte important, el va 
confirma măsura in care a e- 
voluat conștiința colectiviști- 
lor. măsura in care au ajuns 
la înțelegerea matură a ceea 
-e înseamnă intr-adevăr inte
rese personale și interese co
lective și modul ta care ace
stea se condiționează.

Este cu totul pozitivă încer
carea scriitorului de a da răs
puns la o asemenea întrebare 
intr-o perioadă in care »ar- 
clna principals la sate este 
țFVH • oonsolldării gosp.odă-

riilor agricole colective. Pri
mul care își dă seama că dez
interesul față de bunurile co
lective va lovi de fapt în si
tuația personală a fiecărui 
colectivist, este Ion Suștăruțu, 
personaj care, după cum vom 
vedea, face parte dintr-o ca
tegorie de eroi preferați de 
autor. El este feciorul omului 
celui mai sărac din sat, ciz
mar care punea petice la 
opinci, și care, urmat de

vină trăsătura caracteristiefi. 
Pînă la urmă conștiința sa 
nouă, înaintată se afirmă pu
ternic, îneît își dă și viața 
pentru salvarea bunăstării 
colectiviștilor. Preferința au
torului de a face sondaje psi
hologice este evidentă. Unele 
schițe sînt consacrate lumi
nării unei singure trăsături 
de caracter („Viață irosită'* 
oferă un tablou sugestiv al 
limitelor vecine cu dement

întîmplă și cu 
ceferistul din

se
cu

zero patruzeci și 
și cu femeia din „Viață 
i“ și

NOTE DE LECTOR

băiat, cerea de lucru din 
poartă în poartă.

Ion Suștăruțu în momentul 
în care devine colectivist își 
recapătă sentimentul demni
tății. De aceea, pentru el, 
soarta colectivei, pe care pre
ședintele necinstit o duce de 
ripă, a devenit o problemă 
personală.

Alături de figura lui Suștă
ruțu se mai remarcă în acea
stă nuvelă și un alt personaj, 
Artemie, socotitorii!, student 
la agronomie. El s-a ridicat 
tot de jos, a fost copil aban
donat, crescut prin orfelinate. 
Starea sănătății sale șubrede 
faes ga auipapărarsg să-i di-.

pe care le atinge avariția, sau 
în schița „Vreau să trăiesc" 
optimismul ciobănașului poate, 
învinge și moartea).

Este semnificativ faptul că 
în cartea intitulată „Iubește 
ziua de mîine" personajele în 
jurul cărora gravitează inte
resul și simpatia autorului 
sînt oameni provenlți din 
rîndurile celor mai umiliți în 
trecut, sau copii, adică tocmai 
cel cărora le aparține viitorul, 
ziua de mîine.

Petre Sălcudeanu preferă 
să-și surprindă personajele în 
situații deosebite, să le defi
nească prin examenul su- 
Brem; atitudine» la &U

morții. Așa 
Artemie, și 
„Trenul de 
unu" ’ ... _ . ....
irosită" și cu flăcăul din 
„Vreau să trăiesc".

Calitățile volumului ar fi 
fost și mai pregnante dacă 
materia ar fi fost mai orga
nizată, dacă scriitorul ar fi 
acordat mal multă atenție 
concentrării, evittnd pasajele 
diluate, sau renunțînd la o 
serie de pledoarii neconvin
gătoare, cum se întîmplă în 
„Flori de mușcată". Cîteodată, 
furat de pitorescul unui per
sonaj, autorul îi acordă o a- 
tenție nejustificată în econo
mia lucrării.

Specific scrisului lui Sălcu- 
deanu este simplitatea, cursi
vitatea cu care se desfășoară 
subiectul povestirilor, lăsînd 
impresia unor fapte întîmpla- 
te aevea pe care autorul nu 
face decît să le relateze, a- 
ceasta, evident, sporind senti
mentul de autenticitate al po
vestirilor.

Cartea schițează o serie de 
caractere originale. Pe care 
dintre acestea le va relua au
torul, adîncindu-le, în cartea 
sa viitoare?

M1CU OLTEANU

Tricotaje:
TRICOTAJE din lină

Noul film romînesc

SOLDAȚI FĂRĂ UNIFORMĂ

Produse ale Fabricii „Tî- 
năra Gardă" — București.

Scenariul și regia: Francisc Munfeanu

Calitate superioară, exe
cuție ireproșabilă.

