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Utilul i frumosul
Proletari din toate

Un raid colectiv al posturilor utemiste de control 
de la întreprinderea „Klement Gottwald** din București în legătură 

cu îmbunătățirea calității finisajului

cinteia
tinerelului

Organ Central al Uniunii Tineretului

cele 
unui 
lacul 
este 

exte-

Este adevărat că, de 
mai multe ori, utilitatea 
produs nu este dată de 
sau vopseaua cu care 
acoperit, nici de forma
rioară lucrată îngrijit, cu mi
gală. Dar cît de mult contri
buie la înfrumusețarea vieții' 
noastre un produs realizat cu 
îngrijire. Un produs frumos, 
elegant, ori care ar fi el, îți 
face plăcere să-l cumperi, 
să.l folosești !

După Plenara C.C. al 
P.M.R. din noiembrie 1960 în 
care s-a discutat și despre 
problema calității finisajelor 
la produsele din industria e- 
lectrotehnică, colectivul de 
muncitori,- tejmicieni și ingi
neri de la întreprinderea 
„Element Gottwald” din Capi
tală și-a propus să ia o serie 
de măsuri pentru îmbunătăți
rea calității finisajelor la ma
șinile și aparatele produse în 
fabrică.

Demn de remarcat este fap. 
tul că, alături de întreg co
lectivul uzinei, o contribuție 
însemnată la cercetarea cau- 
zelor care mai fac încă să 
existe neajunsuri în această 
privință, au adus-o și cele 14 
posturi utemiste de control din 
întreprindere. îndrumate de 
organizația U.T.M., colective
le acestor posturi s-au anga
jat să lupte Și ele pentru ca 
produsele care ies pe porțile 
fabricii să fie cît mai fru
moase, cît mai plăcute.

O acțiune interesantă a co. 
lectivelor posturilor utemiste 
de control a fost raidul-anche- 
tă recent organizat în secțiile

In regiunea Mureș- 
Autonomă Maghiară 

Activează peste 960 
comisii permanente 

ale sfaturilor 
populare

uzinei. Din inițiativa comite
tului U.T.M. pe uzină a avut 
loc în primul rînd o consfă
tuire a acestor posturi. Din 
partea conducerii întreprin
derii au fost prezentate colec
tivelor posturilor utemiste de 
control cîteva indicații valo
roase pentru organizarea rai. 
dului. Metoda ca membrii co
lectivelor posturilor utemiste 
de control să se consulte în 
prealabil cu conducerea în
treprinderii merită a fi sub
liniată în mod deosebit, indi
cațiile tovarășilor care conduc 
uzina fiind de un real folos 
pentru ca activitatea posturi
lor utemiste de control să se 
axeze pe problemele cele mai 
importante 
lectivul de 
nei.

Inițiativa
a fost primită cu satisfacție 
de conducerea întreprinderii.

„Ajutorul posturilor utemis
te de control în cercetarea 
posibilităților încă nefolosite 
pentru îmbunătățirea calității 
finisajului ne poate fi de 
mare folos, le-a spus tovară
șul Segal Sandu, inginerul 
șef al fabricii, membrilor pos
turilor utemiste de control 
veniți să-i ceară și lui pă
rerea în organizarea raidu
lui. Cred că ar trebui să vă 
orientați în special atenția 
spre secțiile montaj 1, apara
taj electric, turnătorie și vop- 
sitorie, unde mai există încă 
numeroase lipsuri atît din 
punct de vedere tehnologic; 
cît și în ceea ce privește exi
gența tinerilor față de calita
tea finisajelor".

Indicațiile inginerului șef 
au constituit jaloanele prin
cipale în organizarea raidu- 
Eii-anchetă. Mobilized la 
această acțiune numeroși 
m_r.cr.ori fruntași, tehnicieni 
și ingineri, discutînd și cerînd 
părerea unui mare număr de 
responsabili de brigăzi ale ti
neretului, șefi de ateliere; 
maiștri de schimb, ingineri 
etc., colectivele posturilor au 
adunat zeci de păreri»

care preocupă co- 
muncitori al uzi-

luată de utemiști

de propuneri. Așa se face că, 
la sfîrșitul raidului, posturile 
utemiste de control au pre
zentat conducerii întreprin. 
derii o bogată listă de pro
puneri pentru îmbunătățirea 
continuă a calității finisa
jelor.

S-a constatat în primul rînd 
că tocmai în secțiile unde ca
litatea finisajului mai este 
încă necorespunzătoare (sec
țiile montaj 1, aparataj elec
tric etc.) mulți dirjțre tinerii 
muncitori mai au încă nevoie 
să învețe, să-și ridice califi, 
carea profesională.

„Din păcate, lucrul acesta 
nu se face așa cum trebuie 
în întreprinderea noastră — 
spunea în cadrul raidului
muncitorul Albu Vasile.
Cursurile de ridicarea califi
cării au fost abandonate de 
mai mult timp, și, după cîte 
știu, s-a propus redeschiderea 
lor mult prea tîrziu (în tri
mestrele II; III și chiar IV)11. 
Tinerii 
să se ia măsuri pentru redes
chiderea cît mai urgentă a a- 
cestor cursuri și s-a cerut ca 
pe lista lecțiilor să figureze 
și teme privind îmbunătăți
rea calității finisajelor (lecții 
cum ar fi ,de pildă, metode 
noi de protecție a suprafețe
lor metalice etc.).

O altă problemă — deose
bit de importantă și susținută 
cu multă tărie în cadrul rai
dului — a fost aceea ca orga
nizația U.T.M. să se preocupe 
în mod permanent de întări
rea simțului de răspundere 
al tinerilor muncitori, contro
lori, ingineri pentru calitatea 
finisajelor. In întreprinderea 
„Element Gottwald- mai 
există încă numeroși tineri 
cu o atitudine neglijentă în 
timpul lucrului. Ei folosesc 
insuficient utilajele speciale 
de protecție a pieselor fini
sate, sau acceptă în 
piese lucrate neglijent.

muncitori au propus

grabă 
Com.
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In prima sâptâmînâ de muncâ 
a noului an

1

„Tot ce realizăm

In regiunea Mureș-Auto- 
nomă Maghiară își desfă
șoară în prezent activita
tea peste 960 de comisii 
permanente ale sfaturilor 
populare, în care activea
ză 6.000 de deputați. Ele 
sprijină activitatea sfatu
rilor populare și constitute 
una din formele de atra
gere a maselor largi de 
oameni ai muncii la con
ducerea treburilor obștești.

Comisia permanentă de 
industrie locală, de exem
plu, a studiat și a propus 
măsuri pentru ca unitățile 
industriale locale să aducă 
o contribuție sporită la 
îmbunătățirea aprovizionă
rii populației cu diverse 
produse. Astfel s-a lărgit 
gama produselor și au 
introduse în fabricație 
timente noi, solicitate 
cumpărători. In anul 
cut, industria locală 
regiune a produs circa 
1.000 de sortimente de bu
nuri de consum și a rea
lizat cu o lună înainte de 
termen, planul anual . al 
producției globale, obținînd 
totodată 10 milioane lei 
beneficii peste plan.

Pentru mobilizarea popu
lației la înfăptuirea acțiu
nilor de interes obștesc, în 
regiunea Mureș-Autonomă 
Maghiară au fost organi
zate peste 5.000 de comi
tete de cetățeni în circum
scripțiile electorale și nu
meroase comitete de străzi, 
în care activează 
mii de oameni ai 
Cu ajutorul acestora, 
regiune 
lucrări de 
orașelor și 
treținere 
precum și 
interes obștesc, 
valoare se ridică la peste 
32 milioane lei.

zeci de 
muncii, 

in 
au fost executate

gospodărire a 
satelor, de în- 

a drumurilor, 
alte acțiuni de 

a căror

(Continuare în pag. 3-a)
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De calitatea pieselor execu
tate depinde buna funcțio
nare a instalațiilor de foraj, 
în acest scop comunistul 
Constantin lordache de la 
Uzina nr. 2 de utilaj chimic 
și petrolier din Ploești dă 
zilnic îndrumări tinerilor Ni- 
colae Anton și Vasile Ma
nea cu privire la executarea 
unor piese pentru instalația 

de foraj 4-L.D.

■CLUJ. — în prima săptămî- 
nă de muncă a noului an, si- 
derurgiștii din Cîmpia Turzii 
au înregistrat noi succese in 
sporirea producției de oțel pe 
baza creșterii indicilor de uti
lizare a agregatelor. Prin 
scurtarea timpului de încărca
re a cuptorului, folosirea opti
mă a regimului termic pentru 
o topire rapidă și aplicarea 
altor măsuri, indicele de uti
lizare a cuptorului Siemens 
Martin a crescut cu 6 la sută. 
Datorită acestui fapt. în prima 
săptătnînă a anului au fost e- 
laborate 25 de tone de oțel 
peste prevederile planului.

★
SUCEAVA. — Muncitoarele 

de la uzinele textile din Boto
șani desfășoară cu avînt în
trecerea pentru realizarea sar
cinilor de plan, care anul a- 
cesta sînt cu 7 la sută mai 
mari decît în anul 1960.

în centrul atenției stă crește
rea indicilor de utilizare a 
mașinilor. în sectorul țesăto- 
rie. de pildă, prin depășirea 
indicilor planificați s-au pro
dus peste plan, în prima săp- 
tămînă a anului. 680 m.p. de 
țesături.

★

— Muncitorii de 
„Refractara” din

ORADEA.
la Fabrica
Aștileu, regiunea Crișana, care 
în anul 1960 au dat peste plan 

- •■aproape 4.000 tone de cărămi
dă refractară, continuă cu en
tuziasm întrecerea pentru a 
trimite șantierelor cantități 
sporite de materiale de con
strucții.

în primele 5 zile ale noului 
an ei au realizat cu 108 tone 
mai multă cărămidă decît pre
vedea planul.

O bogată activitate
La case de cul

tură, in cluburi și 
cămine culturale 
din regiunea Plo
iești au avut loc 
duminică numeroa
se manifestări cul- 
tural-artistice. La 
casa de cultură din 
Sinaia, de pildă, au 
fost organizate pen
tru oamenii muncii 
veniți la odihnă și 
pentru 
localitate.
muzicale din fol-

cei din 
audiții

clorul țărilor prie
tene, precum și 
un concurs cu pre
mii „Cine știe, răs
punde" avind ca 
temă „Drumeție pe 
cărările Bucegilor”.

In sala de festi
vități a Uzinei „1 
Mai" din Ploiești 
s-a desfășurat car
navalul pionierilor, 
organizat de Casa 
pionierilor din lo
calitate. Cu prilejul ■ 
carnavalului s-a

(Agerpres)

culturală
prezentat un bogat 
program artistic, 
precum și o paradă 
a costumelor.

Tot duminică, a- 
genția O.N.T. a or
ganizat excursii pe 
Valea Prahovei, la 
Brașov și București 
la care au partici
pat peste 500 petro
liști și alți oameni 
ai muncii din re
giune.

(Agerpres)

Debutul orchestrei simfonice 
a Ansamblului artistic al U.T.M.

Orchestra simfonică a An
samblului artistic al U.T.M. 
și-a făcut luni seara debutul 
cu concertul prezentat în sala 
Ateneului R. P. Romine. Cei 
70 de tineri artiști amatori — 
muncitori, studențl elevi — 
au interpretat, împreună cu 
corul ansamblului, un pro
gram bogat alcătuit din Uver. 
tura „Egmont11 de Beethoven, 
Oda păcii de Haendel, serena
da nocturnă de Mozart, Uver
tura la „Ruslan și Ludmila’1 
de Glinka, Rapsodia Il-a de 
George Enescu, Piese vocale

.de Rahmaninov și Musorgski, 
fragmentul „Grivița Roșie11 
din poemul eroic „Din lupta 
partidului11 de Gh. Bazavan.

Dirijorul orchestrei a fost 
Paul Popescu, iar dirijorul 
corului artistul emerit Marin 
Constantin. Concertul a avut 
ca soliști pe Dan Iordăchescu, 
Elena Simionescu, și Milca 
Nistor.

Publicul a aplaudat cu căl
dură concertul tinerilor ar
tiști.

(Agerpres)

Rezultatele concursului anual „Vasile Alecsandri“
Zilele acestea s.au dat re

zultatele concursului anual de 
piese într-un act și piese pen
tru formațiile de păpuși „Va
sile Alecs'andri“ pe anul 1960. 
organizat de Ministerul Invă- 
țămîntului și Culturii. Cele 
mai bune lucrări au fost dis
tinse cu următoarele premii: 
Pentru piese într-un act s-a 
acordat premiul II scriitorilor 
Mihail Davidoglu pentru 
„Trandafirul negru11 și 
stanța Bratu pentru

piesa 
Con. 
piesa

„Povestea cu șorțurile schim- 
bate“, iar premiul III lui Teo- 
fil Bușecan pentru piesa 
„Neamurile11. La teatrul de 
păpuși, premiul II la obținut 
Chira Dragomir pentru piesa 
„Spaima dovlecilor11, iar pre
miul III Valentin Silvestru 
pentru piesa „Mîniosul11 șl 
Mihai Georgescu pentru piesa 
„Ucenicii răzvrătiți11.

S-a acordat de asemenea un 
număr de mențiuni.

(Agerpres)

Duminică, la Palatul pionie
rilor din Capitală sute de 
pionieri au vizionat specta
colul ,.O călătorie nemaipo
menită*. prezentat de cercul 
de artă dromctică și core
grafică. In fotografie : Pio
niere interpretind dansul ful

gilor de zăpadă.

Noi gospodării 
agricole colective
Gospodăriile colective din ra

ionul Giurgiu obțin rezultate im
portante în întărirea lor econo- 
mico-organizatorică. Colectiviștii 
din comuna Putineiu, de exem
plu, au recoltat anul trecut în 
medie la.hectar cîte 2.100 kg de 
grîu, aproape 3.000 kg 
rumb și 1.900 kg de floarea- 
soarelui.

Din vînzarea pe bază de con
tract eu statul a unor cantități 
sporite de produse vegetale și a- 
nimale, gospodăriile colective 
din acest raion au realizat veni
turi însemnate, fapt ce le-a per
mis să-și dezvolte averea obșteas
că și să împartă membrilor 
cantități de produse și sume 
bani tot mai mari.

Rezultatele bune obținute 
gospodăriile colective au fost 
noscute îndeaproape de întovă- 
rășiții din comuna Arsachc. De 
cînd lucrează în întovărășire ei 
s-au convins că munca în comun 
aduce sporuri de recoltă. înto
vărășiți au văzut însă că gospo
dăria colectivă oferă posibilități 
mai mari pentru creșterea bună
stării lor. De aceea 231 familii 
cu peste 700 de hectare din a- 
ceastă comună au înființat zilele 
acestea gospodăria agricolă colec
tivă „11 Iunie".

