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Se toarnă cleiul în Imgctrere la noua oțelârie a Combinatului Siderurgic din Hunedoara

Cum am devenit
brigadă fruntașă

u de mult, bri
găzii noastre i 
s-a acordat titlul 
de 5 li un-
tașă. Am primit 
acest titlu pentru 

că trei luni consecutiv, briga
da în ansamblul ei, și fiecare 
tînăr în parte, a îndeplinit în 
întregime de la primul pînă 
la ultimul toate obiectivele, 
toate angajamentele stabilite. 
In rîndurile de față mă voi 
referi la felul cum brigada 
noastră și-a îndeplinit nurnai 
cîteva obiective.

Unul dintre angajamen
tele luate de brigadă, a- 
tunci cînd am pornit între
cerea, a fost acela ca în cele 
trei luni de zile toate produ
sele realizate de noi să fie de 
calitate superioară, Mai con
cret: nici o piesă să nu fie res
pinsă la controlul de calitate, 
să micșorăm cîmp-ul de tole
ranță la mai multe repere de 
la plus-minus 0,5 zecimi, la 
plus-minus 0,3 zecimi (în fe
lul acesta, înlăturîndu-se unele 
toleranțe mai mari, calitatea 
pieselor va spori considerabil). 
Practic, iată ce am făcut:

In cadrul consfătuirilor pe 
care brigada noastră le ține 
lunar, noi ne-am sfătuit asu
pra posibilităților practice pe 
care le avem în munca de 
fiecare zi pentru îmbunătăți
rea calității pieselor. De alt
fel, subliniez că în îndeplini
rea oricărui obiectiv metoda 
noastră principală este discu
ția în brigadă, discuție în 
cadrul căreia analizăm fiecare 
lucru în colectiv. Aș vrea să 
menționez caracterul foarte 
concret de lucru al consfătui
rilor noastre. înainte de con
sfătuire obișnuiesc să-mi no
tez, să fac o listă a proble
melor pe care trebuie să le 
discutăm, felul cum să le re
zolvăm. în cadrul discuțiilor 
în brigadă stabilim în mod 
concret modul cum să rezol
văm problema respectivă, 
cine răspunde, cine se va ocu
pa în mod special de rezolva
rea ei. De asemenea, stabilim 
cui trebuie să cerem ajutorul. 
De exemplu, în consfătuirea 
în care am discutat despre po
sibilitățile de îmbunătățire a 
calității produselor, am stabi
lit că la șurubul de cuplă să 
micșorăm cîmpul de toleranță 
la 0,3 zecimi. Pe baza obser
vațiilor făcute am constatat 
că avem această posibilitate. 
Am stabilit ce tineri vor exe
cuta această operație. In 
același timp, pentru îmbunătă
țirea calității execuției și a 
creșterii productivității mun
cii am introdus metode de fi- 
letare rapidă. înainte se fileta 
cu un cuțit de strung din oțel 
„rapid" și viteza nu depășa 
70 de ture pe minut la fileta- 
rea șurubului. De aceea am 
adoptat pentru filetare cuțitul 
cu plăcuțe dure care a dat 
posibilitatea sporirii calității 

execuției și, in aceLași timp, 
măririi vitezei de filetare intre 
375-470 ture pe minut înainte 
un șurub se fileta în 30 de 
minute, acum în 5-6 minute.

Un alt obiectiv principal a 
fost acela privind realizarea 
de economii. Concret, noi 
ne-am angajat să realizăm 
fiecare cîte 5.000 lei economii 
în cele 3 luni, și deci în an-

Tribuna experienței 
înaintate

samblu, brigada să realizeze 
50.000 lei economii. Am stabi
lit acest angajament ținînd 
seama de condițiile concrete 
ale locului nostru de mun
că și analizînd toate posibili
tățile pe care le avem de a 
realiza economii.

Cum am realizat acest anga
jament ? In primul rînd prin 
economisirea materialelor, a 
sculelor, prin creșterea pro
ductivității muncii. In al doi
lea rînd prin realizarea unor 
dispozitive. Tinerii Mitică 
loan, Dumitru Bucur și Mihai 
Ionițâ de exemplu, au con
ceput un dispozitiv pentru 
executarea piesei șaibă-ure- 
che. Acesta, alături de simpli
ficarea procesului tehnologic (Continuare în pag. a 2-a)

După ora de matematică, elevii din clasa a X-a de la Școala medie nr. 5 „Gh. Barițiu" 
din Cluj s-au oprit o clipă în clasă pentru a rezolva împreună o problemă
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a dus la depășirea planului 
cu 50 la sută și la realizarea a 
circa 2000 lei economii la 
scule și manoperă. Și aseme
nea exemple se mai pot da 
multe. Astăzi, aș putea să 
spun că în brigadă nu mai 
este nici un tînăr care să facă 
risipă. Fiecare tînăr în parte 
nu numai că și-a îndeplinit 
angajamentul dar l-a și depă
șit realizînd în medie cîte 
9.000—10.000 lei economii. Ast
fel noi am economisit nu 
50.000 cît ne angajasem, ci 
111.000 lei.

întrecerea pentru titlul de 
brigadă fruntașă a stimulat 
în brigadă aplicarea unor cu
noscute inițiative ale tineretu
lui, precum și a unor metode 
noi de luoru. In primul rînd 
am studiat în amănunțime 
inițiativa tinerilor de la Uzi
nele de autobuze din Bucu
rești: „Pentru o bună organi
zare a locului de muncă, cură
țenie și atitudine civilizată 
în producție". Ne-am dat sea
ma că aplicînd-o, ne este mult 
ușurată lupta pentru îndepli
nirea ritmică a sarcinilor de

MIRCEA MIHALCEANU 
responsabilul brigăzii 

de producție a tineretului, 
secția strungărie, 

Atelierele C.F.R. de piese 
de schimb — Galați

Au îndeplinit 
planul pe primele 
10 luni ale anului

La siîișitul primelor 10 
luni ale anului, întreprin
derile din regiunea Oltenia 
au făcut un bilanț bogat al 
realizărilor în producție. 
Astfel planul producției 
globale industriale a re
giunii a fost depășit cu 3,3 
la sută.

Muncitorii întreprinderilor 
din această regiune au ob
ținut de la începutul anu
lui însemnate produse 
peste plan. Cantitatea de 
lignit extrasă în plus de 
către minerii de la 'Rovi- 
nari, de exemplu, este su
ficientă pentru producerea 
unei cantități de energie 
electrică necesară alimen
tării întreprinderilor și con
sumului casnic al orașului 
Tr. Severin pe timp de un 
an. De asemenea s-au ob
ținut în plus cărămizi cu 
care se poate construi un 
bloc cu 110 apartamente, 
parchete pentru 60 de 
apartamente, cherestea 
pentru circa 10.000 garni
turi de mobilă.