In toate magazinele de 
specialitate.

MOSCOVA. — La 19 de
cembrie Anastas Mikoian și 
Ernesto Guevara au semnat 
un comunicat comun sovieto- 
cuban. La ceremonie au luat 
parte Nikita Hrușciov, Alexei 
Kosîghin, Dmitri Poleanski și 
Ekaterina Furțeva.

In cursuj lunilor noiembrie 
și decembrie, misiunea econo
mică guvernamentală a Cu
bei a dus tratative la Mosco
va în legătură cu un larg 
cerc de probleme, privind re- 
lațlile dintre cele două țări.

ÎN CURÎND PE ECRANELE CAPITALEI

MOSCOVA 19 (Agerpres). 
TASS transmite: Uniunea So
vietică și Cuba declară că sînt 
partizane hotărîte ale coexis
tenței pașnice între statele cu 
sisteme sociale diferite și spri
jină energic propunerile cu 
privire la dezarmare șl Ia mo
dificarea structurii O.N.U., în 
conformitate cu noua situație 
existentă în lume, expuse da 
N. S. Hrușciov în fața mem
brilor O.N.U., se spune în co. 
municatul sovieto-cuban, sem
nat la 19 decembrie la Mos-

■fe

După cum se arată în comu
nicat între cele două părți 
s-a ajuns la o înțelegere de
plină tn problemele economi
ce. A fost semnat un protocol 
cu privire' la ' schimbul de 
mărfuri pe anul 1901, care

prevede o sporire considera
bilă a volumului comerțului.

A fost semnat de asemenea 
un acord cu privire la acor
darea de ajutor tehnic Cubei, 
un acord cu privire la ajuto
rarea Cubei de către Uniunea 
Sovietică în ceea ce privește 
pregătirea de specialiști și un 
acord de colaborare culturală.

In comunicat se subliniază 
că misiunea economică gu
vernamentală a Cubei consi
deră că cel mai important a- 
jutor acordat Cubei a fost 
„declarația primului ministru 
al Uniunii Sovietice, N. S. 
Hrușciov, cu privire la faptul 
că U.R.S.S. este gata să.i a- 
corde acesteia tot sprijinul în 
apărarea independenței împo
triva agresiunii".

In comunicat se arată că au 
fost discutate și problemele 
care s-au pus economiei cu- 
bane în legătură cu agresiu
nea economică a S.U.A. Uniu
nea Sovietică a acceptat să ia 
toate măsurile care depind de 
ea pentru a asigura livrarea 
mărfurilor de importanță vi
tală pentru economia cubană, 
care nu pot fi achiziționate în 
alte țări și, în același timp, a 
declarat că este gata să cum
pere 2,7 milioane tone de za
hăr din Cuba dacă S.U.A. își 
vor pune tn aplicare amenin
țarea de a nu cumpăra zahăr 
cuban.



Eroicul popor algerian
luptă pentru independență

Documente de o uriașă forță 
mobilizatoare

Ecoul internațional al documentelor 
Consfătuirii de la Moscova —

Ședința activului organizației 
orășenești Moscova a P. C. U. S

MOSCOVA 19 (Agerpres). — 
TASS transmite : In Palatul 
Mare al Kremlinului a avut loc 
la 19 decembrie o ședință a acti
vului organizației orășenești 
Moscova a P.C.U.S., la care 
Frol Kozlov, membru al Prezi
diului C.C. al P.C.U.S. și secre. 
tar al C.C. al P.C.U.S., a pre
zentat un raport în care â făcut 
analiza documentelor adoptate 
la Consfătuirea din noiembrie de 
la Moscova a reprezentanților 
partidelor comuniste și muncito
rești. La această ședință au 
participat de asemenea Averki 
Aristov, Dmitri Poleanski, Niko
lai Șvernik, Piotr Pospelov și 
Kirill Mazurov.

Frol Kozlov a subliniat în ra
portul său marea însemnătate a 
Declarației și a Apelului către 
popoarele din lumea întreagă a' 
doptate de Consfătuirea de la 
Moscova a reprezentanților parti, 
delor comuniste și muncitorești. 
El a subliniat că această Consfă-

Plenara C. C. al P. S. U. 
din Germania

BERLIN 18 (Agerpres). — 
Potrivit comunicatului dat 
publicității la Berlin. între 
15 și 17 decembrie 1960 a 
avut loc plenara ordinară a 
Comitetului Central al Parti
dului Socialist Unit din Ger
mania. La plenară Walter 
Ulbricht a prezentat un ra
port cu privire la Consfătui
rea de la Moscova a repre
zentanților partidelor comu
niste și muncitorești.