In regiunea București au mai 
fost constituite, la sfîrșitul săptă- 
mînii trecute, noi gospodării co
lective și în comunele și satele 
Costeștii din Vale, Florica, — 
lintin Vale, Slobozia Moară, 
zoaele și* Lungulețu.

<le po-

in folosul
Cînd îl vezi aplecat asu

pra formelor de turnare, 
gospodărind cu atenție ni
sipul pe care îl folosește, 
privind cu cită grijă mi- 
nuiește lanțeta pentru a co
recta fiecare porțiune a 
modelului, cînd observi fe
lul ordonat, chibzuit în 
care lucrează, îți dai sea
ma că în fața ta se află un 
adevărat gospodar.
„Oprea Traian este, în- 
tr-adevăr, un bun gospo
dar", spun despre el tova
rășii săi de muncă, munci
tori de la turnătoria Uzi
nelor metalurgice „Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej" din 
Tirgouiște. Atitudinea sa 
de bun gospodar se o- 
glindește în primul rînd la 
locul de muncă, în atelier.

Sute de tone de metal 
înghit zilnic cuptoarele tur
nătoriei pentru care Oprea 
Traian și membrii brigăzii 
de producție a tineretului 
pe care o conduce pregă
tesc formele de turnare. 
Trecînd pe lingă gardul 
din spatele uzinei el a ob
servat că acolo se găsește 
metal vechi, pe cale de a 
fi acoperit cu pămînt. De 
asemenea, 
de 
nici 
prin 
„Din 
piese 
foraj", și-a zis el și, discu- 
tînd cu responsabilul bri
găzii utemiste de muncă 
patriotică din care face par
te, mobilizîndu-i și pe cei
lalți tineri, a organizat 
mai multe acțiuni pentru 
colectarea de metale vechi. 
Peste 80 de tone fier vechi 
au fost predate turnătoriei 
uzinei, iar peste 6 
au fost predate la

Gospodar la fel 
este Oprea Traian

nostru

unele deșeuri 
stăteau fără 

folos răzlețite 
știe ce colț.

metal
un 
cine

ele s-ar putea scoate 
pentru instalațiile de

vagoane 
I.C.M.
de bun 
si în

fara atelierului și uzinei în 
care lucrează. Ca oricare 
locuitor al orașului Tir- 
goviște și el dorește ca ora
șul său să devină cît mai 
frumos, cît mai plăcut. Zi 
de zi au loc aici numeroa
se prefaceri: aici se ridică 
un bloc, dincolo se execută 
o nivelare de teren, se naș
te o stradă, un parc, se ri
dică un club, sau se con
struiește un teren sportiv. 
In tot cursul anului n-a 
existat o singură 
re pe teren a 
utemiste de muncă 
tică la care Oprea 
fi participat.

— De ce particip 
țiunile brigăzii de 
patriotică ? Pentru că 
ceea ce realizăm, 
ce se construiește 
în folosul nostru, 
tuturor, ne-a spus 
Atelierul și uzina sînt lo
cul meu de muncă, orașul, 
locul în care trăiesc îm
preună cu familia mea. 
Ceea ce fac, este deci, pen 
tru ca viața noastră să fie 
mai frumoasă, bucuriile și 
mai mari.

ieși- 
brigăzii 
patrio 
să nu

la ac- 
muncă 

tot 
tot 

este 
al 

el.

? <6

cărora a 
bursier 

acesta la 
venit de

Bo- 
Bre-

ACTIVITATE MICA
UN CĂMIN MARE

au acum

Noi sîntem acum în conce- 
“ — spunea un tînăr colec

tivist din Umbrărești, raionul Te
cuci, cînd l-am întrebat, așa 
cum se întreabă: „Ce mai fa
ceți?» Nu știu dacă se poate 
vorbi de un concediu al tinerilor 
colectiviști acum, în timpul ier
nii. Intr-adevăr, iarna nu sînt 
treburi în cîmp, sînt însă des
tule lucruri de făcut. Cert este 
că tinerii colectiviști,
mai mult timp liber și, cum e 
și firesc, ei bat mai des drumul 
spre căminul cultural.

Tinerii satului ies pe înserate 
și, pentru că astăzi căminul cul
tural c închis, stau de vorbă în 
grupuri afară, în stradă, în fața 
căminului cultural. Unii se uită 
pe geam în sala bibliotecii. Bi
blioteca e închisă. înăuntru căr
țile se odihnesc cu miile în raf
turi.

Trece o oră, două, se înnop
tează; grupurile de tineri Se de
stramă și ulițele rămîn pustii, la 
ora 7 seara Mă gîndesc de ce a 
trebuit ca o după amiază în
treagă, o zi din numărul de 
zile în care flăcăii și fetele sa
tului au mai mult 
vină aici să-și mai îmbogățească 
sufletul cu noi valori spirituale, 
de ce a trebuit ea ziua aceasta 
să le alunece pe dinainte stear
pă, în vreme ce modernul și 
spațiosul cămin cultural, con
struit în anul care a trecut și 
unde tinerii ar fi putut în după 
amiaza aceasta să-și petreacă ore 
minunate, a stat închis?

Cum se face că niciunul dintre 
tovarășii oare se ocupă de acti
vitatea culturală a tinerilor

timp ca să

n-a putut să fie astăzi în mijlo
cul acestor tineri adunați în fața 
căminului și să-i invite înăuntru 
la un spectacol artistic, la o ghi
citoare literară, la o convorbire, 
la o seară de întrebări și răs
punsuri, la o audiție muzicală 
etc.

E vacanță la școală și pesemne 
de aceea a intrat în „vacanță" 
și activitatea la cămin.

Organizarea activității cultu
rale a tineretului pe timpul ier
nii intră în atribuțiile comitetu
lui comunal U.T.M. Ani discutat 
despre acest lucru cu cîțiva 
membri ai comitetului U.T.M.

— Am făcut cîte ceva — spu
ne Costică Stratulat, secretarul 
comitetului U.T.M. pe comună. 
Cîțiva tineri intelectuali împreu
nă cu tinerii din sat au pregătit 
un spectacol. De echipa artistică 
s-au ocupat în special Anița Ig
nat, Elena Grigore, Maria Dă- 
năilă, tinere cadre didactice. 
Spectacolul e bun. Un reperto
riu bine ales, și adecvat proble
melor care frămîntă acum satul: 
complecta colectivizare a agricul
turii comunei. Au muncit bine 
cele trei 
în fiecare 
repetiții, 
cerc al 
De cerc 
fesoară 
Aurelia 
vorbește ținerilor despre originea 
și evoluția vieții, despre fenome
nele naturii, despre știință și re
ligie... Expuneri interesante care 
au atras un mare număr de ti
neri. Dar s-au ținut puține șe
dințe ale cercului. Cauza? To-

profesoare. Dar nu 
zi pot fi organizate 
Mai există și un 
tinerilor ‘naturaliști. 
răspunde tînăra pro- 

de științele naturii, 
Leib'ac; Aici ea le

varășii din comitelui U.T.M. nu 
cunosc 
Și asta 
cercului 
țeresat.

Nu știu membrii 
comunal U.T.M. să explice nici 
cauza pentru care acum, în iar
nă, nu există nici un tînăr în
scris Ia concursul „Iubiți car
tea11, deși în vară concursul s-a 
desfășurat și vreo 20 de tineri au 
primit insigna de „Prieten al 
cărții”.‘ Și doar acum, iama, au 
tinerii mai mult timp să citeas
că, acum ar fi trebuit să creas
că numărul celor înscriși la con
curs și al purtătorilor insignei.

— Ar fi trebuit. Dar bibliote
cara e nouă. Nu știe ce să facă.

— Deci, ar fi trebuit s-o a- 
jutați!

— Am neglijat...!
Și cu asta basta.
Bibliotecara e tot tînără. A ab

solvit liceul. Membrii comitetu
lui U.T.M., tinerii, ar fi trebuit 
s-o ajute și împreună 
să se ocupe 
seri 
de la cămin 
zi nu numai cei chemați să a- 
jute activitatea la bibliotecă, dar 
a lipsit chiar bibliotecara.

Iar membrii comitetului UTM 
„neglijează" N-aș zice „negli
jență”,ici lipsa unui spirit.de 
răspundere față de munca, de a- 
tribuțiile lor.

Să fie oare de ajuns doar or
ganizarea unei echipe artistice șî 
a cercului tinerilor naturaliști ? 
între ce s-a făcut și între ce 
s ar mai fi putut face cu posibi-

mai multe 
pentru că 

naturaliștilor

amănunte. 
activitatea 

nu i-a in-

comitetului

literare.

cu
de recenzii,

Dar iată
au lipsit într-o

ea 
de 
că

litățile existente există ■ un 
nejustificat.

Noul cămin cultural oferă 
țiu și condiții optime 
desfășurarea unei activități cul
turale a tinerilor în forme va
riate.; 0 brigadă artistică de agi
tație se putea ușor organiza. 
Există în sat mulți tineri talen- 
tați și mai există și 27 de tineri 
intelectuali care ar fi putut să 
ajute ]a întocmirea textelor și la 
pregătirea programului. Se pu
teau organiza seri literare la 
care tinerilor să le fie stimulată 
dragostea pentru literatură. Au 
și . cărți și oameni care pot să 
ajute cu pricepere organizarea 
unor asemenea acțiuni.

— Noi am făcut, totuși, zeițe 
ceva — se justifică membrii co
mitetului Nu se poate spune că 
n-am făcut nimic...

Ce dulce automulțumire 1 „Să 
nu se poată spune că n-am făcut 
nimic”. O filozofie a mediocri
tății.

Atîte,a posibilități irosite (cer
curi de cultură- generală, cercuri 
de gospodărie pentru fete, bri
gadă artistică de agitație, con
cursuri literare etc., etc.), atîtea 
lucruri care ar fi putut să folo
sească în educarea tinerilor sa
tului, dar care nu se fac „pen
tru că tot am făcut cîte ceva“. 
Cît de mult pierd tinerii din 
Umbrărești, raionul Tecuci, din 
cauza lipsei de pasiune pe care 
o au față de munca ți de înda
toririle lor unii membri ai co
mitetului comunal U.T.M.

gol

spa- 
pentru

MIHAI CARANFIL

Utemistul Vasile Moraru 
e student fruntaș în anul 
IV la Facultatea de meca
nică. în activitatea patrio
tică este de asemenea frun
taș ; insigna de brigadier 
al muncii patriotice a pri
mit-o mai de mult.

Aceasta este scurta ca
racterizare pe care i-au fă
cut-o studentului Moraru, 
tovarășii din comitetul 
U.T.M. al Institutului poli
tehnic din Capitală. Pe el 

căminull-am găsit Ia 
de lîngă Piața Buzești. 
La întrebarea: — 1
deamnă să participe la 
munca patriotică, nu mi-a 
răspuns imediat. A început 
mai întîi să-mi povesteas
că crîmpeie din viața sa. E 
din Roman. Muncitorii de Ia

ce-1 în-

I.M.S. in mijlocul 
lucrat l-au trimis 
la facultate. Anul 
același institut a 
la Roman și fratele său — 
trimis tot de întreprindere.

— Așa că tata o să aibe 
în curînd doi feciori ingi
neri. Eu, fratele meu, toți 
studenții avem astăzi prin 
grija partidului și a statu
lui toate condițiile materiale 
necesare să învățăm, să ne 
realizăm dorințele. Atunci 
mai poți oare să rămîi pa
siv, să nu pui umărul la o 
treabă obștească, la o mun
că în folosul tău, al între
gului popor care te ajută 
pe tine să devii un bun 
constructor al societății?! 
Firește că nu. Și simți și o 
mîndrie deosebită că, mun
cind pe un șantier, indife
rent ce ești tu — muncitor, 
elev sau viitor inginer, 
porți un titlu de cinste : 
brigadier al muncii patrio
tice. Cînd am venit acum 
din oraș am trecut pe lin
gă noul bloc din Piața Am- 
zei. Acolo am lucrat și eu. 
Brigada noastră studențeas
că a turnat betonul la două 
etaje. Acum, brigăzile 
noastre lucrează pentru a- 
menajarea terenurilor 
sportive de Ia noul cămin 
studențesc din strada Ște
fan Furtună. Precum se 
vede muncim pentru noi, 
pentru binele nostru, al tu
turor.

Atenție, reluăm... (O scenă obișnuită în activitatea clubului uzi
nelor „Semănătoarea'* din Capitală).
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CORESPONDENTE TELEFONICE SPECIALE

MOSCOVA: Handbaliștiisovietici au întrecut
selecționata R. P. Rornîne cu 12-9

IN PRIMUL MECI : 1-1

condu-

acestse

jucat

București intre-

30,

că 
ce

Poate 
celor

în 
se 
la

nu au circulat 
au pătruns in

AL DOILEA MECI CIȘTIGAT
CU 4-1

„Rapid“

• Cîteva din cele mai bune „crose" • Două „triplele" pornite pe 
fapte mari • Juniori promovați în lotul reprezentativ • Intere 

sânte măsuri preconizate pentru viitor

Tînărul alunecă ușor pe pa
tine, apoi, cu o mișcare ener
gică dar scurtă a crosei, lovi 
pucul c? descrise o hiperbolă și 
se izbi sec de mantinelă.

— Bine, Vied I - spurc entre- 
norul ce s-a eprepet de el pe 
nesimțite. Nu uio însă, că la 
un șut normali' cu fața, nu se fo
losește forța întregului corp, ci 
numai cea a brațelor. Repetă, 
te rog !

A.ntrenorul se apropie apoi de 
ait tînăr. La fiecare avea cite 
ceva de îndreptat, fie în ținuta 
corpului, fie în cea a crosei sau 
făcea observații asupra felului 
cum se lucrează cu ea.

Tinerii, în număr de 
răspiridiți pe oglin- ........ 
da patinoarului ar- 
tificial „23 August" 
din Capitală, 
cultau cu 
Îndrumările 
norului apoi 
exercițiile.

Cei ce se 
sînt membrii 
Federația romină de hochei și 
patinaj. Tabăra, deschisă în pri
mele zile ale vacanței de iarnă 
a școlarilor, cuprinde cei mai 
talentați tineri ai hocheiului no
stru, sportivi intre 13 și 18 ani, 
din orașele Rădăuți, Suceava, 
Miercurea-Ciuc și București. 
Programul zilnic al tinerilor 
sportivi a fost astfel conceput, 
incit pe lingă pregătirea fizică 
generală se acordă atenție și 
îmbunătățirii patinajului, creș
terii măiestriei tehnice indivi
duale, însușirii unor elemente 
de tactică modernă — condiții 
indispensabile unui bun ho- 
cheist. Un număr mare de ore 
au fost rezervate pregătirii po
litice și ridicării nivelului cultu
ral al tinerilor sportivi.'