Concomitent cu depăși
rea pianului de producție 
întreprinderile au îmbună
tățit calitatea producției și 
au redus prețul de cost, 
obținînd economii peste 
plan în sumă de 11.000.000 
de lei.

★
Constructorii de utilaj 

petrolier au fabricat în 
cele 10 luni care au trecut 
din acest an un număr de 
turbine de foraj cu aproa
pe 100 mai mare decît în
treaga producție realizată 
anul trecut, depășind în fe
lul acesta prevederile pla
nului. Prin munca lor ei au 
contribuit la extinderea 
forajului cu turbina în in
dustria petrolieră, metodă 
care în comparație cu fo
rajul cu masa rotativă asi
gură o creștere de 2—3 ori 
a vitezelor de lucru la să
parea sondelor.

Sporirea producției de 
turbine este rezultatul unei 
mai bune folosiri a capa
cității de producție de că
tre metahirgiștii de la Uzi
nele „1 Mai"-Ploiești, Uzi
nele de utilaj petrolier din 
Tîrgoviște și din alte între
prinderi care colaborează 
la fabricarea acestor uti
laje.

(Agerpres)

StațiuDi de mașini 
și tractoare fruntașe

Mecanizatorii de la S.M.T. 
Ghiorac și Chișinău-Criș din 
regiunea Crișana au îndeplinit 
planul anual de producție. Cei 
de la S.M.T. Ghiorac, de pil
dă, au executat un volum de 
lucrări cu 30.000 hantri mai 
mare decît în anul trecut.

Planul anual de producție a 
■fost îndeplinit pînă acum de 
23 de stațiuni de mașini și 
tractoare, printre care S.M.T. 
Sihlea și Poșta Cîlnău, regiu
nea Ploiești, Grivița și Andră- 
șești, regiunea București, Sa
tulung, regiunea Maramureș 
și Dîngeni, regiunea Suceava. 
Stațiunile din întreaga țară au 
realizat pînă la începutul a- 
cestei luni 85 la sută din sar
cinile prevăzute pe întregul an.

(Agerpres)

Miercuri dimineața, la Pa
latul RP. Romîne, a avut loc 
solemnitatea decorării tova
rășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej cu prilejul celei de-a 60-a 
aniversări a zilei sale de naș
tere.

La festivitate au luat parte 
tovarășii Gheorghe Apostel, 
Emil Bodnăraș, Petre Borilă, 
Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoi
ca, Alexandru Drăghici, Ion 
Gheorghe Maurer, Alexandru 
Moghioroș, Dumitru Coliu, 
Leonte Răutu, Leontin Sălă- 
jan, Ștefan Voitec, Mihai Da
lea, membrii și membrii su- 
pleanți ai Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc 
Romîn, membrii Consiliului 
de Stat și ai guvernului, con
ducătorii organizațiilor obștești 
și ai instituțiilor centrale, de
legați ai oamenilor muncii.

Cu acest prilej au înmînat 
mesaje de felicitări tovarășu
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej 
delegații ale tuturor regiuni
lor țării alcătuite din activiști 
de partid și de stat, fruntași 
în muncă din fabrici și uzine, 
din mine și de pe marile șan
tiere, de pe ogoarele patriei; 
ale marilor întreprinderi indu
striale : Combinatul Siderur
gic Hunedoara, Combinatul 
Metalurgic Reșița, Combina
tul Carbonifer Valea Jiului, 
Uzinele Grivița Roșie și „23 
August" București, Uzinele de 
utilaj petrolier „1 Mai" Plo
iești, Uzinele „Electroputere" 
Craiova, Fabrica de confecții 
și tricotaje București; ale 
organizațiilor de masă : Con
siliul Central al Sindi
catelor, Uniunea Tineretului 
Muncitor, Uniunea Asocia
țiilor studenților, organiza
ția de pionieri, Consiliul 
Național al Femeilor. Comite
tul Național pentru Apărarea 
Păcii, A.R.L.U.S., Uniunea 
de Cultură Fizică și Sport, 
Crucea Roșie, A.S.I.T., Socie
tatea pentru Răspîndirea Știin
ței și Culturii ; delegația Aca
demiei R.P. Romîne; delega-

Cuvintarea
Dragă tovarășe Gheorghiu- 

Dej,
In numele Comitetului Cen

tral al Partidului Muncitoresc 
Romîn, al Consiliului de Stat 
și al guvernului Republicii 
Populare Romîne te felicit cu 
toată căldura inimii pentru 
distincțiunea ce ți s-a conferit 
astăzi. Conferirea pentru a 
doua oară a Medaliei de Erou 
al Muncii Socialiste este ex
presia înaltei aprecieri pe 
care partidul, clasa muncitoa
re și întregul nostru popor o 
dau îndelungatei tale activi
tăți revoluționare, deosebite
lor tale însușiri de eminent 
conducător de partid și de stat.

Succesele dobîndite de po
porul romîn sub conducerea 
partidului, în lupta pentru 
instaurarea regimului de
mocrat- popular, pentru con
struirea economiei și cul
turii socialiste sînt strins le
gate de munca ta perseveren-

Cuvintarea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej
Tovarăși,
Mulțumesc din toată inima 

conducerii de partid și de 
stat pentru înalta distincție 
ce mi-a fost acordată. Ea cons
tituie pentru mine un nou 
indemn de a munci și pe vii
tor, fără să-mi precupețesc 
forțele, pentru a îndeplini sar
cinile ce-mi sînt încredințate 
de partid și a-mi da contribu
ția Ia atingerea mărețului 
obiectiv al construirii socialis
mului și comunismului în pa
tria noastră.

Mulțumesc totodată pentru 
aprecierile făcute activității 
mele in mesajul de salut ce 
mi-a fost adresat de Comite
tul Central al Partidului Mun
citoresc Romîn, de Consiliul 
de Stat și Guvernul Repu
blicii Populare Romîne.

Pontru un membru de 
partid, pentru un activist al 
partidului nu este satisfacție 
mai mare decît aceea de a 
munci cu devotament și depli
nă dăruire de sine pentru 
fericirea și bunăstarea po
porului și a țării, pentru ca 
nobilele idealuri care ne în
suflețesc să devină realitate. 
Rezultatele obținute în activi
tatea mea eu le atribui înain
te de toate faptului că am 
avut sprijinul și ajutorul tovă
rășesc al colectivului de con
ducere al partidului din care 
fac parte. Oricîte calități ar 
avea un activist de partid, el 
nu-și poate îndeplini cu succes 
misiunea fără un astfel de 
sprijin. Munca colectivă este 
lege a vieții noastre de partid!