Plenara a aprobat în una
nimitate raportul prezentat de 
Walter Ulbricht, precum 
activitatea delegației C.C. al 
P.S.U.G. la Consfătuirea 
la Moscova și s-a declarat 
întrutotul de acord cu Decla
rația și Apelul către popoare-

și

de

Conferința 
acad. Iorgu Iordan 

la Geneva
GENEVA 18 (Agerpres), — 

Acad. Iorgu Iordan a conferen
țiat la Universitatea din Gene
va despre aspectele istorice ale 
limbii romîne în secolele XIX 
Și XX.

La conferință a asistat Gri- 
gore Geamănu, ministrul R.P.R. 
în Elveția.

La universitate acad. Iorgu 
Iordan și Grigore Geamănu au 
fost întîmpinați de Rene Scha. 
rer, decanul Facultății de litere, 
profesorul Antony Babei, profe
sorul Andrei Burger, șeful ca
tedrei de filologie, și alții.

Cu acest prilej, academicianul 
Iorgu Iordan a oferit universi
tății geneveze un număr de stu
dii asupra limbii romîne.

-- •--
Deschiderea 

Congresului national 
al Uniunii studenților 
comuniști din Franja
PARIS 19 (Agerpres). — La 

17 decembrie, în suburbia pa
riziană Ivry și-a început lu
crările cel de-al IV-lea Con
gres național al Uniunii stu
denților comuniști din Fran
ța. Delegații la Congres au 
ascultat raportul prezentat de 
Philippe Robrieux, secretar 
general al Uniunii, după care 
au început discuțiile pe mar
ginea raportului

ATENA. — Pînă în prezent 
în Grecia s-au strîns aproxi
mativ 100.000 de semnături 
pe petiția care cere elibera
rea lui Manolis Glezos.

PEKIN. — După cum anun
ță agenția China Nouă, la 19 
decembrie s-au semnat la 
Pekin „Declarația comună a 
președintelui Republicii Popu
lare Cineze, Liu Șao-ți, și a 
șefului'' statului Cambodgia, 
prințul Norodom Sianuk“, și 
„Tratatul de prietenie și 
neagresiune reciprocă între 
Republica Populară Chineză 
și regatul Cambodgia".

BUDAPESTA. — Dirijorul 
Mircea Basarab a dirijat or
chestra filarmonică din Bu
dapesta, precum și orchestra 
simfonică a Radiodifuziunii 
ungare, cu prilejul a două 
concerte care au avut loc la 
Budapesta. Ambele concerte 
au fost îndelung aplaudate de 
public.

LONDRA. — După cum re
latează agenția France Presse. 
conferința de la Londra în 
problema Federației Rhode- 
siei și Nyassalandului s-a sol
dat cu un etșiec. 

tuire a acordat o 
întăririi continue a 
eziunii partidelor 
muncitorești.

Frol Kozlov a 
parte considerabilă 
îndeplinirii înainte 
planului septenal 
(1959-1965). El a 
cu cit va înainta 
construcția economică în Uniu
nea Sovietică, cu atît va deveni 
mai puternic din punct de vedere 
economic și politic întregul la 
găr al socialismului.

Frol Kozlov a declarat că a. 
cest lucru va da posibilitate sis
temului mondial socialist să e* 
xercite o influență și mai mare 
asupra rezolvării sarcinilor ur
gente care stau în fața oamenilor 
muncii din toate țările în lupta 
împotriva încercărilor imperia
liștilor de a dezlănțui un nou 
război, în lupta pentru lichida
rea definitivă a colonialismului.

mare atenție 
unității și co- 
comuniste și

consacrat o 
a raportului 
de termen a 
al U.RS.S. 
subliniat că, 
mai repede

le din lumea întreagă adop
tate la Consfătuire. într-o re
zoluție adoptată în unanimi
tate, plenara subliniază că 
Declarația și Apelul către 
popoarele din lumea întreagă 
confirmă justețea liniei gene
rale adoptate de cel de-al 
5-lea Congres al P.S.U.G. și 
a politicii duse de partid. 
Declarația Consfătuirii repre
zentanților partidelor comu
niste și muncitorești va servi 
drept călăuză pentru activita
tea viitoare.