Antrenorul și totodată condu
cătorul taberei, Ion Tiron, este 
mulțumit de rezultatele obținute 
pină în prezent. Membrii tabe
rei de hochei s-au dovedit foar
te sîrguincioși, au arătat un 
mare interes în pregătire și tot
odată o mare putere de asimi
lare a celor predate.

Printre cele mai bune „crose" 
se numără pionierul Vlad Pa
traulea. La virsta sa destul de 
fragedă, (nu are decît 13 ani) el 
depășește mulți jucători virst- 
nici prin eleganța și finețea ară
tată în patinaj. Vlad Patraulea 
este elev în clasa a Vll-a a Șco
lii medii mixte nr. 35 din Bucu
rești. Pătrunderile sale, pline 
de fantezie creatoare, fac ca

linia de atac al cărui membru 
este împreună cu Teodor Ivănes- 
cu (16 ani) și Mihai Ruxandriu 
(14 ani) să fie deosebit de pe
riculoasă pentru apărarea ad
versă.

O altă linie de atac care s-a 
remarcat este aceea a tinerilor 
din Miercurea Ciuc. Ea este 
compusă din Gavril Csiszer, Ca
ro! Krausz și Ion Boșa. Această 
„tripletă" s-a evidențiat prin 
pasele „dintr-o bucată" care se 
termină întotdeauna prin șuturi 
puternice la poartă.

Recent, tinerii membri ai ta
berei i-au înfruntat pe cei mari, 
seniorii, membrii ai reprezenta
tivei noastre de hochei. Dacă

Ei se vor antrena sub conduce
rea competentă a celor mai 
buni antrenori bucureșteni. Dar, 
federația de specialitate pre
vede și urmărirea in permanen
ță a evoluției celorlalți tineri 
din țară. Se va acorde o aten
ție deosebită nu numai dezvol
tării sportive a acestora, ci Și 
a progreselor pe plan profesio
nal și la învățătură.

S-a preconizat ca in vara a- 
cestui an, in perioada de va
canță, să se creeze o tabără 
la care vor lua parte tinerii 
care s-au remarcat in actualul 
sezon și cei care au avut o fru
moasă comportare 
tabără. Cu

La sfirșitul meciului dintre 
echipele selecționate mascu
line de handbal în 7 ale 
U.R.S.S. și R.P. Romine con
tînd pentru preliminariile 
campionatului mondial am 
avut o convorbire telefonică 
cu tovarășul Nicolae Nedef, 
antrenor federal.

— Care este rezultatul me
ciului ?

- Selecționata U.R.S.S. a 
obținut victoria cu scorul de 
12-9, după ce la pauză 
ceam cu 6-5.

— Cum se explică 
scor ?

- Echipa, noastră a 
sub valoarea ei obișnuită. Ju
cătorii noștri au fost surprinși 
de faptul că terenul de joc

din sala sporturilor T.S.K.A. 
este mai îngust decît cele din 
țară, fiind la limita- de 18 me
tri. Adversarii noștri au ținut 
seama în schema lor tactică 
de faptul că echipa noastră 
își bazează jocul pe aruncări 
de la distanță. Ei au făcut 
totul pentru a ne pune în im
posibilitate de a folosi extre
mele și pivoții, au jucat in a- 
părare pe două linii.

r- Numai astfel se explică 
înfringerea suferită de echipa 
noastră ?

— Evident că nu... Trebuie 
subliniat că echipa noastră 
nu s-a orientat bine față de 
schema tactică a handbaliști- 
lor sovietici: 
suficient, nu

spatele jucătorilor primei li
nii de apărare pentru ca ace
știa să se retragă și noi să 
avem posibilitatea să ne deta
șăm și să aruncăm la poartă de 
mai multe ori... De altfel men
ționez că la scorul de 12—9 
jucătorul Bulgaru din echipa 
noastră a ratat o lovitură de 
la 7 metri.
- Ce părere aveți ? 

fi refăcut handicapul 
trei puncte ?

— Părerea mea este 
returul acestei întilniri
va disputa la 15 ianuarie 
București, jucătorii noștri, 
practicînd un joc bun, la ni
velul obișnuit al echipei, pot 
recupera diferența de 3 puncte.

C. R.

echipei 
în Turcia

as-
atenție 
antre- 
reluau cu răbdare

antrenează de zor 
taberei inițiată de

pină la urmă au învins totuși se
niorii, Io o diferență mică de 
puncte ce-i drept, totuși, „bătri- 
nii“ cu trecut prin multe emoții. 
Ei au fost hărțuiți necontenit de 
înaintarea „puștilor", plină de 
neastîmpăr, pornită pe fapte 
mari și care nu scăpa o ocazie 
de a profita de greșelile „bătrî- 
nilor".

Ochiul atent și competent al 
specialiștilor a hotărit: prin 
buna comportare avută In în
tregul decurs al taberei și prin 
progresele dovedite in joc, doi ’ 
dintre ei, Iulian Florescu și Paul 
Neamu, vor face parte din lotul 
nostru reprezentativ de hochei. 
Deci, ei vor avea cinstea să re
prezinte patria noastră în dife
rite întilniri internaționale din a- 
cest sezon.

Tabăra a însemnat pentru ti
nerii sportivi nu numai pregătire 
tehnică. Ea le-a oferit prilejul 
să-și îm bogățească cunoștințele 
politice ți de cultură, despre 
bogățiile și frumusețile patriei 
noastre, despre oamenii muncii 
care desăvîrșesc construcția 
socialismului și despre priete
nia trainică dintre poporul ro- 
mîn și minoritățile naționale 
din țara noastră. De altfel, in
tre tinerii sportivi s-au legat 
trainice prietenii.

In planul pe care șl l-a întoc
mit F.R.H.P. pentru ridicarea 
măiestriei sportive a acestor ti
neri s-a prevăzut ca după termi
narea acestei tabere, sportivii 
din București să se intilnească 
de două ori pe săptămină pe 

patinoarul artificial „23 August",

in această 
prilejul taberei de 
vară se va pune 
un accent deosebit 
pe dezvoltarea for
ței prin exerciții cu 
ha iterele, se va 
practica un sport 

complementar destul de origi
nal : tăiatul lemnelor in pădure.
Tinerii se vor întrece în diferite
probe atletice, își 1 
măiestria în cîteva 
namice — handbal, 
și fotbal — vor 
meroase excursii. Nu va fi uitat 
insă nici specificul acestui sport. 
In lipsă de gheață, parchetul 
poate sluji drept... patinoar.

Colegiul central de antrenori 
al F.R.H.P. a hotărit ca pe baza 
comportării din tabără, să se în
tocmească pentru fiecare junior 
un plan individual de antrena
ment pe o perioadă mal înde
lungată. Astfel, fiecare antrenor 
la clubul de bază va ști 
de urmărit in pregătirea 
vului respectiv.

Scopul pe oare și 
F.R.H.P. de a ajuta 
neri ca V. Patraulea, 
B. Bădălicescu, M. 
Gh. Tăbăcariu, Z. Fogarossi, Ș. 
Rigo, să ajungă în 1964 la ni
velul jucătorilor celor 'mai pu
ternice echipe de hochei din 
Europa, poete realiza. Totul 
depinde de antrenori și sportivi.

In cadrul pregătirilor copiilor 
din cercul de înnot de pe lingă 
bazinul acoperit Floreasca, se 
acordă o mare atenție și orelor 

de educație fizică.

După cum se știe, echipa de fotbal Rapid 
prinde un turneu în Turcia, unde a susținut deja primele două 
partide. în dorința de a oferi cititorilor noștri citeva amănunte 
în legătură cu vizita fotbaliștilor noștri feroviari la Izmir, l-am 
chemat la telefon pe tov. FLOREA TANASESCU, secretarul 
clubului Rapid, conducătorul delegației, care, cu amabilitate, 
ne-a împărtășit citeva impresii.

vor arata 
jocuri di- 

, baschet 
face nu-

------------%-------------

Sezonul jubiliar 
schide

din masivul

es are
sporti-

propus 
unii ti

l-a
Pe
1. Bogyian, 
Ruxandriu,

GH. GHERASE

fotbaliștilor 
romîni 

în Brazilia

pe 
oho- 

au

Pe pîrtiile
Bucegi a avut loc inaugurarea 
sezonului jubiliar prin care 
se serbează 
schiului.
slalom 
femeilor 
de nivel 
revenit 
Ghioarcă
Micloș, favorita probei. Cu un 
mare interes a fost urmărită 
proba seniorilor (500 m — 180 
m diferență de nivel — 48 
porți) încheiată cu victoria lui 
Cornel Tăbăraș, care s-a com
portat excelent în cea de-a 
doua manșă. Timpul său a 
fost de 85"3/10. Pe locurile 
următoare s-au clasat M. 
Bucur — 86”5/10 și K. Gohn

semicentenarul 
romînesc. Proba de 
special rezervată fe- 
(400 m. — diferență 
150 m — 40 porți) a 
sportivei 
urmată

Mihaela 
de Ilona

După cum s-a anunțat, 
selecționata de fotbal a Ca
pitalei întreprinde in aceas
tă perioadă un lung turneu 
de antrenament în Brazilia.

Abia sosiți la Recife, 
fotbaliștii noștri și-au con- 
tinuat călătoria la Campi- 
na Grande. Aici, seara, la 
lumina reflectoarelor, fot
baliștii romîni au primit re
plica echipei locale Treze. 
Deși resimțindu-se de 
urma drumului lung, 
sitor, fotbaliștii noștri
reușit să obțină un rezultat 
de egalitate : 1—1 (și nu 3—1 
in favoarea localnicilor, 
cum greșit s-a comunicat 
din cauza unei erori de 
transmisie telegrafică). 
Punctul echipei noastre a 
fost realizat de Tătaru.

Cel de-al doilea joc al 
turneului s-a desfășurat la 
Recife. Formația noastră, a- 
comodată oarecum cu con
dițiile climatice din Brazi
lia, a intilnit o combinată a 
cluburilor locale Nautîco— 
Santa—Cruz. Evoluția se
lecționatei a fost îmbucu
rătoare, fotbaliștii 
obținînd victoria cu 
goricul scor de 4—1

Aceste prime două 
tate ale fotbaliștilor
aflați în Brazilia in vederea 
unui schimb de experiență 
cu fotbalul sud-american, 
dovedesc că debutul lor in 
Brazilia se anunță promiță
tor.

— au evoluat foarte bine. Bodo 
s a acomodat neașteptat de re
pede și mulțumitor cu postul 
de stoper, nou pentru el, și-1 
înlocuiește cu succes pe Mo- 
troc.

— Și acum, o întrebare in
evitabilă pentru sfirșitul con
vorbirii noastre. Ce meciuri 
vă mai așteaptă pentru viitor ?

— Miercuri, tot la Izmir, în- 
tîlnim pe „Altai", o echipă de 
categoria A, iar după aceea 
vom pleca da Adana, unde 
vom susține două partide : cu 
Galatasaray și apoi cu o se
lecționată locală. Sîntem soli
citați și pentru alte meciuri, 
dar lotul nostru restrîns și in
disponibilitățile ivite nu ne 
permit să primim ofertele gaz
delor noastre.

I-am mulțumit tov. Tănă- 
sescu pentru cele relatate Ș> 
am urat feroviarilor să se în
toarcă cu cit mai multe victo
rii din turneul lor in Turcia,

— Cum apreciați primele e- 
voluții ale echipei Rapid în 
Turcia ? — a fost prima noas
tră întrebare.

— Cu adevărat primele, de
oarece meciurile de sîmbătă și 
duminică au fost primele din 
turneul nostru și în același 
timp primele din acest an... 
Echipa noastră este o veche 
cunoștință a spectatorilor turci, 
partidele susținute de ea a- 
nul trecut aici bucurîndu-se 
de o bună apreciere. Avem 
chiar simpatizanți și ne-am 
bucurat de o caldă și frumoa
să primire atît din partea ofi
cialităților, cit și a publicului. 
Adeseori, 
prin oraș, 
opresc și 
echipă, de 
realizările 
Dar, să vă răspund la întreba
re. In primul joc am întâlnit 
formația „Altîn Ordu“ 
Izmir și, fără a forța, am 
ținut victoria cu scorul 
3—2. Duminică am susținut 
de a doua întîlnire, cu cam
pioana țării, Beșiktaș, una din 
cele mai bune echipe din 
Turcia.

— A fost un meci frumos ?
— După părerea mea, da. 

Rapid a făcut cel mai frumos 
joc al său din ultimul an de 
activitate. Am dominat trei 
sferturi din partidă, am avut 
multe ocazii de a marca, prin
tre care și o „bară", dar go 
Iul înscris de Ahmet în prima 
repriză (în timp ce Todor se 
afla rănit Ia pămînt) și arbi
trajul părtinitor, ne-a frusta! 
de o victorie pe care o meri
tam cu prisosință. Să nu cre
deți că încerc să folosesc ar
bitrajul drept scuză pentru în- 
frîngere, dar acesta a fost 
pur și simplu avantajos gaz
delor. Așa însă, avem satis
facția unui joc frumos, în vite
ză, cu execuții tehnice reușite, 
mult apreciate de numeroșii 
spectatori, care ne-au aplaudat 
cu căldură în repetate rînduri.

— Ați realizat aceasta în

cînd ne plimbăm 
oameni simpli ne 
se interesează de 
țara noastră, de 

poporului nostru.

ciuda faptului că ați jucat și 
sîmbătă...

— Exact. Deși pentru noi a 
fost o noutate să susținem 
două partide în două zile, 
„băieții" s-au achitat foarte 
bine de această sarcină destul 
de grea, care ne-a solicitat e- 
forturi mari. Amintesc că am 
fost superiori adversarilor 
noștri și la capitolul condiție 
fizică.

— Tinerii pe care i-ați fo
losit in echipă cum s-au com
portat ?

— Sînt foarte mulțumit de 
felul cum au jucat Ion C. Ion, 
în partida de duminică, și 
Gherghina — atit in primul 
cit și în cel de-al doilea meci

noștri 
cate- 

(1-1). 
rezul- 
noștri,

din 
ob- 
de 

cea

Florin Gheorghiu și colegii săi
A.m fața tablei de șah

Mihai Stamate, 
tul" clasei a 
din sala de 
cale în sala 
bului ^23 
Ploiești, fredonînd destul de 
tare aria din opera prefe
rată pe care tocmai o as
cultase. P 
batoare ale colegilor 
reduseră f 
cere.

— Aici 
clar ?

— Dar 
toții aici, 
adevărată bibliotecă de lu
crări -privind teoria șahistă? 
Vreți să-l faceți praf pa 
Florin.