Aduc mulțumiri călduroase 
delegațiilor organelor de 
partid și de stat și ale colec

Vizita la C. C. al P. M. R. 
a șefilor misiunilor diplomatice 
ale țârilor lagărului socialist

Masă tovărășească cu prilejul celei de-a 60-a aniversări
Miercuri la amiază, Kim 

Ben Dik, ambasadorul R.P.D. 
Coreene, Janusz Zambrowicz, 
ambasadorul R. P. Polone, 
Wilhelm Bick, ambasadorul 

i R. D. Germane, Șiu Gien-guo, 
I ambasadorul R. P. Chineze, 
i Bela Nemety, ambasadorul 
I R. P. Ungare, Ivan Kinov, 

ambasadorul R. P. Bulgaria, 
I Jaroslav Sykora, ambasadorul 

R. S. Cehoslovace, I. K. Je- 
| galin, ambasadorul Uniunii 

Sovietice și Vu Bach Mai, în
sărcinatul cu afaceri ad-inte- 
rim al R. D. Vietnam au fă
cut o vizită tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej la 

! sediul Comitetului Central al 
1 Partidului Muncitoresc Romîn.

Beprezentanți: organizației de pionieri felicită pe tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej

țiile Uniunilor de creație: 
Uniunea Scriitorilor, Uniu
nea Compozitorilor, Uniunea 
Artiștilor Plastici, Asociația 
Oamenilor de Artă din Insti
tuțiile Teatrale și Muzicale. 
Uniunea Arhitecților. Uniunea 
Ziariștilor.

Secretarul Consiliului de 
Stat al RP. Romîne, Grigore 
Geamănu. a dat apoi citire 
Decretului Consiliului de Stat 
cu privire la conferirea pen
tru a doua oară a Medaliei de

tovarășului
tă, desfășurată cu o inepuiza
bilă energie, luminată de de
votamentul tău neclintit și de 
dragostea ta adincâ pentru 
țara și poporul nostru. Hotă- 
rîtcare este contribuția ta la 
înfăptuirea unității politice și 
organizatorice a clasei munci
toare, la întărirea partidului 
și călirea lui marxist-leninistă, 
la aplicarea riguroasă a nor
melor leniniste în viața de 
partid, la formarea și educa
rea comunistă a cadrelor de 
partid și de stat, la făurirea 
și întărirea continuă a ali
anței muncitoreșii-țărănești. 
Deosebit de însemnată este 
contribuția ta pentru ca parti
dul nostru să-și poată înde
plini cu cinste rolul istoric de 
forță conducătoare a poporu
lui în revoluția și construc
ția socialistă.

Nu numai cei cărora le este 
dată bucuria de a lucra ală
turi de tine, cunosc meritele 

tivelor de oameni ai muncii 
din diferite regiuni, delega
țiilor organizațiilor obștești, 
pentru felicitările pe care 
mi le adresează și le urez 
spor Ia muncă. în mesa
jele lor eu văd o expresie 
a dragostei, încrederii și de
votamentului pentru partidul 
nostru care conduce poporul 
din victorie în victorie, o 
apreciere înaltă a politicii 
sale înțelepte, întemeiate pe o 
profundă cunoaștere a realită
ților și a cerințelor dezvoltă
rii sociale.

Mulțumesc tuturor celor ce 
mi-au trimis felicitări și le 
urez la rindul meu lor și fa
miliilor lor sănătate, fericire 
și succes in munca pusă în 
slujba înfloririi patriei sbcia- 
liste.

Doresc, de asemenea, să fo
losesc acest prilej pentru a 
mulțumi Comitetului Central 
al gloriosului Partid Comu
nist al Uniunii Sovietice, Co
mitetelor Centrale ale celor
lalte partide frățești, care 
mi-au adresat felicitări cu pri
lejul zilei mele de naștere. 
Ele constituie încă o mani
festare a sentimentelor de 
prietenie și considerațiune față 
de partidul nostru, față de 
activitatea pe care o desfă
șoară.

De la nașterea sa, partidul 
nostru a parcurs un drum 
lung, plin de lupte și jertfe 
grele. în anii întunecați ai 
ilegalității, ai terorii singeroa- 
se, ai exploatării și asupririi 
burghezo-moșierești, ne-au lu
minat drumul învățătura mar
xist-leninistă, încrederea ne
strămutată în victoria inevita

Au fost prezenți tovarășii 
Gheorghe Apostol, Emil Bod
năraș, Petre Borilă, Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, Ale
xandru Drăghici, Ion Gheorghe 
Maurer, Alexandru Moghioroș, 
Dumitru Coliu, Leonte Răutu, 
Leontin Sălăjan, Ștefan Voitec, 
Mihai Dalea.

Șefii de misiuni ai țărilor 
prietene au felicitat călduros 
pe tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej cu prilejul împlinirii 
a 60 de ani de la nașterea sa.

In răspunsul său, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
mulțumit în cuvinte calde 
pentru felicitările și urările ce 
i-au fost adresate.

IntUnirea a decurs într-o at
mosferă cordială, deosebit de 
prietenească.

Erou al Muncii Socialiste din 
RP. Romină „Secera și Cio
canul" tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej pentru rodni
că și îndelungată activitate 
în mișcarea muncitorească re
voluționară, pentru merite 
deosebite în întărirea partidu
lui și a unității sale, pentru 
contribuția de seamă în crea
rea și consolidarea statului 
nostru democrat-popular și în 
construcția socialistă din țara 
noastră — cu prilejul împlini

Ion Gheorghe Maurer
tale hotăritoare in elaborarea 
politicii partidului și rezolva
rea, in spiritul marxism-ie- 
ninismului creator, a celor mai 
complexe probleme ale econo
miei socialiste, consolidării 
statului democrat-popular și 
dezvoltării democrației socia
liste, făuririi conștiinței și mo
ralei socialiste.

în fruntea Comitetului Cen
tral, în fruntea Consiliului de 
Stat al Republicii noastre, cu 
dragoste și respect față de 
om și soarta sa concentrezi 
neabătut și cu deosebită pri
cepere eforturile partidului, 
ale statului și ale poporului 
spre obiectivele centrale de 
care depind creșterea în ritm 
rapid a forțelor de producție 
și ridicarea continuă a nivelu
lui de trai și de cultură a ce
lor ce muncesc.

însuflețit de spiritul interna
ționalismului proletar și expo
nent cel mai autorizat al nă
zuințelor de pace ale poporu

bilă a cauzei celor ce mun
cesc. Această încredere i-a 
îmbărbătat pe comuniști în 
lupta lor plină de abnegație 
pentru interesele vitale ale 
clasei muncitoare, ale poporu
lui.