Plenara a discutat de ase
menea sarcinile economice 
imediate ale Republicii De
mocrate Germane.

Comitetul Central a ascul
tat de asemenea raportul pre
zentat de Alfred Neumann cu 
privire la situația preschim
bării documentelor de partid.

Să fie întreprinse măsuri 
energice pentru modificarea evoluției 

evenimentelor din Congo
Intervenția reprezentantului R. P. Romine la 0. N. U.

NEW YORK 18 (Agerpres). 
— In cadrul ședinței din după- 
amiaza zilei de 17 decembrie 
a Adunării Generale a O.N.U., 
care a examinat situația din 
Congo, au luat cuvîntul dele
gații Liberiei, Cubei, S.U.A., 
Belgiei, Romîniei, Australiei, 
precum și secretarul general 
al O.N.U.

Luînd cuvîntul, reprezen
tantul R. P. Romine, Eduard 
Mezincescu, a spus printre al
tele: Faptul că lichidarea gu
vernului central, arestarea pri
mului ministru, 
parlamentului etc., au 
loc in timp ce în Congo

paralizarea 
avut 

_ > se 
desfășura așa-zisa acțiune a 

caNațiunilor Unite, a avut 
rezultat faptul că prestigiul 
Națiunilor Unite a atins în a- 
cest moment nivelul cel mai 
scăzut de la crearea organiza
ției.

S-a vorbit mult în ședințele 
plenare ale Adunării Genera
le și Consiliului de Securitate, 
de mandatul secretarului ge
neral. După anumite păreri 
exprimate aici, caracterul 
foarte limitat al mandatului 
secretarului general și anumi
te imprecizii în prevederile 
sale ar fi cauza falimentului 
Națiunilor Unite în Congo. A- 
ceasta nu corespunde adevă
rului. Conform mandatului dat 
de Consiliul de Securitate și 
Adunarea Generală, secreta
rul general era obligat să se 
consulte cu guvernul central 
al Congoului pentru a-i furni
za asistența necesară spre a 
face față problemelor existen
te în țară. Noi știm însă 
că activitatea secretarului 
general in Congo s-a des
fășurat de la 
semnul 
central prezidat de 
Lumumba și al sprijinirii di
recte sau indirecte, a tuturor 
forțelor ilegale din Congo. Este 
semnificativ că acțiunea se
cretarului general în Congo a 
fost criticată de marea majo
ritate a delegaților care au 
luat cuvîntul în Consiliul de 
Securitate și în ședința plena
ră a Adunării Generale.

Pentru a 
ziția de 
sau pretinsă 
Națiunilor Unite în Congo, se
cretarul general și sprijinitorii 
săi susțin că mandatul dat de 
O.N.U. nu le permitea să a- 
leagă cui să se adreseze : gu- J 
vemului legal sau agenții® " 
colonialiștilor. Cum ar 
tut secretarul general 
mandamentul forțelor — 
să rămînă neutri ctnd O.N.U. 
hotărîse să acorde sprijin gu
vernului central din Congo

început sub 
ignorării guvernului 

Patrice

intensifica po- 
,neintervenție" 
neutralitate a

O dovadă a unității 
comuniștilor 

din întreaga lume
DJAKARTA 19 (Agerpres). 

— La 18 decembrie, la Clubul 
sindicatului feroviarilor din 
Djakarta, Aidit, președintele 
C.C. al Partidului Comunist 
din Indonezia, a făcut o ex
punere cu privire la rezulta
tele lucrărilor Congresului 
consultativ popular al Indo
neziei.

La începutul cuvîntării sale, 
Aidit a vorbit pe scurt despre 
cele mai importante eveni
mente internaționale din ulti
mul timp. El a subliniat că 
Consfătuirea de la Moscova a 
reprezentanților partidelor co
muniste și muncitorești și 
documentele adoptate de Con
sfătuire au o uriașă însemnă
tate nu numai pentru mișca
rea comunistă, ci și pentru 
popoarele din întreaga lume, 
inclusiv pentru poporul Indo
neziei. Aceste hotărîri, a spus 
Aidit, slujesc cauzei întăririi ’ 
lagărului socialist, cauzei li
chidării definitive a colonia
lismului și apărării păcii în 
întreaga lume.

Aceste două documente con
stituie o dovadă a unității de 
nezdruncinat a comuniștilor 
din întreaga lume.