— Ei, vezi poate fi pers
picace și „chimistul" — 
continuă ironic Gheorghia- 
de. Ți-am spus eu că lipsa 
ta constă în insuficientă 
lectură. N-ai văzut progra
mul clubului ?

★
Discuția aceasta se purta 

In cea de-a treia zi a va
canței între elevii Școlii 
medii „I. L. Caragiale" din 
Ploiești. La dispoziția lor 
ca și a elevilor din școlile 
medii nr. 5 și 6 a fost pus, 
pe întreaga vacanță, clubul 

„23 August", unul dintre 
cele mai mari și mai bine 
dotate cluburi sindicale din 
oraș.

Dar, așa cum ați văzut,

1 
X-a 
aud 
de șah 
August

B 
(ii

pen- 
spe-

sala de șah a exercitat 
tru cei mai mulți, în 
cial pentru elevii Școlii me
dii „I. L. Caragiale", o a- 
tracție „magnetică". Expli
cația e simplă : una din a- 
tracțiile principale ale pro
gramului de vacanță al 
clubului a fost simultanul 
de șah al campionului re
publican Florin Gheorghiu, 
programat in primele zile 
de după vacanță. Iar 
acesta nu este altul de

cis colegul lor d;n clasa a 
Xl-a A (umanistică). Recu
noașteți că ar fi rușinos 
pentru cei de la L. Ca
ragiale" să nu obțină toc
mai ei cele mai bune rezul
tate în cadrul simultanului. 
Se vorbește însă stăruitor 
că și șahiștii Școlii medii 
nr. 5 s-au pregătit minu
țios pentru simultan. Cîțiva 
sînt permanent în sală ală
turi de cei de la „I. L. Ca
ragiale". Se studiază stilul 
de joc căci vor ca imediat 
după simultan să le propu
nă celor de la „I. L. Cara
giale" o întîlnire de șah la 
10 mese. („Jucăm chiar 
dacă Florin Gheorghiu joa
că la masa I-a“ — spun 
curajoși cei de la Școala 
medie nr. 5).

Uriașul interes pentru si
multanul de șah al lui Flo
rin Gheorghiu i-a pus se
rioase probleme tovarășu-

lui Mircea Stmion, unul din 
responsabilii clubului și or
ganizator al acestei acțiuni.

Calculează numărul par- 
ticipanților și posibilitățile 
de a procura de la diferi
te asociații sportive și clu
buri jocuri suplimentare de 
șah.

Dar spunindu-mi aces
tea, adaugă zimbind: Nu
mai griji de astea aș vrea 
să am la toate acțiunile 
curg sg ror 

nț^lț 
fi sii 
arat

irite dezapro- 
săi îl 

insă curînd la tă*

e fala de șah. E

Intîlnire

redus

ade 
cat:

ce c-ați ștrins c% 
șt ați adunai o

Pe scurt

<ie la o-

Carmen. 
zîmbește

AL CIL'CĂ

„si mte 
trăiește, o 

munca, 
devină 

Deocam-

folosesc fi 
se acomodeze 
bine acestui 

joc. Priviți

Freau u 
contraatacat 

o clipă, 
este

o- 
in

Campionatul mondial 
de hochei pe gheață

Comitetul de organizare a campionatelor mondiale de ho
chei pe gheață care se vor desfășura în cursul lunii martie ’n 
Elveția a anunțat că a primit și înscrierile de participare a 
echipelor Belgiei și Norvegiei. In felul acesta la campionatele 
lumii vor lua startul 20 de echipe : U.R.S.S., S.U.A., Canada, 
Suedia, R. S. Cehoslovacă, Italia, Elveția, Finlanda. Norvegia, 

P- Germana, R. D. Germană. R. P. Polonă, Austria, Iugosla. 
via, Belgia, Olanda, R. P. Romină, Franța, Anglia șl Africa 
de sud.

„Laboratorul"

Există la Oradea, 
pe strada Moscovei, 
un „laborator" neo
bișnuit. Cu „rețetele" 
la fel de neobișnuite 
— la care se adaugă 
ani îndelungați, stră
duință, răbdare și 
speranțe — se plă
mădesc aci viitorii... 
campioni, viitorii vir
tuoși ni paletei

Grijuliu ca un pă
rinte cu... 55 de co
pii, „Guttman baci", 
antrenorul, nu mai 
prididește cu sfatu
rile :

— „Reverul! fii 
mai atentă la servi
cii... Așa!“...

— „Carmen, tu de 
ce nu „lucrezi"? Re
pede, la masa treia!"

— „A urel! Profe
soara ta se plînge 
că iei note proaste. 
După antrenament să 
răniîi puțin. F. ™ 
să stăm de vorbă...

Am... 
și, pentru 
„Guttman-baci‘ 
al nostru.

— Aceștia-mi sînt 
copiii. Priviți-i: E- 
milian Sabău a îm
plinit 14 ani. Cînd 
avea I® ani se cla
sase primul... pe car
tier. Aveau un fel de 
campionat al lor; ju
cau pe asfaltul din 
curtea școlii, cu pa
lete din placaj și 
minge de cauciuc. 
L-am adus aici și 
peste doi ani a cu
cerit locul l pe țară 
în întrecerile Sparla- 
chiadei de iarnă. 
Dar uitați-vă la fe
tița în trening roșu! 
Agneta Fazekaș se 
numește și... este 
singura dintre elevii 
mei care joacă în sti-

Iul japonez Preferă 
„tocul" și eu nu pot 
decît să mă bucur. 
Fiindcă nu trebuie 
uitat că în țară nu a- 
vem multe jucătoare 
care-l 
care să 
atit de 
stil de 
cum trage: Continuu, 
în serie...

— Așa, Fazekaș, 
foarte bine!

...Nu vă uitați că 
e cam răsărită. Are 
doar 12 ani și sper 
că încă peste alți doi 
să i se rostească mai 
des numele...

Gultman-bad se 
prește din cînd 
cind și urmărește u- 
tent antrenamentul. 
Copiii din prima se
rie au terminal. Pa
letele sînt așezate 
fiecare la locul știut. 
Mingile, de asemenea. 
Ața cere disciplina. 
O mogildeață cu co
dițe se apropie sfi
oasă. Are ceva de 
spus:

— Guttman baci, 
mii ne am lucrare 
scrisă. Vreau să fac 
antrenament 
rele 16.

— Bine 
Succes! Și 
prietenos.

— Felipa 
va fi campioană! No
tați acolo ți peste 
cîțiva ani o să vă 
convingeți ți o sa-mi 
scrieți : „Guttman
baci ai avut drep
tate!" Are abia nouă 
ani și la antrenament 
a venit prima data, 
în urmă cu șase luni. 
Intr-o ti 
zit aici 
ții ei:

ac.easta

m-am tre
cu părin- 
„Tovarățe 

antrenor, inifiați-o in

„ping — pong" ci 
ne mai înțelegem 
ea! Nu ne mai 
țelegem și pace!"

Așa că am înscris-o 
la nr. C2. 
rit „catalogul" 
tru.
Crișu, 
sență. 
dată 
supus 
cutia 
de atunci n-a 
lipsit niciodată, 
văzut cum procedea
ză. La școală: numai 
10 și... un singur 9, 
la desen. Cu acest 9 
a fost comedie ma
re; a plins, s-a fră- 
mintat dar peste trei 
zile a venit fericită. 
Luase iarăși un 10! 
Ei bine, fetița aceas
ta are ceea ce lipseș
te multora : 
mingea", 
pasionează 
vrea să 
campioană.
dată este cea mai ta
lentată dintre elevii 
mei. Peste un an — 
doi va fi, poale o ta 
lentată campioană..

Dorința lui „Gutt
man -— baci" este, în 
cele din urmă, și do
rința noastră. Munca 
perseverentă a ini
mosului antrenor o- 
rădean, grija deose
bită pe care Clubul 
sportiv Oradea o a- 
cordă Centrului de 
pregătire sportivă a 
copiilor, ne oferă ga
ranția că nu peste 
multă vreme de aici, 
din „laboratorul" de 
pe strada Moscovei, 
se vor ridica multe 
din primele „palete" 
ale țării.

50. Să vă a- 
nos-

Iată: Carmen
o singură ab- 
Mî-a lipsit o- 
nemotivat. Am 
,,cazul"' în dis- 
colectivului ți 

atunci n-a mai
•4f»

PETRE MIHAI

Duminică au reînceput întrecerile campionatelor 
republicane de baschet. Jocurile din etapa 
a X a au dat următoarele rezultate :

Masculin: Dinamo Oradea — Rapid București 
65-70 (27-32) ; Știința Craiova — Voința Iași 48-51 
(27-27) ; Știința Cluj — Știința București 69-61 
(23-28) ; Steagul Roșu Brașov — Dinamo . Tg. Mureș. 
— 54-47 (27 24) ; C.S.M. Galați — Știința Timișoara 
86-75 (39-34); Dinamo București — C.C.A. 50-61 
(31-35).

Feminin : Rapid — C. S. Oradea 63-60 (37.26) ; 
Știința Cluj — Constructorul București 55 4Î

flCțl
FU*1

internațională
de handbal

în sala sporturilor de la 
Floreasca se va desfășura 
astăzi, cu începere de la 
ora 19. întîlnirea retur din
tre echipele feminine de 
handbal redus Știința Bucu
rești și Spartak Subotița 
(Iugoslavia) contînd pentru 
„CUPA CAMPIONILOR 
EUROPENI". întîlnirea este 
așteptată cu 
de amatorii 
Capitală. în 
disputat în

mare interes 
de sport din 
primul joc, 

Iugoslavia, e-
chipa Spartak a obținut 
victoria la limită : 6-5

în deschidere la ora 
16,30 va avea loc meciul 
de volei Progresul Bucu
rești — Știința Timișoara.

• Echipa de baschet Fla
tus Bologna se pregătește 
intens in vederea celor 
două întilniri care urmea
ză să le susțină in compa
nia echipei C.C.A. Bucu
rești in cadrul „Cupei cam
pionilor europeni". Intr-un 
meci amical disputat la 
Bologna baschetbaliștii ita
lieni au învins cu scorul 
de 86-81 (41-28) echipa S.K. 
Beograd.

• Duminică la Istanbul 
s-a desfășurat primul meci 
din cadrul turneului balca
nic de fotbal rezervat echi
pelor clasate pe locul doi 
în campionatele țărilor din 
Balcani. Cu acest prilej 
s-au intilnit formațiile Fe- 
nerbace”-Istanbul și „Lev- 
ski"-Sofia. Jocul s-a în
cheiat cu un rezultat de 
egalitate : 0-0.

• Turneul internațional 
de șah de la Stockholm s-a 
încheiat cu victoria cam
pionului lumii Mihail Tal 
(U.R.S.S.) care a totalizat 
9'fi puncte. Pe locul doi 
s-a clasat campionul 
Germane, ' Wolfgang 
mann cu 9 puncte.

• în localitatea de 
turi de iarnă de la Bischof- 
shofen (Austria) s-a desfă
șurat ultimul concurs de 
sărituri cu schiurile con
tînd pentru competiția „Ce
lor 4 trambuline". Pe pri
mul loc s-a clasat Hel
muth Recknagel (R.D. Ger
mană), care a înregistrat 
sărituri de 98,5 și 94 m. In 
urma acestui succes, Reck
nagel a ocupat primul loc 
în clasamentul final cu un 
total de 881,7 puncte, ur
mat de Leodolter (Austria) 
874 puncte, și Kaerkinnen 
(Finlanda) cu 862, 1 puncte.

R. D. 
Uhl-

«por-

Patinatorii sovietici 
învingători la Oslo

56-43
36-90

(32-26) ; Voința Tg. Mureș — C. S. Mureșul 
(28-24) ; Petrolul PIoești — Știința București 
(11-37) ; I.C.F. - Voința Brașov 66-53 (31-27) ; Pro
gresul București — Voința Oradea 59-55 (33-27).
(In fotografia nr. 1): Un aspect din meciul Rapid — 

C. S. Oradea.

(In fotografia nr. 2) : Schiori din lotul republican 
de tineret, care in aceste zile se află în plin 

antrenament.

In mijlocul unui mare interes duminică s-au dis-

putat primele întâlniri din cadrul celei de a 13-a 
ediții a campionatului republican masculin de vo
lei. Surpriza etapei a furnizat-o echipa Jiul Petro
șani care jucînd la Lupeni cu C.C.A. a obținut vic
toria cu scorul de 3-2. Alte rezultate înregistrate: 
București: Dinamo - Tractorul Brașov 3-0 ; Vic
toria — Petrolul Ploiești 3 2 ; Rapid — Știința TI. 
mișoara 3-0 ; Cluj : Știința - Știința Galați 3-0 ; 
Constanța : Farul — Progresul 1-3.
(In fotografia nr. 3) : Un aspect din partida Rapid

— Știința Timișoara.

patinoarul „Bislet" 
din Oslo a luat sfîrșit du
minică întîlnirea interna
țională de patinaj viteză 
dintre echipele selecționa
te ale orașelor Moscova și 
Oslo. Patinatorii sovietici 
au demonstrat o excelentă 
formă repurtind victoria 
cu scorul de 236,5-183,5 
puncte. Cu mult succes a 
concurat patinatorul sovie
tic Victor Kosîcikin care în 
proba de 10.000 m s-a cla
sat pe primul loc cu timpul 
de 16’58”7/10 (cel mai bun 
rezultat din lume din acest 
sezon).



Roadele 
muncii colective
însemnări despre activitatea comitetului 

U. T. M. din comuna Toplița, 
orașul Hunedoara

Risipită pe malurile Cernei 
și pe dealurile din jur, comu
na Toplița cu satele care-i a- 
parțin are un specific al său : 
aproape toți bărbații și băieții 
tineri lucrează la minele și 
întreprinderile din jur. De a- 
ceea, majoritatea utemiștilor 
din comună o formează fetele 
și nevestele tinere. Aceasta a 
fost prima realitate de care a 
trebuit să țină seama cînd a 
fost ales comitetul nostru co
munal U.T.M. Mai trebuie a- 
dăugat și faptul că activitatea 
celor 8 organizații de bază 
U.T.M. era foarte slabă, ea re- 
zumându-se de multe ori la 
cite o adunare generală.

Au trecut de atunci doi ani. 
La sediul organizației noastre 
se află o fotografie care um
ple de mîndrie inimile tutu
ror utemiștilor din comună ; 
în fața drapelului comitetului 
raional, reprezentanții organi
zației comunale primesc stea
gul de organizație fruntașă pe 
raion în munca patriotică. In
tr-adevăr, în ultimul an, or
ganizația noastră comunală a 
realizat peste 22.000 lei eco
nomii în acțiunile de împădu
riri, colectarea fierului vechi, 
stringerea semințelor, transfor
marea în pășune a unor par
chete părăsite etc. Steagul de 
organizație fruntașă ne a fost 
decernat pentru rezultatele ob
ținute în munca patriotică dar 
noi am știut că acest lu
cru n-ar fi fost posibil dacă 
munca noastră nu s-ar fi îm
bunătățit simțitor în ultimii 
ani.