Istoria a dat dreptate comu
niștilor. Luîndu-și soarta în 
propriile mîini, poporul nos
tru a înfăptuit o cotitură ra
dicală în viața țării sale. Pu
terea populară a descătușat 
nesecatele forțe creatoare ale 
celor ce muncesc. într-o pe
rioadă scurtă, oamenii mun
cii au obținut victorii de im
portanță istorică. Miinile har
nice și mințile agere ale mun
citorilor, țăranilor, oamenilor 
de cultură fac adevărate mi
nuni. Țara își schimbă înfăți
șarea văzînd cu ochii. Se dez
voltă furtunos economia na
țională, înflorește cultura, se 
îmbunătățește necontenit tra
iul celor ce muncesc. Poporul 
nostru merge cu pași siguri 
spre culmi însorite, spre un 
viitor de bunăstare și civili
zație înaltă.

Aceste victorii sc datoresc 
faptului că el are în fruntea 
sa un conducător călit și în
cercat, hotărît și clarvăzător 
— Partidul Muncitoresc Ro
mîn, care nu are nimic mai 
scump decît binele celor ce 
muncesc, partid a cărui tărie 
stă în fidelitatea față de 
marxism-leninism, în patrio
tismul înflăcărat, în legătura 
indisolubilă cu masele cele 
mai largi.

Partidul nostru a ținut în
totdeauna sus steagul interna
ționalismului proletar. Mili- 
tînd cu neabătută consecven

u

In seara zilei de 8 noiembrie 
Comitetul Central al Partidu
lui Muncitoresc/Romîn a oie- 
rit în sala de marmură a 
Palatului R. P. Romîne o masă 
tovărășească cu prilejul ce
lei de-a 60-a aniversări a to
varășului Gheorghe Gheor
ghiu-Dej.

Au participat tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Gheorghe Apostol, Emil 
Bodnăraș, Petre Borilă, Ni
colae Ceaușescu, Chivu 
Stoica, Alexandru Dră- 
ghici. Ion Gheorghe Maurer, 
Alexandru Moghioroș, Dumitru 
Coliu, Leonte Răutu, Leontin 
Sălăjan, Ștefan Voltec, Mihal 

rii a 60 de ani de la naște
rea sa.

Vicepreședintele Consiliului 
de Stat al R.P. Rorr-îne 
și președintele Consiliului 
de Miniștri, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer a înmî
nat tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej Medalia de 
Erou al Muncii Socialiste

Tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer a rostit următoarea 
cuvîntare : 

lui romîn, ești pentru noi toți 
un exemplu de luptător în
flăcărat pentru întărirea con
tinuă a prieteniei de nezdrun
cinat care unește țara noastră 
de Uniunea Sovietică, pentru 
întărirea prieteniei cu cele
lalte țări socialiste și conso
lidarea necontenită a coeziunii 
mișcării comuniste mondiale, 
pentru înfăptuirea consecven
tă a unei politici externe de 
colaborare eu toate popoarele, 
de coexistență pașnică.

Iubite tovarășe Gheorghiu- 
Dej, te felicit încă o dată cu 
ocazia celei de-a 60-a ani
versări a zilei taie de naștere 
și, împreună cu tot partidul, 
cu toți oamenii muncii, îți 
urez multă sănătate, ani 
mulți și ferieiți spre binele 
poporului și patriei noastre 
socialiste.

★
A luat apoi cuvîntul tova

rășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej.

ță pentru întărirea unității de 
nezdruncinat a țărilor lagăru
lui socialist, a partidelor co
muniste și muncitorești din 
toate țările, pentru puritatea 
teoriei marxist-leniniste, parti
dul nostru își aduce contribu
ția la victoria cauzei comune 
a oamenilor muncii din toate 
țările — cauza socialismului și 
comunismului, la triumful 
cauzei păcii și prieteniei din
tre toate popoarele.

Trăim vremuri minunate, 
dragi tovarăși ! Trăim o epocă 
ce va intra în istorie ca epoca 
triumfului deplin al comunis
mului. Ce perspective minu
nate se deschid in fața po
porului nostru, în fața popoa- 
reior frățești ale comunității 
socialiste, în fața întregii 
umanități ! Urmașii noștri ne 
vor invidia pentru fericirea 
de a fi participat la bătăliile 
timpului nostru, de a fi con
tribuit la grăbirea viitorului 
comunist al omenirii.

Vă încredințez, dragi tova
răși, și prin dv. pe toți mem
brii partidului, pe toți oame
nii muncii că îmi voi închina 
și pe viitor toată energia și 
puterea mea de muncă, pen
tru bunăstarea și fericirea po
porului nostru, pentru înflo
rirea patriei noastre scumpe, 
pentru victoria nemuritoare
lor idei ale Iui Marx, Engels, 
Lenin.

★
Conducătorii de partid și 

de stat l-au îmbrățișat și 
l-au felicitat călduros pe to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. în sală au răsunat aplau
ze puternice, îndelungi.

(Agerpres)

Dalea, membri ai C. C. al 
P.MjR., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, primii secre
tari ai comitetelor regionale 
de partid, președinții sfatu
rilor populare regionale și 
alți delegați ai oamenilor 
muncii din toate regiunile 
țării, conducători ai organiza
țiilor de masă și ai instituțiilor 
centrale, membri de partid din 
ilegalitate, activiști de partid, 
militari ai iorțelor noastre ar
mate, oameni de știință și cul
tură.

Masa a decurs într-o caldă 
atmosieră tovărășească.

(Agerpres)



VUȚA DE ORGANIZARE
'A'

înfăptuirea hotărîrilor 
începe imediat 

după adunarea de alegeri
Clubul întreprinderii poli

grafice din Oradea cu
noaște și de data aceas

ta, ca în atîtea alte dăți, ani
mația obișnuită a Joilor tine
retului. După o expunere a- 
mănunțiță asupra eforturilor 
pe care le depune Uniunea So
vietică pentru semnarea Tra
tatului de pace cu Germania 
și normalizarea pe această 
cale a situației din Berlinul 
occidental, tinerii au vizionat 
două documentare cinemato
grafice deosebit de interesan
te : unul, despre felul cum a 
fost pregătită și cum s-a sfîr- 
șit acțiunea piraterească 
deasupra teritoriului U.R.S.S. 
a avionului american de 
spionaj U-2, iar celălalt 
despre eroii Pacificului, des
pre curajul și bărbăția de 
care au dat dovadă cei 
patru comsomoliști în lup
ta pe care au dus-o timp de 
peste 40 de zile în largul o- 
ceanului cu forțele oarbe ale 
naturii. Apoi, în 
timp ce în sala mare 
grupuri, grupuri de 
tineri au prins să se 
învîrtească în ritmul 
legănat al valsului, 
într-o altă sală ală
turată, vreo 10 flăcăi 
de la poligrafie și 
încă vreo 10 de la 
„Solidaritatea1* își disputau 
întîietatea într-un pasionant 
concurs de șah. în sala de 
dans, băieții și fetele organi
zează în pauze jocuri de so
cietate care stîmesc veselia 
generală, sau care le pune la 
încercare agerimea, îndemîna- 
rea etc. Si după fiecare nu
măr din program, în sală iz
bucnesc ropote de aplauze, 
semn că cei prezenți aprobă cu 
căldură modul plăcut și ins
tructiv în care a fost organi
zată această Joie a tineretului.