Consfătuirea constituie 
uriaș succes al mișcării 
muniste.

un 
co-

Japonia

de
TOKIO 19 (Agerpres).

Ziarul „Akahata“ din 19 
cembrie publică ca supliment 
Declarația Consfătuirii de la 
Moscova a reprezentanților 
partidelor comuniste și mun
citorești și textul Apelului că
tre popoarele din lumea în
treagă. adoptat la Consfătuire.

Reeditarea într-un tiraj mai 
mare a acestor documente se 
explică prin yiul interes pe 
care îl manifestă opinia pu
blică japoneză față de rezul
tatele lucrărilor Consfătuirii.

care ceruse ajutorul organiza
ției ? Ce fel de neutralitate 
poate fi aceea care constă în 
a spune „Nu pot împiedica pe 
asasin să-și sugrume victi
ma ?“

Delegația romînă consideră 
că dacă nu vor fi întreprinse 
măsuri energice pentru a mo
difica evoluția evenimentelor 
din Congo, pacea Si securita
tea în Africa și în întreaga 
lume vor fi amenințate serios. 
In ceea ce privește proiectul 
de rezoluție al cdlor opt țări, 
delegația romînă este gata 
să-1 sprijine și să voteze în 
favoarea sa. Considerăm mă
surile preconizate de proiec
tul celor opt țări ca un mini
mum strict necesar pentru a 
restabili orientarea inițială a 
acțiunii O.N.U. în Congo și a 
ajuta forțele politice sănătoa
se să restabilească ordinea și 
legalitatea. Delegația romînă 
consideră insă că ar fi extrem 
de util să se Înființeze tot* 
odată o comisie de supraveghe-

Teroarea clicii lui Mobutu 
în Congo

• P. LUMUMBA ȘI-A PIERDUT VEDEREA • SE PUNE LA CALE 
ARESTAREA PRIMULUI MINISTRU AL PROVINCIEI LEOPOLDVILLE
• REBELII PREGĂTESC O ACȚIUNE ARMATA ÎMPOTRIVA

ORAȘULUI STANLEYVILLE
CAIRO 18 (Agerpres). — Se

cretariatul permanent al Con
siliului de Solidaritate al ță
rilor Asiei și Africii a dat pu
blicității un apel adresat tutu
ror comitetelor naționale de 
solidaritate cu țările Asiei și 
Africii chemîndu-le să ia mă
suri hotărîte pentru punerea 
în libertate a lui Patrice Lu
mumba și a tovarășilor săi de 
luptă.

Viața eroicilor fii ai poporu
lui congolez este în primejdie! 
Potrivit ultimelor știri, în 
urma torturilor care întrec 
prin cruzimea și rafinamentul 
lor inchiziția medievală, Pa
trice Lumumba și-a pierdut 
vederea. Toți acei cărora le 
este scumpă libertatea și in
dependența se spune în a- 
pel — trebujp să-și ridice gla
sul de protest și să întindă 
mîna acelor patrioți care su- 
f$£ă Mr^reze/it în temnițele. 

Mcbutu. - •
. _ “ (LEOPOLDVILLE 

r fi J>’J- —preș).— După 
1 fi co- 'respo_
•50ta3? al ag " ' ~

18 (Ager*
__ _ cum anunță co

respondentul din Leopoldville 
„ agenției Reuter, aici a de
venit cunoscut că adepții lui 
Mobutu intenționează din nou 
să-l aresteze pe primul rni-

Scrisoarea adresată 
de N. S. Hrușciov 

colhoznicei T. Ahunova
MOSCOVA 18 (Agerpres).— 

TASS transmite: Nikita Hruș
ciov a- trimis o scrisoare de 
salut colhoznicei Tur suna A- 
hunoifa, prima femeie uzbecă 
care a început să lucreze cu 
o mașină de recoltat bumbac 
și a ștjâns în cursul sezonului 
322 tone de bumbac, înlocuind 
astfel munca manuală a 160 
de -oameni.

C. A. E. R.

du 
P.

Ședința comisiei 
permanente pentru 
industria ușoară 

și alimentară
PRAGA 19 (Agerpres). — 

între 8 și 12 decembrie 1960 
a avut loc la Praga o ședință 
a Comisiei permanente CA.E.R. 
pentru industria ușoară și a- 
limentară.