Comitetul comunal de par
tid ne a atras atenția că 
noi nu vom putea obține re
zultatele dorite dacă nu vom 
munci în colectiv, dacă nu 
vom folosi cum trebuie forțele 
fiecărui membru al comitetu
lui nostru comunal. în întreaga 
noastră activitate am aplicat cu 
consecvență principiul muncii 
colective ; întocmirea planuri
lor de muncă, ședințele comi- 
tetului comunal, hotărîrile a- 
doptate, au fost rodul muncii 
colective a membrilor comite
tului comunal. Fiecare mem
bru al comitetului comunal a 
primit sarcina să răspundă de 
o organizație de bază. în afara 
resortului pe care-1 avea in co
mitet- Aceasta n-a îngreunat 
acrzvrzaîea od“sczi«i-â â 
brilor comitetului, nu îe-afrî- 
nat inițiativa, ci dimpotrivă. 
L-?:ind pentru îndeplinirea 
sareuuior primite, membrii 
comitetului comunal s-au ba
zat de la început în muncă 
pe membrii birourilor organi
zațiilor de bază, pe masa lar
gă a utemiștilor. Am să ilus
trez cu cîteva exemple cele de 
mai sus.

Ocupîndu-ne fiecare mem
bru al comitetului comunal de 
cîte o organizație de bază 
am reușit să le ajutăm să-și 
întocmească planuri de mun. 
că. să țină cu regularitate a- 
dunări generale, să organizeze 
cercuri politice, brigăzi de 
muncă patriotică etc. Totuși 
noi nu eram mulțumiți. Tine
rii veneau la adunări, ori la 
cercul politic și apoi se risi
peau care încotro. Intr-o șe
dință a comitetului am dis
cutat acest lucru. De ce nu-și 
petrec tinerii împreună tim
pul liber ? — ne-am întrebat. 
Din acea ședință a reieșit pu
ternic lipsa unei activități cul
turale care să-i strîngă pe ti
neri la un loc într-o activitate 
plăcută și educativă. Și am 
hotărît să ne ocupăm îndea
proape de acest lucru.

La centrul de comună și în 
vreo două-trei sate unde a- 
veam cămine culturale mun
ca a mers mai ușor. Dar în 
cătunele Păroasa, Golea, unde 
nu existau cămine culturale 
și nici prea mulți tineri, ce 
aveam de făcut ? Am discutat 
în adunările generale ale orga
nizațiilor de bază, am discutat 
cu fiecare utemist în parte și 
am trecut la crearea unor for-
mâții artistice. în Toplița am 
reușit să «reăm două echipe 
de teatru, un cor puternic, •

------

Soldați fără uniformă: Patria, 
București, înfrățirea între po- 
poare; Scrisoare neexpsdiată: Re. 
publica, I. C. Frimu, Gh. Doja, 
Miorița; Doctorul Soim: Maghe- 
ru, Maxim Gorki, Donca Simo, 
1 Mai; Batalionul negru: V. Alec- 
sandri. Lumina, 8 Martie, Liber, 
tății; Medicul și vraciul: Elena 
Pavel, Al. Sabia; Confidentul 
doamnelor: Central: Război și
pace (ambele serii): Victoria; 
Program special (pentru copii). 
Doamna cu cățelul (pentru a- 
dulți): 13 Septembrie; Hocheistul 
de rezervă: Timpuri Noi; Pescui
tori în apă tulbure: Tineretului, 
23 August; Nopți albe: Al. Po
pov; Primăvara — Nu aștepta 
luna mai: Grivița; Haiducul de 
pe Ceremuș: V. Roaită, 30 De
cembrie; Doamna cu cățelul: 
Cultural; In umbra legii: Uni
rea; Ultima aventură a lui Dan 
luan: Constantin David: Rose, 
marie: Flacăra. I’Ve Pintilie Voi 
ga; Asasinul din umbră: Arta; 
Șapte mirese pentru șapte frați: 
Munca; Pe cărările junglei: T, 
Vl.adimirescu; Darclee: Moșilor,
M. Eminescu; lize: 16 Februarie,
N. Bălcescu, B. Delavrancea: 
Normandie Niemen: Popular: 
Cartea Junglei (9—12 ian.): 8 
Mei; Hanul din Spessart: Flo- 
reatoa; Prințesa cu steaua de 
aur: G. Coșbuc: Să prețuim iu
birea: G. Bacovia; Oameni și 
lupi: Drumul Serii: Palatul de 
cleștar: Olga Banele; Cuibul vul
turilor: Aurel Vlaicu. 

echipă de dansuri și o brigadă 
artistică de agitație. Aceste 
formații au început să dea 
spectacole prin satele aparți- 
nînd comunei, pe scenele că
minelor culturale acolo unde 
aveam, dacă nu la școală ori 
chiar pe pajiște, vara. Specta
colele erau urmate de adevă
rate petreceri ale tineretului. 
Treptat s-au închegat și în ce
lelalte sate formații artistice. 
Chiar și la Păroasa, de pildă, 
unde organizația U.T.M. nu
mără doar 8 utemiste, tovară
șa Minerva Moga, membră a 
comitetului comunal U.T.M., 
a reușit să organizeze o echipă 
de dansuri.

Am insistat atît de mult 
asupra acestui lucru pen
tru că munca cultural-ar- 
tistică a avut un mare 
rol educativ. Odată cu învio
rarea activității artistice n-au 
mai existat la noi duminici 
în care tinerii să stea pe la 
casele lor neavînd ce face.

într-o altă ședință a noastră 
am analizat felul în care se 
desfășoară învățămîntul poli
tic al utemiștilor și tinerilor. 
Faptul că fiecare mem
bru al comitetului cunoștea 
îndeaproape activitatea cercu
lui politic din organizația de 
care răspundea, ne-a ajutat să 
analizăm cum învață tinerii, 
cum îi ajută cele învățate în 
activitatea lor de fiecare zi. 
în acea ședință am hotărît ca 
o parte din membrii comite
tului să fie și propagandiști, 
restul urmînd să ajute îndea
proape pe propagandiști în 
munca lor.

A crescut mult în ultimii 
ani activitatea organizațiilor 
U.T.M. din comuna noas
tră. Utemiștii au sarcini con
crete, de îndeplinirea cărora 
dau socoteală în fața adunări
lor generale, ceea ce contri
buie la creșterea spiritului lor 
de răspundere și a inițiativei 
în muncă. Odată cu ei au 
crescut și s-au maturizat din 
punct de vedere politic și 
membrii comitetului comunal. 
Fiecare s-a străduit să se a- 
chite de sarcinile încredințate, 
să facă din organizația de care 
răspunde o organizație frun
tașă. în aceasta constă puterea 
comitetului nostru comunal.

IOX BUJOR PADUREAXU 
secretarul comitetului comunal 

U.T.M. Toplița, 
orașul Hunedoara

Spre deosebire de „Zboară 
cocorii", film prin excelență 
dramatic al cărui conflict se 
ramifică și se descompune pe 
planuri multiple, într-o arhi
tectonică complexă, „Scrisoare 
neexpediată", opera aceluiași 
regizor, Mihail Kalatozov, are 
o acțiune simplă, de factura 
unui vast poem epic. Omul 
sovietic înfruntind natura săl
batică, biruie stihia gran
dioasă a pămîntului, a pădu
rii, a mlaștinii istovitoare — 
acesta e conflictul fundamen
tal al filmului. Eroii sînt trei 
geologi și călăuza lor, căutînd 
în taigaua siberiană zăcămin
te de diamante. Nici un indi
ciu nu le ușurează munca, 
nici un precedent nu le dă 
certitudinea rezultatului. La 
baza misiunii lor stau ipoteze
le teoretice ale unor oameni 
de știință, care au ajuns prin 
calcul și deducții să presupu
nă existența acestor zăcămin
te. Munca e grea și cere răb
dare. Dar respectul și convin
gerea in forța științei, în ra
țiunea umană, în forța și ade
vărul unei idei înving, iar 
cercetările, reluate cu în- 
dirjire și încăpățînare, trium
fă. Filmul nu se termină 
odată cu descoperirea zăcămin
telor diamantifere. Natura 
răzvrătită, pădurea în flăcări, 
mai tîrziu foamea, frigul și 
epuizarea, îi vor secera rînd 
pe rînd pe cei patru membri 
ai expediției punînd la încer
care nu numai atașamentul lor 
general pentru știință, pentru 
rațiune, ci și patriotismul lor 
fierbinte, capacitatea lor de a 
s'uji societatea sovietică, 
de-aș ține jurămîntul făcut 
eîndva în detașamentele de

O delegație 
sindicală sovietică 

a sosit în țara noastră
Luni seara a sosit în Capi

tală, intr un schimb de expe
riență, o delegație sindicală 
sovietică, condusă de I.G. Mi- 
hailenko, membru al Prezi
diului C.C. al Sindicatelor 
muncitorilor din industria 
carboniferă a UR.S.S.

La sosire, în Gara de Nord, 
delegația a fost întîmpinată 
de tovarășul Ștefan Moraru, ! 
președintele C.C, al Uniunii 
sindicatelor din întreprinde
rile industriei miniere, și de 
alți activiști sindicaii.

Au fost de față membri al 
Ambasadei Uniunii Sovietice 
la București.

(.Agerpres)

Turiști străini 
ne vizitează fara

Zilele trecute grupuri de 
turiști din Uniunea Sovietică 
au fost oaspeții orașelor Bucu. 
rești. Brașov, Sibiu, Cluj și 
Oradea.

Capitala a fost, de aseme
nea, vizitată de turiști din
R. D. Germană care și-au pe
trecut concediul de odihnă în 
stațiunile de sport de iarnă 
PoianaBrașov și Sinaia. Alți 
excursioniști din țara prietenă 
își -petrec vacanța în stațiunile 
climaterice de pe Valea Pra
hovei.

In prezent, în țara noastră 
se mai află turiști din R. S. 
Cehoslovacă, Austria. Dane
marca, Franța, Italia și Ja
ponia.

(Agerpres)
-----a-----

Universități populare 
pentru femei

In Capitală funcționează în 
prezent 5 universități popu
lare pentru femei, organizate 
de comitetele femeilor cu 
sprijinul Filialei București a
S. R.S.C. Cursurile sînt urma
te de aproape 800 de femei 
care urmăresc cu mult inte
res prelegeri privitoare la 
politica partidului și a statu
lui nostru lecții de știință 
popularizată, de pedagogie, 
de literatură și artă etc.

Pentru a contribui la ridi
carea nivelului cultural al fe
meilor și spre a ajuta pe ti
nerele mame în creșterea și 
educarea copiilor au fost or
ganizate în cartiere „lectorate 
pedagogice” pentru mame, 
precum și cursuri denumite 
„școala mamei'1. De asemenea 
in Capitală își desfășoară ac
tivitatea 1.850 cercuri de ci
tit frecventate de aproape 
40.000 de femei.

(Agerpres)

o

cSciu&atz Heexțtediată
pionieri, față de partid, față 
de popor. In lupta inegală și 
cumplită cu natura, ceea ce 
le menține și le dă forță, este 
faptul că ei dețin harta exac
tă a zăcămîntului, probe de 
minereu, informații concrete 
de mare însemnătate pentru 
valorificarea unor bogății ale 
țării, pentru construirea vii
torului oraș pe aceste locuri. 
Moartea fiecăruia dintre mem
brii expediției, departe de a 
fi o capitulare, sporește sem
nificația sacrificiului colectiv, 
conștient, menit să dea posi
bilitatea măcar unuia dintre 
ei să transmită rezultatele 
prețioasei descoperiri.

Prin caracterul mijloacelor 
sale de expresie artistică, prin 
sensul căutărilor creatoare ale 
regizorului, „Scrisoare neex
pediată" se situează evident 
pe linia școlii cinematografice 
a lui S. M. Eisenstein. Marile 
filme ale acestuia („Crucișă
torul Potemkin", „Alexandru 
Nevski", „Ivan cel Groaznic"), 
i-au dezvăluit lui Kalatozov, 
pe un plan de vastă ge
neralizare, știința de a des
coperi monumentalul în ges
turile obișnuite. Soarta ce
lor patru căutători devine în 
filmul lui Kalatozov grandioa
să, căpătînd amploarea simbo
lică a actului eroic. Fie
care gest, fiecare acțiune te 
convinge că patriotismul con
stituie însuși sensul vieții lor. 
Kalatozov preia de la marele 
său predecesor de care U

Vedere exterioare a Fabricii de fire și fibre sintetice de Ic Săv-nesd.

Utilul și frumosul — calități 
ale fiecărui produs

(Urmare di» paf. l-a)

bătând o asemenea atitudine, 
tînărui controlor Ion Davi- 
doiu spunea : „In întreprin
dere există numeroși contro
lori exigenți. cu dragoste pen
tru marca fabricii. Așa sînt 
tovarășii Bucșe Ion, Marin 
Dumitru, Neiner Ion. Există 
însă și altfel de controlori, 
mai ales printre tovarășii de 
la controlul interoperații, ti
neri, care dau mai puțină a- 
tenție calității finisajelor. 
Propun ca organizația U.T.M. 
să se ocupe mai îndea
proape de creșterea spiri
tului de exigență Ia unii con
trolori ca Gherman Alexan
dru, Hidan Ion și alții, con 
trolori care „trec cu vederea” 
multe lipsuri de acest fel.

Despre întărirea exigenței 
în muncă a vorbit tinărul 
Burlan Nicolae. secretarul 
organizație; U.T.M.-control. 
Organizațiile U.T.M. din sec
ții, brigăzile de producție ale 
tineretului, noi toți vom tre
bui să dăm o mare atenție 
combaterii neglijențelor in 
muncă manifestate în special 
de unii tineri monteori. Lu- 
crînd neatent, tineri ca Neac- 
șu Constantin, Cavaleru Ni
colae și alții deteriorează in 
cadrul procesului de fabrica
ție fie vopseaua dată pe piese, 
fie chiar suprafețele lor me
talice. a spus el în încheiere.

Pe lîngă propunerile pen
tru îmbunătățirea activității 

apropie afinități temperamen
tale, știința folosirii șocului 
emoțional, care printr-un con
trast violent pune brusc in 
evidență substanța dramatică 
a unui fapt, sensurile sale 
poetice umane. In pădurea 
cuprinsă de flăcări eroii se 
zbat să găsească o ieșire, un 
adăpost, un drum. Cînd deo
dată, solemn, amplu, răsună

CRONICA
FILMULUI

din receptorul de radio felici
tările călduroase pe care cen
trul le transmite curajoșilor 
geologi pentru marea lor des
coperire. Printr-o răsucire pu
ternică, solemnitatea și căldu
ra discursului de felicitare 
transmis, trece în dramatic, în 
tragic, în clipa în care el con
cretizează izolarea lor, faptul 
că ei nu mai pot comunica 
nimic cu nimeni.