între zecile de participanți 
la „Joia tineretului** reținea 
atenția un tînăr de statură po
trivită, îmbrăcat cu un sacou 
elegant, blajin la vorbă, dar 
cu o privire vie, pătrunzătoa
re, care își făcea de lucru cînd 
în sala de dans, cînd pe lingă 
mesele de șah, cînd în grupul 
celor ce organizau jocuri dis
tractive, ici schimbî'id un sa
lut, colo un zîmbet, dincolo 
dind un sfat ori ascultind ex
plicațiile cuiva. Prin felul său 
de a se comporta, nu era greu 
de identificat în acest tînăr 
pe unul din organizatorii 
„Joii tineretului**. Intr-adevăr, 
așa era. Andrei Hotya, secre
tarul organizației U.T.M. din 
întreprindere (căci despre el 
este vorba) mi-a mărturisit 
ceva mai tîrziu :

— Joia tineretului de astăzi 
e pentru mine un fel de 
examen. Nu-i vorbă, și- pînă 
acum am participat la ase
menea activități, dar nu
mai în calitate de invi
tat. De data aceasta, însă, în 
calitate de organizator, deoa
rece această Joiea tineretului 
este una dintre acțiunile 
întreprinse de noul comitet 
U.T.M., ca urmare a hotărîrii 
adunării generale de alegeri. 
Atunci. în adunarea de alegeri, 
utemiștii au criticat vechiul 
comitet pentru că pînă acum 
Joile tineretului — acest mij
loc important de organizare în 
mod plăcut și educativ a tim
pului liber al tinerilor — 
nu aveau întotdeauna un bo
gat conținut politic, ele li- 
mitîndu-se de multe ori 
numai la dans. Străduindu-se 
să îndeplinească hotărîrea a- 
dunării de alegeri, noul comi
tet și-a propus să prezinte la 
Joile tineretului programe cît 

Ds la începutul acestui an colectivul Uzinelor textile 
din orașul Si. Gheorghe, a produs peste plan 32.100 kg. fire 
și 66.000 rn.p. de țesături. De asemenea planul valoric a 
fost, depășit cu 1.916.000 Iei. în fotografie ; tinerele Szabo 
Iolan și Simon Erssehet. Ele își depășesc cu 8 pînă la 10 

la sută normele zilnice de producție

mai variate și mai instructive. 
Așa am procedat de data a- 
ceasta. Acum încerc să culeg 
impresii, sugestii, păreri ale 
tinerilor pentru ca în viitor 
Joile tineretului să aibă un 
conținut cît mai bogat...

Joia tineretului nu constituie 
singura acțiune întreprinsă de 
noul comitet U.T.M. pentru a 
contribui la educarea comunis
tă a tinerilor. Imediat după 
adunarea de alegeri, comitetul 
U.T.M., cercetînd cu atenție 
hotărîrea adoptată, criticile, 
sugestiile, propunerile făcute 
de utemiști, și-a îndreptat a- 
tenția spre îndeplinirea acelor 
sarcini menite să contribuie 
efectiv la îmbunătățirea mun
cii politice și cultural-edu
cative a organizației U.T.M. 
în rîndul tineretului. In 
adunarea de alegeri pe în
treprindere, de exemplu, mai 
mulți utemiști au criticat 
vechiul comitet pentru că 
nu a îndrumat și con

Cum a pornit la muncă noul 
comitet al organizației de bază 

U. T. M. de la întreprinderea 
poligrafică din Oradea

trolat îndeaproape activita
tea birourilor organizațiilor de 
secție, pentru că nu le-a aju
tat să-și trăiască viața din 
plin. Ținînd seama de faptul 
că și anul acesta în birourile 
organizațiilor de secție au'fost 
aleși un număr de utemiști 
care îndeplinesc pentru prima 
oară această sarcină, comite
tul U.T.M. a socotit că instrui
rea operativă și temeinică a 
acestora este o acțiune asupra 
căreia trebuie să-și îndrepte 
de îndată atenția. Iată de ce, 
chiar a doua zi după ce s-au 
terminat în secții adunările 
pentru dări de seamă și ale
geri, comitetul U.T.M. a orga
nizat, cu sprijinul comitetului 
orășenesc U.T.M., instruirea 
noilor organe alese. Cu acest 
prilej membrilor birourilor 
organizațiilor de secție li s-a 
explicat amănunțit ce au de 
făcut pentru educarea comu
nistă a tinerilor și mobiliza
rea mai activă a acestora la 
îndeplinirea sarcinilor de pro
ducție ce revin întreprinderii 
în anul 1962. Membrii birou
rilor au avut multe de învățat 
la această ședință, nu numai 
din instructajele făcute ci și 
din schimbul viu de păreri pe 
care l-au avut între ei, asupra 
muncii de organizație. Așa, de 
pildă, comunistul Ion Stropek, 
care anul acesta a fost din 
nou ales în funcția de secretar 
al organizației U.T.M. din 
secția mașini,- le-a împărtășit 
celorlalți participanți la ședin
ță felul cum a muncit biroul 
U.T.M. din această secție, cum 
s-a ocupat practic de activiza
rea fiecărui utemist în munca 
de organizație, ce acțiuni ini
țiate de birou s-au bucurat de 
aprecierea utemiștilor și tine
rilor etc. Tot cu acest prilej s-a 
făcut și repartizarea membri
lor din comitetul U.T.M. pe 
organizațiile de secție pentru 
ca aceștia să ajute direct ac
tivitatea birourilor.

Măsurile acestea îndeplinite 
prompt și cu spirit de răspun
dere n-au întîrziat să-și arate 
roadele. Ajutate de comite
tul U.T.M., toate birourile or
ganizațiilor de secție și-au în
tocmit, pe baza documentelor 
adunărilor de alegeri, planuri 
de muncă și au început să 
desfășoare o intensă activitate 

politică și cultural-educativă 
în rîndul tinerilor. La rîndul 
său și comitetul U.T.M. și-a 
întocmit planul de muncă pe 
acest trimestru. Trebuie pre
cizat că planul este judicios 
întocmit, el cuprinzînd o sea
mă de activități concrete a că
ror îndeplinire este menită să 
îmbunătățească simțitor ac
tivitatea organizației U.T.M. 
In planul comitetului U.T.M. 
sînt prevăzute în primul rînd 
o seamă de măsuri privind 
organizarea informării politice 
a tineretului. Pentru înfăptui
rea acestor măsuri comitetul 
U.T.M. a explicat birourilor 
organizațiilor de secție de ce 
este important ca la fiecare 
adunare generală U.T.M. să 
pregătească și să țină cite o 
informare politică. Apoi, comi
tetul U.T.M. și-a propus să 
desfășoare în rîndul tinerilor 
o susținută muncă politică de 
convingere asupra necesității 
de a citi cu regularitate presa.