La lucrările ședinței 
luat parte delegațiile R.
Albania, R. P. Bulgaria, R. S. 
Cehoslovace, R. D. Germane, 
R. P. Polone, R. P. Romîne, 
R. P. Ungare și U.RS.S.

La ședința Comisiei au luat 
parte ca observatori reprezen
tanți ai R. P. D. Coreene, R. P. 
Mongole și R. D. Vietnam.

Comisia a examinat proble
me privind dezvoltarea pro
ducției industriei de carne — 
ulei — zahăr — precum și 
de conserve, pînă în 1965, îm
bunătățirea prelucrării mate
riei prime textile, lărgirea pe 
viitor a schimbului cu sorti
mente de țesături, făcindu-se 
recomandări corespunzătoare.

Comisia a studiat de ase
menea problemele legate de 
organizarea lucrărilor pentru 
coordonarea planurilor de 
perspectivă ale dezvoltării in
dustriei ușoare și alimentare 
în țările membre C.A.E.R. pe 
perioada perspectivei genera
le, luîndu-se în considerație 
mărirea producției, care să a- 
sigure un belșug de produse 
alimentare, țesături, tricotaje 
și încălțăminte pe baza dez
voltării continue a tehnicii și 
tehnologiei.

Comisia a aprobat 
de lucru 
examinat 
bleme.

Ședința 
șurat intr-o atmosferă de de
plină înțelegere.

planul
pe anul 1961 și a 
o serie de alte pro-

Comisiei s-a desfă-

re care să exercite in numele 
Adunării Generale vigilența 
directă asupra modului in care 
secretarul general iși îndepli
nește mandatul și asupra fe
lului în care comandamentul 
forțelor O.N.U. din Congo 
execută directivele primite- 
Dacă autorii proiectului de 
rezoluție ar accepta această 
propunere, forța șj eficacita
tea proiectului lor ar crește 
considerabil. Delegația romînă 
va vota pentru proiectul de 
rezoluție al celor opt țări chiar 
și dacă propunerea aceasta nu 
ar fi acceptată, deoarece pro
iectul așa cum a fost elaborat 
de autorii săi, conține mini
mul strict necesar de măsuri 
pentru a curma orientarea 
periculoasă a acțiunii O.N.U. 
în Congo șl a da acestei ac
țiuni o orientare conformă cu 
interesele poporului congo- 
lez, cu interesele celorlalte 
popoare din Africa, cu intere
sele păcii și securității în lu
mea întreagă.

nistru al provinciei Leopold
ville, Kleofas Kamitatu, pe 
care îl consideră ca fiind un 
adept ferm al lui Lumumba.

PARIS 18 (Agerpres).—După 
cum reiese din știrile sosite 
din Congo, rebelii congolezi 
— pregătindu-se pentru o ac
țiune armată împotriva ora
șului Stanleyville — bastionul 
forțelor credincioase guvernu
lui ■ legal al republicii — de- 
puri în prezent eforturi pen
tru a-și întări pozițiile în ce
lelalte provincii ale Republi
cii ‘Congo, învecinate cu Pro
vincia de est.

LEOPOLDVILLE 19 (Ager- 
praes). — Rebelii congolezi sub 
conducerea uzurpatorului Mo
butu, se dedau ia noi acțiuni 
provocatoare. Corespondentul 
din Leopoldville al agenției 
Reuter, relatează că, potrivit 
știrilor sosite în acest oraș, 
baqdele înarmate ale lui Mo- 

afâstdt 52 de persoane, inclu- 
sfâo femeie, făcînd parte din 
națiunea sanitară a Austriei 
îrțt’Conpo. Trupele nigeriene 
aw atacat închisoarea din Bu
kavu și după lupte care au 
durat șase ore, au eliberat 
personalul medical austriac.

din orașul Bukavu, au

Colonialiștii nu vor reuși 
să mențină rînduielile coloniale 

în Algeria
Răspunsul lui N. S. Hrușciov 

la telegrama lui Ferhat Abbas
MOSCOVA 18 (Agerpres).— 

TASS transmite : In răspun
sul la telegrama din 12 de
cembrie a lui Ferhat Abbas, 
președintele guvernului pro 
vizoriu al Republicii Algeria, 
N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.RS.S., scrie că evenimen
tele tragice din Algeria au 
trezit minia justificată și au 
indignat profund întregul po
por sovietic a cărui simpatie 
este întrutotul de partea eroi
cului popor al Algeriei care 
luptă pentru înfăptuirea as
pirațiilor sale naționale.