Cu o remarcabilă subtilitate 
psihologică și cu aceeași mă
iestrie artistică este rezolvat 
momentul descoperirii ză
cămintelor de diamante, mo
ment care e situat de regizor 
în punctul de întîlnire, de 
confluență dintre cele două 
teme dramatice : munca isto
vitoare mereu reluată, inutilă 
pină atunci pentru descope

organizației U.TM. în legătu
ră cu creșterea nivelului de 
cunoștințe a tinerilor munci
tori, a responsabilității lor in 
procesul de producție, raidul 
organizat de cele 14 posturi 
utemiste de control a reușit 
să depisteze și o serie de lip
suri de ordin tehnic în proce
sul de producție, pentru re
medierea lor făcind și nume
roase propuneri.

Una dintre aceste măsuri 
este, după părerea montoruiui 
Chiran Vasile. reproiectarea 
prototipurilor de carcase și 
scuturi a unor motoare elec
trice (piese încă nejustificat 
de greoaie, cu un consum mare 
de metal și un aspect neplă
cut). La carcasa de motor mo
del 31956, spunea el, prin re- 
proiectare se pot economisi 
circa 20 kg de metal la fieca
re piesă, iar la carcasa model 
20.564 se pot reduce circa 6 
kilograme metal. Evident că 
aceasta va avea și o influență 
asupra aspectului meloarelor.

Montorii Cașmir Ștefan și 
Rizea Nicolae au arătat că 
scuturile motoarelor învechite 
nu se asamblează corect pe 
carcase datorită impreciziei 
cu care se face găurirea am
belor piese. Din această cauză 
motoarele par strîmbe, nesi
metrice. Ei au prepus să se 
creeze un dispozitiv de ghidaj 
la mașina de găurit existentă 
în secția strungărie.

„Pentru îmbunătățirea cali
tății finisajelor la sectorul a- 
parataj electric — arăta mun
citorul Kevel Jose, propun ca 
sectorul să fie reorganizat, 
creîndu-se spațiu suficient 
pentru vopsitorie. în prezent 
vopsirea diferitelor aparate se 
face în grabă, numai pe supra
fețele „care se văd". Din a- 
ceastă cauză rămîn unele 
părți ale mașinilor nevopsite 
sau vopsite numai pe jumă
tate. ceea ce le dă un aspect 
urît“. Maistrul Tauberg Emil 
s-a referit îndeosebi la darea 
în funcțiune a postului de sa- 
blaj al întreprinderii. „Prin 
sablarea pieselor în întreprin
dere — spunea el — se va re
zolva una dintre marile nea
junsuri existente pînă acum 
în vederea unei finisări cores
punzătoare".

în afara lipsurilor semna
late chiar în cadrul procesu
lui de producție din între
prindere, numeroși partici- 
panți la ancheta organizată 
de posturile utemiste de con
trol au arătat că într-o mă
sură însemnată lipsurile pri
vind slaba calitate a finisa
jelor se datoresc și uzinelor 
furnizoare. Inginerul Gheor- 
ghe Bogdănescu arăta, de pil
dă, că prevederile „Stas” din 

rirea zăcămîntului și dragos
tea lui Serghei — călăuza — 
pentru tînăra cercetătoare Ta
nia. lnfrîngerea simplității 
brutale și necontrolate a sim- 
țămintelor lui Serghei {Ev- 
gheni Urbanski) coincide la 
Tania cu victoria asupra na
turii, cu dezvăluirea comorii 
ei ascunse - diamantul. Isto
vită de încordare și cutremu
rată de fericire fata (Tatiana 
Samoilova) începe să plingă 
cu sughițuri, realizind u- 
nul din cele mai frumoa
se și expresive momente 
ale filmului. Dar cea mai im
portantă tradiție creatoare 
esenșteineană prezentă în 
film rămîne încrederea fermă 
și inspirată a regizorului și 
operatorului în capacitatea 
mijloacelor de expresie pur ci
nematografice (montajul, com
poziția în cadru, unghiul de 
vedere etc.) de a transmite 
mesajul ideologic al scenariu
lui. Dialogul e redus la minim, 
textul nu vine niciodată să 
explice, să comenteze imagi
nea, tocmai pentru că ea este 
deajuns de expresivă. Minute 
întregi eroii ne apar doar ca 
niște siluete întunecate pe 
fondul întunecat al cerului. Ii 
vedem în acțiune. îi vedem 
mergind prin pădurea ostilă, 
dar figura lor ne apare rar, 
intensificînd astfel forța de 
expresie a unei priviri, a unui 
zimbet. a unei declarații mute 
de dragoste. Și pentru că vor
bim de calitățile cinematogra

1957. ex^-.ente In vigoare pri
vind calitatea pieaelcr tur
nate nu mai corespund cerin
țelor actuale în ceea ce pri
vește calitatea finisajelor. în 
acest fel, spunea el, unii din
tre furr.izori își ascund ne
glijențele sub... prevederile 
„Stas*. Propun ca Ministerul 
Industriei Grele să ceară mo
dificările necesare la aceste 
norme (cum este de pildă 
norma S. 568-52 punctul 2 — 
2,5, care dă încă turnătoriilor 
posibilitatea de a livra piese 
cu defecțiuni de finisaj). Pe 
aceeași linie se înscriu și ob
servațiile inginerilor Bucșe 
Ion. șeful serviciului de con
trol. și Ion Ionescu. șeful ate
lierului de montaj 1. O cauză 
importantă a calității scăzute 
a unor finisaje — spuneau cei 
doi ingineri — o constituie ca
litatea necorespunzătoare a 
pieselor turnate pe care ni Ie 
livrează uzine ca „Timpuri 
Noi”. ..Mao Tze-dun și .-Ar
mătura" din București. „E’.ec- 
troputere'-Craiova etc. Car
casele și scuturile pentru: 
motorul electric de 350 A. ge
neratorul de curent de 30 
Kw A, dinamul Dyk, motoa
rele de troleibuze și tramvai 
etc., livrate de aceste între
prinderi. ne sosesc slab fini
sate. cu bavuri proieminente 
provenite dintr-o proastă în
chidere a formelor la turna
re. piese insuficient cură
țate de pămint sau cu izbi
turi. Aceste defecțiuni contri
buie ca uzina noastră să pro
ducă motoare și aparate elec
trice cu deficiențe de finisaj. 
Cei doi ingineri au propus 
conducerii întreprinderii să 
se adreseze din nou uzinelor 
furnizoare cerîndu-le să res
pecte cu strictețe indicii teh
nici ai angajamentelor con
tractuale.

★
In cursul raidului-anchetă 

s-au afirmat numeroase pă
reri, s-au făcut zeci de Pro
puneri interesante, valoroase. 
După raidurile efectuate de 
către cele 14 posturi utemiste 
de control în secțiile între
prinderii „Klement Gottwald", 
organizația U.T.M. a ținut o 
consfătuire cu colectivele a- 
cestor posturi alcătuind o 
listă cu cele mai interesante 
propuneri pentru îmbunătăți
rea muncii, propuneri pe care 
le-a adus la cunoștință con
ducerii întreprinderii și orga
nizației de partid. Multe pro
puneri de acest fel au 
fost deja incluse în pla
nul de acțiune al condu
cerii întreprinderii și al or
ganizației U.T.M. Raidul-an- 
chetă organizat de posturile 
utemiste de control s-au do
vedit astfel a fi de un real 
folos pentru ca întreprinderea 
„Klement Gottwald" să dea 
produse nu numai de o cali
tate superioară dar și cu un 
aspect plăcut, atrăgător.

fice ale filmului, trebuie să 
notăm ca una dintre cele mai 
importante cuceriri ale sale, 
imaginea de o excepțională 
valoare plastică, făcind sensi
bilă originalitatea și talentul 
unui mare operator — Serghei 
Urusevski. L-am cunoscut 
încă din „Zboară cocorii" ca 
pe un maistru al mișcării 
prinsă în obiectivul cinemato
grafic. In filmul „Scrisoare 
neexpediată“, mișcarea apara
tului de luat imagini devine 
de o îndrăzneală cu totul nouă 
în practica cinematografică. 
Raportul în continuă schim
bare dintre eroii izolați și na
tura dezlănțuită este surprins 
plastic de operator cu o uimi
toare știință a proporțiilor, iar 
imaginea peisajului înghețat 
imprimat pe retina ochilor 
fetei în clipa morții, va rămî
ne cu siguranță o pagină de 
antologie în istoria filmului.

Tentat și fermecat de posi
bilitățile cinematografice, re
gizorului nu i-a izbutit însă 
întru totul construcția de an
samblu a filmului. Este și mo
tivul pentru care în pofida 
marilor sale calități cinemato
grafice „Scrisoare neexpedia
tă" a stîrnit aprecieri și discu
ții atît de contradictorii în U- 
niunea Sovietică ; nu întruneș
te forța emoțională și sem
nificațiile care ne-au zgu
duit în „Zboară cocorii". In 
ciuda acestei scăderi, filmul 
în întregimea lui înscrie încă 
o realizare remarcabilă închi
nată eroismului omului sovie
tic.

OLIMPIA EFTIMIU

Mariana Vasiliu — Alexan
dria.

Instrucțiunile în vigoare 
prevăd că sînt considerați cu 
studii complete în funcțiunile 
pentru care se cer studii de 
grad mediu, absolvenții școli
lor de cultură generală, pre
cum și ai școlilor de grad me
diu fără examen de maturita
te sau de diplomă. Dacă vrei 
însă să urmezi învățămîntul 
superior este necesar să-ți dai 
examenul de maturitate

Eugen Ilie — Strehaia.
Problemele care te intere

sează sînt tratate în lucrarea 
„Folosirea izotopilor radioac
tivi în știință și tehnică” re
cent apărută in colecția „So
cietatea pentru Răspindirea 
Științei și Culturii". Scrisă in
tr-un limbaj ușor de înțeles, 
cartea oferă cititorului posi
bilitatea să cunoască rolul izo
topilor radioactivi în știință 
și tehnică, dă explicația „ato
milor marcați" și face o pre
zentare exemplificată a dife
ritelor aplicații ale izotopilor 
radioactivi in laboratoarele 
de fizică, chimie, metalurgie, 
in medicină etc.

Constantin Smarandaehe — 
Timișoara

Cerce in d sezisarea dumi ta
le Secțiunea de Invățămînt și 
cultură a Sfatului popular re- 
g:onal Argeș ne-a comunicat 
că au fost luate măsuri ca in 
cel mai scurt timp să primești 
alocația de bursă ce ți se cu
vine.

Ion Florea-Dumitru — Pi
tești.

Pe lingă școlile populare de

Economii de talpă și piele pentru 350.000
perechi de

In întrecerea pentru un con
sum specific cit mai redus 
muncitorii din industria pielă
riei au economisit în anul 1960 
o cantitate de piele și talpă 
din care se pot confecționa 
circa 350.000 perechi de încăl
țăminte. Acest succes se dato
re? te folosirii mai chibzuite 
a materiei prime. îmbunătăți
rii calității pieilor, precum și 
valorificării de către munci, 
torii, tehnicienii și inginerii 
din fabricile de încălțăminte 
a unor noi rezerve interne.

Concursurile pentru cel mai 
bun croitor de piele și cel mai 

TIMISOARA

FABRICA

moaeie si 
culori moderne

Vindem
Aparate de măsurat electrice pentru tablou

— Ampermetre
— Voltmetre
— Varmetre
— Wattmetre
— Relee de protecție și automatizare
— Contoare electrice monofazate
Produsele se vînd fără repartiție, întreprinderilor socia

liste cu livrare imediată.

De asemenea oferim spre contractare 
fără repartiție pentru 1961 următoarele 

produse:
— Contoare electrice monofazate
— Redresori cu seleniu
— Centrale telefonice manuale și automate
— Aparate de măsurat electrice
— Relee de protecție și automatizare
— Echipament pentru instalații de automatizări
— Interfoane de 10 și 20 posturi
Uzinele „Grigore Preoteasa” București — Calea Rahovei, 

nr. 266 serviciul desfaceri — telefon 16.34.67.

DUPf EFORTURI
PENTRU RECON FORȚARE

VANN/S ETC*»
Eă GllffȘMȘOR AilhirUBIlĂ

8rtă au fost deschise diferite 
cursuri pentru instructorii for
mațiilor artistice de amatori. 
Dacă intenționezi să urmezi 
cursul de dirijori de cor și 
orchestră este, necesar să te 
adresezi Școlii populare de 
artă din Pitești și Casei de 
creație regională unde vei pri
mi toate lămuririle necesare.

Gabriel Moraru — Sighet.
Muzeul Bruckenthal din Si

biu a fost inaugurat în anuî 
1790, cu doi ani înainte de 
deschiderea cunoscutului mu
zeu Louvre din Paris. Dar nu
mai în anii regimului demo 
crat-popular el a fost pus la 
îndemina celor mai largi mase 
de oameni ai muncii pentru a 
se bucura de minunatele co
mori pe care le cuprinde. Ast
fel dacă în trecut el a fost 
vizitat anual de 3000—4000 de 
vizitatori în zilele noastre nu
mărul vizitatorilor se apropie 
de 100.000 anual. în anii regi
mului democrat-popular mu
zeul a fost reconstruit, reor
ganizat și îmbogățit cu noi 
piese valoroase. în sălile lui 
se află obiecte de artă, do
cumente din epocile istorice, 
broderii, artă feudală și mo
dernă. Bogata bibliotecă a 
muzeului cuprinde manuscrise 
unice in lume cu picturi în 
guașe și în foiță de aur. în 
cele 20 de săli aparținînd ga
leriei de artă se găsesc pînze 
originale de Rubens, Dyck și 
ale altor pictori celebri precum 
și ale pictorilor romîni 
Rosenthal. Aman, Grigorescu, 
Andreescu etc.

încălțăminte
bun stanțator, organizate anul 
trecut, au constituit de ase
menea un puternic stimulent 
și mijloc de generalizare a ex
perienței înaintate în ceea ce 
privește folosirea rațională a 
materiilor prime.

Printre colectivele care au 
înregistrat in anul trecut cele 
mai mici consumuri de piele 
și talpă sînt cele de la Uzi
nele „Janos Herbak” — Cluj* 
„Flacăra Roșie” și „Kirov” — 
București. „Nikcs Beloiannis”
— Timișoara și „Străduința14
— Ițcani.