Ca urmare, pînă a- 
cum, aproape 100 de 
utemiști din cei 128 
cîți numără organi
zația și-au făcut a- 
bonamente la „Scîn- 
teia tineretului", „If- 
jumunkos" și la re
vista „Tînărul le
ninist". De aseme

nea. din inițiativa comi
tetului U.T.M., utemiștii ci
tesc și comentează periodic 
in pauzele de prinz cele mai 
importante vești apărute în 
ziare, iar din două în două 
săptămini. in fiecare secție 
se organizează revista presei. 
Toate acestea îi ajută pe tineri 
să cunoască operativ cele mai 
importante evenimente care au 
loc în viața politică a țării și 
peste hotare, îi ajută să înțe
leagă mai profund politica in
ternă și externă a statului 
nostru.

In planul său de muncă, 
comitetul U.T.M. și-a prevă
zut o seamă de măsuri concre
te și în ce privește îmbunătă
țirea conținutului învâțămin- 
tului politic U.T.M. (analize 
periodice în ședințele de co
mitet și în adunările generale 
asupra activității cercurilor 
politice, organizarea unui con
trol temeinic asupra modului 
în care cursanții își însușesc 
și aplică în viață cunoștințele 
dobîndite la cercurile politice 
etc.). Unele dintre aceste mă
suri au și fost îndeplinite. 
Așa, de pildă, recent comitetul 
U.T.M., în colaborare cu co
mitetul sindicatului, a organi- ; 
zat cu membrii cercurilor po- ‘ 
litice o excursie in Munții | 
Bihorului pentru cunoașterea r 
bogățiilor și frumuseților re- | 
giunii. Asemenea excursii. . , 
țîrătîlm și vizitarea Muzeului I 
regional, a unor întreprinderi Jj 
și gospodării colective din re- f 
giune etc. se vor organiza și ’ 
în viitor. De asemenea, comi
tetul U.T.M. a discutat de 
curînd intr-o ședință a sa cu 
cițiva cursanți care s-au pre
zentat la primul seminar in
suficient pregătiți, stabilind 
totodată și măsurile concrete 
pentru a evita asemenea . lip
suri pe viitor.

Munca de popularizare în 
rîndul tinerilor a cărții politice 
și beletristice ca și munca de 
îmbunătățire a activității ti
nerilor în producție, de gene
ralizare a experienței pozitive 
dobîndite pînă acum în acest 
sens, ocupă de asemenea un 
loc important în planul co
mitetului U.T.M. pe acest 
trimestru. Unele dintre aceste 
măsuri (instruirea posturi
lor utemlste de control, or
ganizarea săptămînală la sta
ția de radioamplificare a 
unei emisiuni dedicate activi
tății tineretului în producție 
etc.) au și fost realizate.

De la alegerea noului comi
tet U.T.M. și pînă acum au 
trecut o lună și cîteva zile. 
Timpul este desigur destul de 
scurt. Cu toate acestea, comi
tetul U.T.M. a reușit să-și 
îndrepte atenția chiar de la 
începutul activității sale spre 
cele mai importante sarcini 
care stau în perioada actuală 
în fața organizației U.T.M.

Muncind și de acum încolo 
cu aceeași răspundere pentru 
a da viață hotărîrii adoptate 
de adunarea de alegeri, nu în
cape îndoială că organizația 
U.T.M. de la întreprinderea 
poligrafică din Oradea va do- 
bîndi noi succese în munca 
de educare comunistă a tine
rilor.

I. ANDREI

Fotbal
© Selecționata de fotbal a 

U.R.S.S. și-a încheiat pregăti
rile în vederea intîlnirii pe 
care urmează să o susțină la 
12 noiembrie la Istanbul cu 
echipa Turciei în prelimina
riile campionatului mondial. 
Echipa sovietică a susținut un 
joc de verificare cu reprezen
tativa R. S. S. Armene obți- 
nînd victoria cu scorul de 8-0 
(4-0) prin punctele realizate de 
Mamîkin (3), Ambarțumian (3) 
și Gusarov (2). A jucat for
mația : Iașin, Dubinski, Mas- 
lenkin. Cioheli, Voronin, Ne- 
tto, Metreveli, Ambarțumian, 
Gusarov. Mamîkin. Meshi.

© La sfirșitul acestei săptă
mini se vor desfășura în Ca
pitală două înilniri contînd 
pentru campionatul categoriei 
B la fotbal. Sîmbătă de la ora

Cum am devenit

brigadă fruntașă
(“Urmare din pag. l-a)

munca în

ajutorul con- 
am pus la

plan. Astfel am 
ganizarea mai

I muncii tinerilor 
împărțind sarcinile de plan 
pe mașini și lucrări, în raport 
cu pregătirea profesională a 
fiecărui tînăr muncitor. Obiș
nuim ca înainte cu o zi să 
pregătim materialele, scu
lele, pentru ea mașinile să 
funcționeze din plin. în acest 
fel eliminăm
asalt și obținem o productivi
tate sporită. Cu 
cucerii secției,
punct mașinile pentru ca, înlă- 
turînd eventualele defecte ce 
s-ar fi putut ivi, să eliminăm 
timpii morți.

In sfîrșit aș mai vrea să 
amintesc și de un alt obiec
tiv pe care îl consider deose
bit de important. Este vorba 
de ridicarea calificării fiecă
rui tînăr din brigadă. Angaja
mentul nostru a fost acela ca 
fiecare tînăr să fie încadrat 
într-o formă de ridicare a ca
lificării sau la învățămîntul 
de stat, lucru ce s-a realizat. 
8 membri din brigadă sînt 
la liceul seral, ceilalți la 
cursul de ridicarea calificării 
iar eu sînt student în anul III 
la Institutul politehnic, facul
tatea de căi ferate. Un ajutor 
important pe care-l folosește 
brigada în activitatea ei pen
tru ridicarea calificării pro
fesionale este și însușirea ex
perienței înaintate a brigăzi
lor fruntașe sau a muncitori
lor fruntași din diferite între
prinderi din țară, experiență 
pe care o găsim în cărțile teh
nice. reviste, ziare 
însușim în cadrul schimburi
lor de experiență. In această 
privință deosebit de folositor 
a fost pentru noi schimbul de 
experiență organizat la Uzina 
metalurgică din Colibași unde 
ne-am întîlnit cu o puter
nică brigadă de tineret, cea 
condusă de comunistul Ale
xandru Cniru. Cu această oca
zie ne-am împărtășit reciproc 
din experiența organizării 
muncii în brigadă, a însușirii 
cunoștințelor de specialitate în 
meseria respectivă etc.