N. S. Hrușciov iși exprimă 
„convingerea fermă că indi

Solidari cu lupta 
poporului algerian

TRIPOLI. La 17 
decembrie, în Libia 
au avut loc mari 
demonstrații de 
protest împotriva 
represiunilor colo
nialiste din Algeria. 
După cum transmi
te agenția U.P.I., 
în capitala țării, 
Tripoli, 5.000 de 
studenți și elevi 
au demonstrat pe. 
străzi, condamnivd 
masacrele colonia
liste din orașele 
algeriene.
Demonstranții s-au 

îndreptat apoi spre 
clădirea ambasadei 
Franței, care a fost 
înconjurată de tru
pe și unități de po
liție. A avut loc o 
ciocnire, în cursul 
căreia mai multe 
persoane au fost 
rănite.

în aceeași zi, po
trivit relatărilor a- 
genției Associated 
Press, studenții din 
orașul Bengazi au 
demonstrat pentru 
acordarea indepen
denței poporului al
gerian și lichidarea 
colonialismului in 
Africa.

CAIRO în dimi
neața zilei de 17 

decembrie în piața 
Al-Gumhuria din 
Cairo a avut loc un 
mare miting de 
protest împotriva 
reprimării sînge- 
roase a populației 
pașnice din Algeria 
de către colonialiș
tii francezi.

Cei 10.000 de par
ticipant la miting 
au adoptat în una
nimitate o rezoluție 
în sprijinul luptei 
poporului algerian 
pentru independen
ța. Participanții la 
miting, se spune în 
rezoluție, fac răs
punzătoare în între
gime pentru crime
le săvîrșite de 
Franța în Algeria, 
nu numai Franța ci 
și toate statele din 
Blocul Atlanticului 
de nord.

PRAGA. La 17 
decembrie Federa
ția Sindicală Mon
dială a dat publici
tății o declarație cu 
privire la situația 
din Algeria m care 
se spune că încer
cările guvernului 
francez de a înă
buși lupta poporu
lui algerian pentru

ferent Ia ce cruzimi se vor 
deda colonialiștii, ei nu vor 
reuși să mențină rușinoasele 
rînduieli coloniale în Alge
ria și în celelalte regiuni ale 
lumii unde deasupra popoare
lor nu a răsărit încă soarele 
libertății și independențe^ na
ționale. dar unde el va răsări 
în mod sigur și această zi nu 
este departe*4.

Cercurile guvernante fran
ceze, se subliniază în tele
grama de răspuns a lui N.S. 
Hrușciov, nu vor putea scăpa 
de răspunderea grea pentru 
noile crime împotriva po
porului algerian.

independența na
țională, provocă
rile fasciste ale 
ultracolon ialiștilor, 
represiunile în ma
să nu pot infringe 
voința poporului 
Algeriei de a obți
ne libertatea și in
dependența țării. 
Oamenii muncii din 
întreaga lume înțe
leg și sprijină pe 
frații lor din Alge
ria.

DELHI. — Dna 
Ramoșvari Nehru, 
președinta Asociației 
indiene de solidari
tate cu țările Asiei 
și Africii, a dat pu
blicității o declarație 
în care este condam
nat masacrul săvîr- 
șit împotriva patrio- 
ților algerieni în 
timpul vizitei recente 
în Algeria a preșe
dintelui Franței, de 
Gaulle. ^Algeria va 
fi liberă — se subli
niază în declarație — 
iar Franța sprijinită 
de țările N.A.T.O. 
va fi nevoită pînă la 
urmă să cedeze".

Asasinarea în masă a lo
cuitorilor orașelor alge
riene dare au demonstrat 

pașnic a stîrnit o puternica mî- 
nie și indignare în întreaga 
lume.