(Agei-pres)



Azi se 
plenara 

a C. C. al
deschide 
ordinară
P.C.U.S

In urma noilor acjiuni
agresive ale Belgiei
împotriva Congoului

U.R.S.S. cere
convocarea 
Consiliului 

de Securitate
NEW YORK 8 (Agerpres). 

TASS transmite : La 7 ianua
rie reprezentantul permanent 
al U.R.S.S. la O.N.U., V. A. 
Zorin, locțiitor al ministrului 
Afacerilor Externe al U.R.S.S., 
a adresat ambasadorului O- 
mar Lutfi, președintele Con
siliului de Securitate o scri
soare în care se spune prin
tre altele:

După cum rezultă din infor
mațiile primite din Republica 
Congo, în ultimele zile Belgia 
a săvîrșit noi acțiuni agresive 
împotriva Congoului; încâl
cind flagrant statutul inter
național al teritoriului sub tu
telă Ruanda Urundi, guvernul 
belgian folosește acest teri
toriu sub tutelă pentru orga
nizarea de operații militare 
ale bandelor armate mobu- 
tiste împotriva unităților ar
matei naționale congoleze din 
provincia Kivu, care sprijină 
guvernul legal al Republicii 
Congo.

In legătură cu aceasta, din 
însărcinarea guvernului sovie
tic, vă rog, domnule președin
te, să convocați cît mai grab
nic cu putință o ședință a 
Consiliului de Securitate în 
vederea examinării pericolu
lui serios pentru pace și secu
ritate care s-a creat datorită 
noilor acțiuni agresive ale 
Belgiei împotriva Republicii 
Congo și încălcării flagrante 
a statutului internațional al 
teritoriului sub tutelă Ruanda 
Urundi.

P. LUMUMBA
ESTE DEȚINUT ÎN CONDIȚIILE 

CELUI MAI GREU REGIM 
DE TEMNIȚĂ

LEOPOLDVILLE 9 (Ager
pres). — Rebelii lui Mobutu 
nu permit reprezentanților 
Crucii Roșii să-l viziteze pe 
Patrice Lumumba, primul mi
nistru al Republicii Congo, 
deținut în închisoare, deși 
starea sănătății lui inspiră te
meri serioase.

Corespondentul agenției Ta- 
niug transmite că, după cum 
rezultă din știrile parvenite 
din Thysville, primul ministru 
Lumumba, arestat de bandele 
lui Mobutu, este deținut în 
tabăra militară de la Thysvil
le în condițiile celui mai greu 
regim de temniță. I se dă o 
hrană proastă și aproape că 
nu este lăsat să respire aer 
curat. Lumumba se află tot 
timpul în celulă sub pază.

190 DE OAMENI MOR ZILNIC 
DE FOAME IN CONGO

LEOPOLD VILLE 9 (Ager
pres). — Corespondentul din 
Leopoldville al agenției United 
Press International relatează că 
un reprezentant al organismului 
însărcinat de O.N.U. să contri
buie la îmbunătățirea soartei re- 
fugiaților congolezi a declarat 
că în Congo mor zilnic de foa
me 190 de oameni.

Belgia: Mișcarea grevistă continuă 
să se desfășoare cu amploare

• Mari demonstrații și mitinguri ale greviștilor. ® Ciocniri sîn- 
geroase la Mons. • Noi unități militare belgiene vor fi reche- 

in țară.
United Press International, un 
mare număr de arestări au 
fost operate și in alte părți ale 
Belgiei.

Tot luni au avut loc mari 
mitinguri 
Huy, în 
Louviere, 
industriei 
cuvîntul la Huy în fața gre
viștilor din acest oraș și din 
împrejurimi, Andre Renard, 
secretar general adjunct al 
F.G.T.B., a declarat printre 
altele : „Unii cred că mișcarea 
grevistă dă semne de obosea
lă. Ei greșesc. Lupta va con
tinua".

Desfășurarea evenimentelor 
din Belgia dovedește că aceas
ta este hotărîrea majorității 
muncitorilor belgieni, a celor 
din Valonia, cu importantele 
sale centre industriale de la 
Liege, Mons, Charleroi, ca și 
a celor din Flandra.

Luni, primul ministru Eys- 
kens a anunțat înăsprirea 
măsurilor represive luate îm
potriva greviștilor. Ziarul de 
dreapta „Le Soir" anunță 
chiar că noi unități belgiene 
care staționează în Germania 
occidentală la bazele N.A.T.O., 
vor fi rechemate în Belgia 
pentru a prelua paza clădiri
lor publice și a punctelor stra
tegice. Deși în Belgia nu s a 
decretat în mod oficial starea 
de asediu, totuși orașele îm- 
pînzite de parașutiști și jan
darmi, podurile și nodurile 
feroviare păzite cu strășnicie 
de trupe, reprimarea sălbatică 
a manifestațiilor muncitorești, 
toate aceste măsuri prin care 
guvernul a încercat să intimi
deze populația oglindesc de 
fapt teama provocată cercu
rilor guvernamentale de forța 
și proporțiile pe care le-a luat 
mișcarea grevistă.

mate
BRUXELLES 9 (Agerpres). 

— Mișcarea grevistă din Bel
gia continuă să se desfășoare 
cu o amploare fără precedent 
în istoria luptelor muncito
rești din această țară. Intrînd 
în cea de-a patra săptămână, 
această puternică luptă împo
triva proiectului de lege gu
vernamental cu privire la 
„economii11 a spulberat spe
ranțele cercurilor guverna
mentale de a vedea greva 
„stingîndu-se prin oboseală".

Luni s-au desfășurat în di
verse orașe ale Belgiei mari 
manifestații și mitinguri ale 
greviștilor, care și-au expri
mat hotărîrea de a lupta pînă 
Ia capăt pentru retragerea 
„legii nenorocirilor". La Mons, 
în inima regiunii miniere Bo- 
rinage, s au produs puternice 
ciocniri între greviști și jan
darmi. Din primele ore ale 
dimineții orașul era în între
gime înconjurat de jandarmi 
care barau toate căile de ac
ces, percheziționînd și legiti- 
mînd pe trecători. Totuși, nu
meroși greviști au reușit să 
se adune în oraș și s-au în
dreptat spre clădirile poștei și 
telefoanelor. Jandarmii au în
cercat să împrăștie pe mani- 
festanți, trăgînd focuri de 
armă și aruneînd grenade cu 
gaze lacrimogene. Deși au fost 
atacați din toate părțile, gre
viștii s-au regrupat în fața 
sediului sindicatului, aștep- 
tînd înapoierea delegației, 
care, la sfîrșitul săptămînii 
trecute, fusese însărcinată să 
transmită la Bruxelles condu
cerii F.G.T.B. hotărîrea de 
luptă a minerilor din Bori- 
nage. Numeroși greviști au 
fost răniți și peste 100 au fost 
arestați. în același timp, 30 de 
persoane 
Charleroi

ale greviștilor la 
estul Belgiei, și la 
important centru al 

siderurgice. Luînd

(Corespond en-MOSCOVA 9 
tul Agerpres transmite: Azi 
dimineață se deschide plenara 
ordinară a Comitetului Cen
tral al P.C.U.S. consacrată 
problemelor agriculturii. Pe 
ordinea de zi a plenarei se 
află problema îndeplinirii 
planului de stat și a angaja
mentelor luate în întrecerea 
socialistă cu privire la crește
rea producției agricole și ani
maliere în 1960, și măsurile 
necesare pentru dezvoltarea 
mai departe a agriculturii.

Actuala plenară reprezintă 
o importantă verigă în înfăp
tuirea liniei elaborate de Con
gresul al XXI-lea al P.C.U.S. 
cu privire la avîntul continuu 
al forțelor de producție ale 
agriculturii socialiste. înfăp
tuirea cu consecvență a aces
tei linii asigură îndeplinirea cu 
succes a prevederilor septena- 
lului pentru agricultură și 
ridicarea bunăstării poporu
lui.

La actuala Plenară vor 
participa în calitate de invi
tați un mare număr de spe
cialiști din agricultură, oa
meni de știință, fruntași din 
colhozuri și sovhozuri.

încheierea lucrărilor 
Congresului P. C. 

din Suedia

au fost arestate Ia
și, potrivit agenției

9 (Agerpres). — Du-PARIS
minică s-a desfășurat în Fran
ța și s-a încheiat în Algeria 
referendumul cu privire la or
ganizarea administrării Alge
riei. După cum se știe, la acest 
referendum, prin care guver
nul a încercat să-și consolide
ze politica sa în problema al
geriană, au fost puse alegăto
rului două întrebări : una cu 
privire la dreptul de autode
terminare al poporului alge- 
rian și cea cu privire la orga
nizarea de către Franța a 
unei noi administrații în Al
geria. La aceste două între
bări, care practic se anu. 
Iau una pe cealaltă, alegăto
rul trebuia să dea un singur 
răspuns. Primele rezultate pu
blicate luni arată că în Fran
ța din peste 27 milioane ale
gători înscriși, aproximativ 
56,8 la sută au votat „Da", 18,7 
la sută au votat „Nu", — iar 
aproximativ o pătrime din 
alegători s-au abținut de la 
vot. La o primă analiză a 
acestor rezultate reiese că 
față de referendumul din 1958, 
de Gaulle a pierdut circa 
2.500.000 de voturi și că actua
lul referendum a prilejuit cel 
mai mare procent de abțineri 
înregistrat în Franța în întrea
ga perioadă de după război.

Potrivit datelor publicate de 
Consiliul constituțional

IN FRANȚA : Cel mai mare 
procent de abțineri înregis
trat in întreaga perioadă de 

după război

IN ALGERIA : Peste 40 la 
sută dintre alegători s-au 

abținut de la vot

Franței, pentru referendumul 
din Algeria din 4.414.636 
votanți înregistrați, 1.747.529 
persoane (adică mai puțin de 
40 Ia sută din numărul total 
al celor înscriși) au votat

Noi

STOCKHOLM 8 (Agerpres). 
— TASS transmite : Congre
sul al XIX-lea al Partidului 
Comunist din Suedia a adop
tat în unanimitate o rezoluție 
în care aprobă întrutotul ac
tivitatea și hotărîrile Consfă
tuirii din luna noiembrie de 
la Moscova a reprezentanților 
partidelor comuniste și mun
citorești. Congresul constată 
cu satisfacție că linia promo
vată de Partidul Comunist 
din Suedia corespunde întru
totul spiritului Declarației a- 
doptate la Consfătuire.

La 8 ianuarie, Congresul al 
XIX-lea al Partidului Comu
nist din Suedia și-a încheiat 
lucrările.

ca", iar 782.056 persoane au 
votat „Nu". Aproape 41 la sută 
din cei înscriși pe listele de 
vot s-au abținut. După cum 
subliniază corespondentul a- 
genției United Press Interna
tional, majoritatea zdrobitoare 
a abținerilor a fost dată de 
populația musulmană — în
deosebi aceea din principalele 
orașe ale Algeriei — care ur- 
mînd chemarea Frontului de 
Eliberare Națională a boico
tat referendumul. La sate 
populația algeriană a fost su
pusă unor măsuri de teroare 
și de intimidare cruntă de 
către trupele colonialiste fran
ceze.

PARIS 9 (Agerpres). — 2.000 
de algerieni au participat la 
9 ianuarie la funeraliile unui 
luptător din Armata de elibe
rare națională a Algeriei, la 
Boufarik (la 30 de kilometri 
sud de Alger). Funeraliile s-au 
transformat într-o adevărată 
demonstrație pentru indepen
dența Algeriei. Participanții 
la funeralii purtau steagul 
național al Republicii Alge
ria. Cină demonstranții s-au 
întors de la cimitir, jandar
mii au încercat să-i împrăștie 
și au deschis focul. Un alge- 
rian a fost ucis.

9 ianuarie în orașul 
au avut loc noi demon- 
ale populației locale în

La 
Batna 
strații 
sprijinul Guvernului Provizo
riu al Republicii Algeria. De
monstranții, printre care se 
aflau femei și tineri, au trecut 
pe străzile orașului scandînd 
lozinca : „Algeria algerieni
lor".

Printr-un ordin al prefec
tului poliției, în orașul Alger 
au fost reintroduse restricțiile 
asupra circulației, care în 
timpul referendumului fuse
seră suspendate.

I

Cuba nu poate fi învinsă. 
Poporul cuban este hotărit 
să-și apere cu orice preț 
cuceririle revoluționare,, să 
zădărnicească uneltirile im
perialismului american. Ima- 
qinea de mai sus este grăi

toare. ,
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Tineretul sovietic 
este alături 

de tinerii din Cuba
Intr-o telegramă adresată 

tineretului cuban, Comitetul 
organizațiilor de tineret din 
U.R.S.S. subliniază că în fața 
noilor provocări ale imperia
liștilor americani, tinerii din 
Uniunea Sovietică asigură 
din nou pe tinerii din eroica 
Cu bă de sprijinul și solidari
tatea lor frățească.

Solidaritatea 
tineretului mexican 

cu cauza Cubei

Ziarul „Ultimas Noti- 
cias“ a publicat declarația 
secției de tineret a Parti
dului Popular Socialist, în 
care se spune că tineretul 
mexican „va constitui de
tașamente de voluntari care 
vor pleca în Cuba" în 
zul unei agresiuni 
mate a Statelor Unite 
potriva acestei țări.

ca- 
ar- 
îm-

O nouă 
organizație 

de tineret în S.U.A.
Corespondentul din Chi

cago al ziarului „Worker" 
anunță că la conferința 
care a avut loc în acest 
oraș în vederea înființării 
unei organizații naționale 
de tineret, delegații au de
clarat în unanimitate că 
intenționează „să creeze o 
nouă organizație a tinere
tului american cu scopul 
de a dezvolta tradițiile 
mocratice, sindicale și 
cialiste și de a realiza 
zuințele americanilor".

Pentru înfăptuirea 
tărîrilor conferinței s-a 
ființat un comitet organi
zatoric format din 10 per
soane.

de-
so- 
nă-

ho- 
în-

Cuba ripostează 
Ia provocările S. U. A

HAVANA 8 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 7 ianua
rie cancelaria primului mi
nistru al Cubei a anunțat ofi
cial că spațiul aerian al țării 
a fost încălcat din nou de a- 
vioane venite dinspre nord. 
Unul dintre ele a parașutat o 
mare cantitate de arme și e- 
chipament militar în provin
cia Pinar del Rio, iar un altul 
a făcut același lucru în pro
vincia Las Villas în regiunea 
munților Escambray. Aceste 
arme și echipamentul erau 
destinate bandelor contrarevo
luționare. Materialele de răz
boi aruncate de pe bordul 
avioanelor au încăput însă pe 
mîinile soldaților miliției 
populare.