Firește că în întrecerea 
tru cucerirea titlului de 
gadă fruntașă avem și 
obiective: îndeplinirea ritmi
că a planului, reducerea con
sumurilor specifice de mate
riale și altele. îndeplinirea tu
turor obiectivelor timp de 
trei luni de zile consecutiv de 
către fiecare tînăr din brigadă 
ne-a 
nem 

trecut la or- 
judicioasă a 
în brigadă,

sau ne-o

pen- 
bri- 
alte

dat posibilitatea să obți- 
titlul de brigadă frun- 
Acum. hotărîrea noastră

prezent
este
pînă 
noi și noi realizări.

adăugăm

O carte interesantă

Flacăra 
echipe- 
Știința

sovieti-

14,30 pe stadionul Gloria echi
pa Metalul va juca cu Dina
mo Obor. Duminică dimineața 
de la ora 10 stadionul “ 
va găzdui jocul dintre 
le Flacăra Roșie și 
București.

© Mai multe echipe 
ce de fotbal se află în turneu 
peste hotare. La Accra echipa 
Lokomotiv Moscova a învins 
cu 5-3 selecționata feroviară a 
Ghanei, iar la Teheran, Spar
tak Erevan a dispus cu 3-1 de 
reprezentativa orașului. In 
primul joc al turneului pe 
care-l întreprinde în Indone
zia echipa Torpedo Moscova a 
jucat la Djakarta cu selecțio
nata țării. Jocul s-a încheiat 
cu un rezultat egal: 0-0.

© Partidele din etapa a 12-a 
a campionatului maghiar de 
fotbal s-au încheiat cu urmă
toarele rezultate: Vasas-Ta- 
tabanya 4-0; Pecs-Honved

Noi și frumoase construcții de locuințe pentru oamenii muncii din orașul Cluj

de

rii. La

urină se vor îm
plini doi ani de 
cînd în valea de 
sub zidurile cetății 
Suceava au po
posit constructo- 

chemarea partidu
lui au venit aici oameni cu 
timplele brumate de ani, și 
mulți, mulți tineri. Unii se 
cunoșteau. Lucraseră împre
ună la Hunedoara, Bicaz, Să- 
vinești, Onești sau pe cine știe 
ce alte șantiere. Alții pășeau 
pentru prima oară pe un șan
tier. Dar pe toți îi îndemna un 
țel înalt: să dureze prin mun
ca lor un nou obiectiv al in
dustriei noastre socialiste.

De atunci au trecut numai 
doi ani.

Imblinzită de pieptul unui 
baraj, apa Sucevei curge azi 
domoală pe un nou făgaș. Au 
răsărit hale impunătoare, co
șuri svelte de zeci de metri 
înălțime. A răsărit o parte din 
combinatul industrial ce va 
transforma lemnul pădurilor 
carpatine în hîrtie fină, in mo
bilă modernă, in atîtea și atî
tea alte produse.

Cine sînt cei ce înalță acest 
obiectiv industrial ? Sînt oa
meni obițnuiți din marea 
familie 
d« ezerr 
acești b 
nici.

Excavatoristul Ciotir Gheor-

0-0 ; Szeged-Ferencvaros 1-2 ; 
Dorog-Csepel 2-0; Ozd-Gyoer 
3-2 ; Ujpest-Salgotarjan 4-1 ; 
M.T.K.-Komlo 4-0.

In clasament conduce Vasas 
cu 17 puncte, urmată de Do- 
rog cu 16 puncte, Tatabanya 
15 puncte, Ujpest 15 puncte.

O Echipa budapestană de 
fotbal M.T.K. a învins cu 3-0 
(1—0) selecționata orașului 
Leipzig într-un joc contînd 
pentru competiția „Cupa ora
șelor tîrguri". Returul acestui 
meci se va disputa la 15 no
iembrie la Leipzig.

O întîlnirea restanță dintre 
echipele Steagul Roșu și 
C.C.A., contînd pentru cam
pionatul categoriei A de fot
bal, va avea 
noiembrie la 
va începe la 
fi precedat de 
neret dintre 
două cluburi. 

loc sîmbătă 11 
Brașov, 
ora 14,30 
întîlnirea 
echipele

Jocul 
și va 
de ti- 
celor

ghe e un tînăr inalt, cu pri
viri agere. Profesia a învățat-o 
în timp ce era brigadier 
pe șantierul Onești. La Su
ceava a venit în 1960. A fost 
repartizat la lucrările de ex
cavate a pămintului pe locul 
unde urma să se ridice bara
jul de oprirea apei rîului Su
ceava. La sfirșitul primei săp
tămini de lucru Ciotir Gheor
ghe a spus nemulțumit tină- 
rului Mustea Ștefan — schim
bul său de pe excavator:

— Munca la excavator nu 
este bine organizată. Faptul că 
pămintul excavat îl depozităm 
intii intr-un loc și apoi cu un 
alt excavator îl încărcăm în 
autobasculante ne răpește timp 
prețios. N-am 
oare pămintul direct în auto
camioane, așa cum lucram la 
Onești ?

In acea noapte cei doi exca- 
vatoriști au stat pînă tîrziu de 
vorbă. A doua zi, au prezen
tat organizației de partid și 
conducerii șantierului o pro
punere concretă de simplifi
care a lucrărilor de excavat. 
Propunerea le-a fost aprobată. 
Curînd productivitatea muncii 
in sectorul excavații a crescut 
simțitor. Iar aceasta a făcut 
cu în txs—

putea încărca

le ter-wev 
mslr. xte Ciotir

Gheorghe a fost „criticat" că

Box
© Pugilistul filipinez de ca

tegorie pană Jet Bally a obți
nut o surprinzătoare victorie 
la puncte în fața campionului 
european Gracieux Lamperti 
(Franța). Meciul a avut o des
fășurare dramatică, Lamperti 
fiind la podea în ultima 
priză.

re-

Motociclism .
în 
va

ti Duminică dimineața 
parcul sportiv Dinamo 
avea un interesant concurs 
motociclist de drit-track și vi
teză pe zgură organizat de 
clubul sportiv Dinamo. La 
acest concurs care va începe 
la ora 10 și-au anunțat parti
ciparea cei mai valoroși aler
gători de la C.C.A., Dinamo, 
Metalul, Voința și alte clu
buri.