Valul de manifestații ale po
porului algerian a demonstrat 
eît se poate de evident împo
trivirea maselor largi ale poporu
lui algerian față de politica co
lonialiștilor francezi. Poporul al
gerian a ieșit pe străzi procla- 
mînd „Trăiască armata de eli
berare națională !" ; „Trăiască 
guvernul provizoriu al Republi
cii Algeria I" ; „Trăiască Alge
ria independentă I". Autoritățile 
franceze din Algeria au trecut 
imediat la represiuni sîn- 
geroase împotriva populației 
pașnice. Cartierele arabe din 
orașele Algeriei au fost în
cercuite de cordoane ale arma
tei și poliției înarmate pînă 
în dinți. Au fost concentrate în 
Algeria încâ 18 regimente pre
văzute cu armament greu. Popu
lația din Algeria nu s-a lăsat 
intimidată. Au avut loc ciocniri 
sîngeroase soldate cu morți și 
cu răniți. Potrivit informațiilor 
transmise de agențiile de presă, 
numărul algerienilor uciși în ul
timele zile se ridică la 150, iar 
al răniților la 2.000. Represiunile 
sîngeroase ale colonialiștilor au 
făcut să crească hotărî rea în 
luptă a poporului algerian do
ritor de libertate.

Războiul impus de colonialiști 
în Algeria, care durează de 
șase ani, este dus nu numai îm
potriva armatei naționale de 
eliberare, ci și împotriva între
gului popor algerian. Colonia
liștii francezi, «are acționează 
în mod deschis pentru menține
rea jugului colonial în Algeria, 
sînt sprijiniți în acest război co
lonial de către partenerii lor din 
N.A.T.O., în frunte cu S.U.A. 
Acest lucru se explică prin în
tregul fundament a-l politicii ex
terne a puterilor N.A.T.O., ce 
urmăresc păstrarea cu orice 
preț a privilegiilor coloniale, a 
șubredelor lor poziții economi
ce, politice și militare în lume. 
Este bine cunoscut faptul că 
Franța a primit din partea 
S.U.A., de la începerea războ
iului în Algeria, ajutor militar 
care însumează mal mult de 
două miliarde de dolari. Șl, cum 
principalele forțe ale armatei 
franceze se află în Algeria, re
iese limpede că războiul colo
nialiștilor francezi din Algeria 
este finanțat în mod substanțial 
de către S.U.A. Eforturile dis
perate ale imperialiștilor de a 
menține Algeria sub jug colo
nial sînt zadarnice, așa cum za
darnice sînt orice încercări de 
a opri în general destrămarea 

completă a regimului colonial. 
Colonialismul, condamnat cu 
hotărtre de către popoare, îșl 
trăiește ultimele ceasuri.

împotriva colonialiștilor fran
cezi și a susținătorilor lor din 
N.A.T.O., în frunte eu S.U.A., 
s-a ridicat la luptă eroicul po
por algerian.

Sîngeroasele evenimente pro
vocate de colonialiștii francezi 
în Algeria sînt o sfidare la a- 
dresa opiniei publice mondiale. 
In întreaga lume, inclusiv în 
Franța, a început o puternică 
mișcare de solidaritate cu lupta 
poporului algerian, care con
damnă cu hotărî re crimele să
vîrșite de colonialiștii francezi și 
cere să se pună capăt imediat 
războiului colonialist din Alge
ria. In Republica Arabă Unită, 
Maroc, Tunisia, Libia, Italia- 
etc., au avut loc mari demon
strații de protest împotriva 
represiunilor colonialiștilor fran
cezi. Popoarele lumii urmăresc 
cu atenție lupta eroică a po
porului algerian și sprijină do
rința lui arzătoare pentru liber
tate și independență.

Opinia publică mondiala a 
salutat adoptarea de către Co
mitetul Politic al O.N.U. a re
zoluției celor 24 de țări afro- 
asiatice în problema algeriană, 
care prevede intre altele, orga
nizarea în Algeria a unui re
ferendum sub controlul O.N.U., 
pentru ca poporul algerian să 
poată hotărî liber soarta sa.

Poporului algerian trebuie să 
I se garanteze realizarea drep
tului său incontestabil la auto
determinare și independență I 
Aceasta este cerința popoarelor 
iubitoare de pace.

lată trei Imagini recente din 
Algeria. In fotografia din 
stingă, colonialiștii francezi 
au pus la zid un grup de 
algerieni pașnici, printre care 
foarte mulțl tineri, chiar și 
copii de 10 ani pentru mo
tivul ca au cerut indepen
dența țării. Celelalte două 
fotografii slnt o mărturie a 
luptei eroicului popor alge
rian pentru Independență. 
Populația orașelor Alger și 
Oran a Ieșit pe stradă pur- 
tînd drapelele F.N.L., cerind 
libertate șl Independență. 
După cum se poate vedea 
tineretul, chiar șl copil parti
cipă la lupta Împotriva 

colonialiștilor francezi.
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