După cum anunță ziarele 
din Havana, organele securită
ții din Cuba au arestat șapte 
contrarevoluționari teroriști 
care, cu ajutorul ambasadei 
americane, se îndeletniceau cu 
aruncarea de bombe în dife
rite cartiere din Havana. Or
ganele securității au descope
rit de asemenea într-o casă • 
din capitală o adevărată fa
brică de bombe pentru săvîr- 
șirea actelor teroriste. Acolo 
s-a găsit o mare cantitate de 
substanțe explozive și de alte 
materiale de război.

Substanțele explozive sint 
produse de firma americană 
i,Du Pont- și au fost livrate 
teroriștilor de către agenți 
aflați în legătură cu Agenția 
centrală de investigații a 
S.U.A. Teroriștii arestați au 
fost deferiți tribunalului revo
luționar.

*

9 (Agerpres). — 
anunță agenția

zații contrarevoluționare, care 
punea la cale atentate împo
triva unor personalități poli
tice și de stat

Autoritățile cubane au mai 
descoperit un grup de zece 
teroriști într-o localitate si
tuată în apropierea capitalei.

★
NEW YORK 9 (Agerpres). - 

După cum relatează corespon
dentul din San-Juan (Porto 
Rico) al agenției Associated 
Press, la 9 ianuarie flota a- 
mericană din Oceanul Atlan
tic începe mari manevre în 
Marea Caraibilor.

La manevre vor lua parte 
150 nave, printre care trei cru
cișătoare înarmate cu proiec
tile teleghidate, două subma
rine atomice și două nave 
portavion. Efectivul acestor 
nave se cifrează la 140.000 o- 
fițeri și marinari.

Navele vor folosi baza ma
ritimă militară americană din 
Golful Guantanamo din Cuba.

P e scurt
MOSCOVA. La 9 ianuarie a 

fost semnat la Moscova noul 
acord anglo-sovietic cu privire 
la relațiile în domeniul știin
ței, tehnicii, invățămintului și 
culturii pe anii 1961—1962 și pe 
primul trimestru al anului 
1963.

ir

TOKIO. — Lupta dîrxă pe 
care țăranii din Sunakava au 
desfășurat-o timp de mulți 
ani împotriva extinderii bazei 
militare aeriene americane 
Tatikava s-a încheiat cu suc
ces. Comandamentul american 
a fost nevoit să mute avioa
nele de vinătoare cu reacție 
de la baza Tatikava la baza 
americană Yoketa.

LAOS Trupele guvernamentale 
și forțele Patet Lao au eliberat 

și controlează o vastă regiune 
a țării

forțele
Si 

regiune a țării

HANOI 9 (Agerpres). — 
TASS transmite : In interva
lul 13 decembrie 1960 — 8 ia
nuarie a. c., se spune în co
municatul comandamentului 
trupelor guvernamentale lao- 
țiene și al forțelor Patet Lao cu 
privire la operațiile militare, 
unitățile trupeloi- guvernamen
tale și ale detașamentelor de 
luptă Patet-Lao au distrus a- 
proximativ 30 de puncte for
tificate ale rebelilor și au eli
berat puncte strategice atît 
de importante ale țării cum 
sint Xieng Kuang, Ban-ban, 
Nam-Boc, Valea Ulcioarelor și 
multe altele. Pînă în pre- 

trupele guvemamen-

Patet-Li» 
control e>

tale și 
au eliberat 
ză o vastă 
care cuprinde cea mai mare 
parte din provinciile Phong- 
Saly și Luang-Prabang, • 
parte din provincia Vientia
ne, întreaga provincie Sam- 
Neua, aproape întreaga pro
vincie Xiang Kuang și regiuni 
ale provinciilor Kammon și 
Savannaket. In regiunile eli
berate sint situate puncte im
portante sub raport strategie 
și aerodromuri de bază.

Nici măcar la Vientiane si
tuația rebelilor nu este prea 
trainică. Populația îi boico
tează și părăsește orașul. In 
cursul luptelor au fost zdro
bite cinci batalioane și 20 com
panii ale inamicului, precum 
și unele unități tailandeze. 
Au fost uciși și răniți peste 
500 de rebeli, printre care 20 
de soldați și ofițeri americani, 
tailandezi și sud-vietnamezi. 
Aproximativ 1.000 de rebeli, 
printre care se aflau soldați 
și ofițeri tailandezi, sud-viet
namezi și filipinezi, s-au pre
dat sau au trecut de partea 
trupelor guvernamentale și a 
forțelor Patet-Lao. Au fost 
capturate mari cantități de 
armament și tehnică militară, 
inclusiv tunuri, tancuri, auto
camioane blindate și avioane.

★

NEW YORK 9 (Agerpres)- — 
Ziarul „New York Times” dez
văluie la 9 ianuarie că „un . 
general american misterios, a 
cărui existență este dezminți
tă de către Departamentul A- 
părării și armata S.U.A.", con
duce forțele rebelilor laoțieni 
în lupta lor împotriva forțelor 
guvernamentale și a unităților 
Patet Lao.

Ziarul relatează că genera
lul Heintges a fost făcut dis
părut în august 1958 și de a- 
tunci numele său a fost șters 
din registrele oficiale ale ar
matei. „Dar omul însuși, ara
tă ziarul, nu a dispărut. El și 
oamenii lui constituie o apa
riție obișnuită, în hainele lor 
civile în lagărele militare de 
lingă Vientiane”.

HAVANA 
După cum 
France Presse, Tribunalul re
voluționar din Havana a con
damnat la pedepse cu închi
soarea un grup de opt tero
riști, membri ai unei. organi

teme Corespondență din Praga
păcii

& : Peste 4 milioane
de tragedii umane

Starea sufleteasca 
a americanilor

Bonn 
de

Potrivit unor da
te recente, chiar o- 
ficiale, în Statele, 
Unite se numără în, 
prezent peste 4 mi* 
lioane șomeri. în 
primele luni ale. 
noului an este pre
văzută sporirea e- 
fectivului armatei 
șomerilor la 6 mi
lioane.

Este vorba deci 
de mai bine de 4 
milioane de tragedii 
umane, tragedii nu 
numai ale șomeru
lui însuși, capul fa
miliei, ci și ale fa- 

. miliilor care depind 
de cîștigul lui.

într-o scrisoare 
adresată de un șo
mer american re
dacției ziarului „The 
Worker" este des
crisă una dintre a- 
ceste tragedii care 
se ascund în spatele 
cifrelor. Ziarul nu 
citează numele șo
merului, . deoarece 
i;i condițiile Ameri
ca de astăzi comu-. 
nicarea numelui ar 
echivala cu a-i răpi 
orice posibilitate de 
a găsi de lucru. Șo
merul scrie :

Nu mă pot pre
zenta, deoarece nu 
mai am un nume 
bine stabilit. M-am 
obișnuit cu mai 
multe nume și nu 
voi cita decît une
le dintre ele: „mun
citor", ;,om“, „soț", 
„părinte", „prieten", 
„susținător de fa
milie", „vecin", 
„membru al societă
ții". Dar nu mai 
pretind să port nici 
unul dintre ele.

Worker
Nu mai sint mun

citor, deoarece nu 
pot găsi de lucru. 
Nu pot să fiu soț, 
părinte, susținător 
de familie și nici 
măcar om, deoare
ce nu-mi pot înde
plini prima îndato
rire și anume aceea 
de a-mi întreține fa
milia.

Nu mă pot numi 
prieten, vecin sau 
membru al societă
ții deoarece singura 
societate din care 
fac parte este so
cietatea șomerilor — 
o societate de oa
meni abătuți, poso
moriți, nevoiași, cu
prinși de disperare.

Nu mai am de 
lucru de peste trei 
ani. Era în 1957 cînd 
Ia uzina unde lu
cram am primit un 
aviz de concediere. 
Lucrasem Ia aceas
tă uzină peste 20 
de ani.

Cîtva timp spe
ram că voi găsi de 
lucru și că nu voi 
auzi: „Regretăm,
sînteți prea bătrîn. 
Pentru dv. nu este

nimic". Sau : „Toa
te locurile sint ocu
pate. Pentru dv. nu 
este nimic".

Astăzi, cind am 
50 de ani și trebuie 
să-mi întrețin soția 
și pe cei trei copii 
— cel mai mic nu 
are decît opt ani, — 
mi se cere să stau 
cu brațele încruci
șate. Sînt sănătos și 
energic, organismul 
meu este însetat de 
o muncă zilnică cin
stită, dar nu găsesc - 
nimic altceva decît 
cîștiguri ocazionale.

Cred că mă fac 
interpretul părerii 
majorității tovarăși
lor mei șomeri, a- 
tunci cînd spun că 
nu vrem prevederi 
sociale și pomeni o 
dată pe an. Vrem 
să lucrăm.

Deși devin oare
cum înverșunat și 
cinic, sînt încă pro
fund convins că sîn- 
tem datori să lup
tăm cu aceeași e- 
nergie împotriva în- • 
josirii omului, care 
devine un rob al 
șomajului Daține 
din nou posibilita
tea de a fi membri 
utili ai societății, 
angajați în munca 
de producție.

In raportul unei comisii 
speciale alcătuite din psiho
logi și psihiatri însărcinată 
de autoritățile americane cu 
„analizarea stării sufletești a 
americanilor", se arată că 
din întreaga populație numai 
18,5 la sută poate fi consi
derată „pe deplin normală". 
După părerea profesorilor 
din această comisie, restul 
populației are o structură su
fletească mai mult sau mai 
puțin șubredă, 23,4 Ia sută 
intrînd în categoria „tulbu
rări grave".

BERLIN 8 (Ager
pres). — Tribuna
lul din Hamburg a 
hotărît în prima 
instanță confiscarea 
textului Apelului 
către popoarele din 
lumea întreagă a- 
doptat la Consfă
tuirea partidelor co-

muniste și munci
torești și publicat 
sub formă de anexă 
la ziarul vest-ger- 
man ,,Das Blink- 
feuer". După cum 
anunță agenția 
A.D.N., după păre
rea tribunalului a- 
cest Apel, care 
cheamă popoarele

la lupta activă pen
tru pace, prezintă 
„pericol” pentru 
statul de la Bonn.

Poliția a reușit să 
confiște doar 130 de 
exemplare ale Ape
lului. Mii de citi
tori au și luat cu
noștință de textul 
acestui Apel.

Minerii din Borinage s-au alăturat și el grevei generale din Bel
gia, manifestîndu-și împotrivirea față de proiectul de lege gu
vernamental „de austeritate", care va duce la creșterea mize
riei oamenilor muncii. în fotografie: „locuințele" în care sint 

constrinși să trăiască minerii și familiile lor in Borinage.

■

■

Modernizatorii de la „ZPS“
Cînd spui „ZPS“ îți apare în 

minte tabloul viu al uneia din 
cele mai interesante uzine din 
R. S. Cehoslovacă. Aici, unde se 
afla pînă nu dc mult atelierul 
mecanic al lui Bata. 6.000 de 
muncitori concep și construiesc 
mașini atît pentru fabricile de 
încălțăminte din Cehoslovacia 
cît șl pentru multe alte țări de 
pe toate continentele.

Despre fabrica de mașini- 
unelte din Zlin — astăzi Gott- 
waldov — s-ar putea scrie o 
carte. In nomenclatorul lui 
s,ZPS“ figurează anual 250 de 
tipuri de mașini și utilaje.

Mai importantă decît toate 
secțiile, mi s-a părut aceea — 
care nici măcar secție nu este, 
ci „birou" — de modernizări. 
Fabrici de încălțăminte sînt 
multe în Cehoslovacia. Dar mași
nile s-au demodat. „ZPS“ a ce
rut documentarea asupra lor și 
mecanicii de la Gottwaldov, în
truniți în biroul de modernizări, 
au găsit soluțiile cele mai po
trivite pentru transformarea uti
lajului învechit în utilaj de 
înaltă productivitate. Iată de ce, 
în întreaga Cehoslovacie, celor 
de la „ZPS“ li ®e spune „mo
dernizatorii".

In atelierul de prototipuri lu
crează brigada de muncă socia
listă condusă de Streichsbier. 
Ne-am oprit mai îndelung în 
fața frezei lui Jiri Kotlowry, o 
freză „Tos-Fa 4 V". Jiri Kotlo
wry ne face o demonstrație, cu 
agilitatea unui sportiv.

Diferența dintre freza „Tos- 
Fa 4 V“ și cea obișnuită, ne 
explică el, un ar fi prea mare. 
In locul dinților radiali, am in
trodus dinți helicoidali. Atît. 
Dar productivitatea este de trei 
ori mai ridicată. Am văzut ma
șini cu închidere și deschidere 
automată, prese pentru cizme, 
automate cu cinci șpindele pen
tru roți dințate etc. Un filet se 
strunjea înainte în 30 de minu-

te ; azi, operația aceasta se exe
cută în 10 secunde.

— Așadar, ce este mai avan
tajos : să trecem la automati
zare, sau să modernizăm mași
nile vechi ?

însoțitorul nostru ne-a condus 
atunci spre forjă.

— Iată răspunsul, ne-a zis el, 
arătîndu-ne forja automată pre
văzută cu puternice mîini meta
lice care prind în ghiarele lor ‘ 
metalul incandescent. Aici, totuI 
— sau aproximativ totul — este 
automatizat

Și, cu un surîs: — De altfel, 
forja automată pe care o vedeți 
n-a fost ea chiar automată la în
ceput. O mașină, o instalație, o 
unealtă — orice obiect este ase
menea omului: poate fi modelat, 
transformat. Atunci dă ți rezul
tate mai bune. Totul e să-i, cu
noști mecanismul, sau... psiholo
gia.

HORIA LIMAN, 
corespondentul Agerpres' 

la Praga

La închiderea ediției

Trupele guvernului legal 
congolez au pătruns în Katanga
LEOPOLDVILLE 9 (Agerpres). — Reprezentanții guvernului 

legal congolez au anunțat că trupele guvernamentale venind 
din provincia răsăriteană, au făcut joncțiunea cu tribul Ba. 
luba în partea de nord a provinciei Katanga, în regiunea ora
șului Manono. Acest oraș este unul din centrele de rezistență 
împotriva regimului marionetei belgiene Chombe. Efectivul 
trupelor guvernului legal care au pătruns în Katanga se ridică 
la 1500 de oameni.

Agenția United Press International relatează că Mwamba 
și Ilunga, miniștri în guvernul Iui Patrice Lumumba, au pre 
luat controlul în regiunea de nord a provinciei Katanga și au 
stabilit un guvern local la Manono.

In prezent din cele șase provincii ale Republicii Congo, gu
vernul legal, care își, are sediul în prezent la Stanleyville con
trolează provincia răsăriteană, provincia Kivu și o însemnată 
parte din provincia Katanga.
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