Tineri
nostru

nu e disciplinat. Nu respecta 
zilele rezervate pentru repara
țiile planificate ale excavato
rului. „Autocritica" lui a fost 
concisă. A împărtășit tuturor 
excavatoriștilor metoda sa de a 
face zilnic după orele de pro
gram revizuirea excavatorului, 
de a înlătura imediat orice 
defecțiune, arătînâu-le toto
dată că astfel a reușit să pre
lungească ciclul de funcțio
nare al excavatorului cu 690 
ore, între 
pitale.

două reparații ca-

nginerul Grigorași 
Mihai e prezent 
pe șantierul din 
Valea Sucevei de 
la primele săpă
turi. La termi-

narea facultății a fost reparti
zat la lași. Lucrările de care 
răspundea nu-l mulțumeau. 
Altceva năzuise Grigorași în 
timpul studenției. Era convins 
că numai pe un șantier mare 
se va putea realiza în toată 
plenitudinea capacității sale. 
Așa se face că într-o bună zi 
și-a cerut transferul diri pos
tul pe care-l deținuse. Sosit la 
Suceava, primul drum l-a fă
cut spre zidurile vechii cetăți.

rul
tă-

șantierului l-a 
nu-și respectă 

Grigorași a răs

Apa * eobont și a st 
bătut in lung și-n lat Io 
unde avea să se înalțe viile 
combinat. Noroiul, lapovița 
ioasă nu-l speriau. Și nu l-au 
speriat nici mai tîrziu cind a 
lucrat la baracamente. la con
struirea șoselei betonate, la 
zidirea marelui siloz de la fa
brica de celuloză. Silozul cu 
ziduri monolite de beton cerea 
un proces de turnare conti
nuu. Șarjele de beton trebuiau 
controlate și dirijate în per
manență, riguros, științific. 
Tînărul inginer constructor 
era în permanență pe schele. 
Conducerea 
criticat că 
timpul liber, 
puns simplu :

— Construirea silozului este 
adevărata mea lucrare prac
tică de diplomă.

A luat „examenul" cu cali
ficativul excelent, ceea ce i-a 
adus însă o... supărare. Apre
ciind calitățile tînărului ingi
ner, directorul șantierului l-a 
încadrat ca șef al laboratoru
lui de pe șar.tier.

Aflînd această schimbare, 
Grigorași a exclamat:

— Nu pentru o funcție de bi
rou sau de laborator am venit 
pe șantier! Vreau să lucrez 
pe schele !

Directorul l-a privit surîzînd 
cu multă bunăvoință.

— Chiar pe schelă vreau să 
te văd mai mult lucrînd. Gîn- 
dește-te numai că munca ta 
înseamnă să evităm la timp 
orice greșeală în folosirea ma
terialelor de construcții. Fără 
avizul tău nici un material nu 
va fi folosit. Ne trebuie un la
borator condus de un om con
știincios care să determine cu 
înaltă precizie caracteristicile 
fizice și chimice ale fiecărui 
material folosit, precum și 
prescripția tehnică unde și 
cum să-l folosim.

Importanța noii sale munci 
Grigorași a înțeles-o curînd. Și 
a mai înțeles că paralel cu 
munca în laborator el trebuie 
să stea mereu pe schele, să 
urmărească practic calitatea 
lucrărilor, să ajute pe con
structori în rezolvarea unor 
complicate probleme tehnice, 
să studieze- profund tot ce a- 
pare nou în literatura de spe
cialitate.

Așa a ajuns inginerul Gri
gorași, cunoscut în tot șantie
rul, să fie sfătuitor și prieten 
al tinerilor constructori.

Apreciind munca sa in labo
rator, pe șantier, la școala de

Pentru recolta
După terminarea însăniință- 

rilor de toamnă în regiunea 
București, mijloacele mecani
zate sînt folosite la executa
rea arăturilor adînci în vede
rea însămînțăriior ce se vor 
face în primăvară.

Pînă acum, gospodăriile a- 
gricole de stat au arat 65 la 
sută din suprafețele planifi
cate, iar gospodăriile agrico
le colective mai mult de ju
mătate.

Peste prevederile 
angajamentului anual

întreprinderile industriale, 
de transport, de construcții și 
cele comerciale din regiunea 
Banat au obținut un nou și 
important succes — realizarea 
de economii suplimentare la 
prețul de cost în valoare de 
70.700.000 lei, cu 16.000.000 lei 
mai mult decît prevedea an
gajamentul anual. Pentru în
deplinirea acestui obiectiv de 
seamă al întrecerii socialiste, 
întreprinderile industriei con
structoare de mașini au extins 
aplicarea unor procedee de 
muncă avansate ca turnarea 
în modele ușor fuzibile, sudu
ra automată, croirea complexă 
a tablei și altele.

Tot în acest scop colecti
vele de muncă din numeroase 
întreprinderi au pornit o lar
gă acțiune de gospodărire cu 
grijă a materiilor prime, a 
energiei electrice și a combus
tibilului, folosirea rațională a 
mijloacelor de transport. Co
lectivele de muncă din direc
ția regională C.F.R., Uzinele 
mecanice Timișoara. Fabrica 
„Electromotor". întreprinde
rea chimică „Solventul**, Cen
trul mecanic din Arad, între
prinderea de utilaj de con
strucții Timișoara și numeroa
se alte întreprinderi 
fruntașe în acțiunea de 
nere a unor economii 
plan tot mai mari.

sînt 
obți- 
peste

calificare unde este profesor 
cit și activitatea politici pe 
care o desfășoară, utemiștii 
l-au ales de curînd în comite
tul U.T.M. aZ șantierului.

oimii ~ dstfel sînt 
numiți cei patru 
tineri zidari de 
turnuri din echi- 
Pa condusă de 

■----- 1 utemistul Gore Ni
colae, „veteranul", care de fapt 

depășit vîrsta de 27 ani. 
1953 lucra pe șantie- 

de la Hunedoara, 
zi s-a oprit lingă 
coșurile înalte. A

In- 
unul 

dat 
pri

nu a
In 

rul 
tr-o 
din _ , 
cațful pe spate și a 
vit lung de tot spre oamenii 
aceia ce lucrau acolo sus, la 
zeci de metri înălțime. 1 s-a 
părut că zidarii aceia sînt niște 
uriași. In zilele următoare 
Gore era nelipsit din preajma 
turnului. Dorința sa neexpri
mată prin grai care îi aprin
dea în ochi o flacără ciudată, 
nu a rămas neobservată de 
maistrul Pascovici Nicolae.

— Ei, tinere, ți-ar place să 
lucrezi la mine în echipă ?

Drept răspuns, Gore a ridi
cat o roabă plină cu mortar și 
a alergat într-o fugă spre ușa 

la iaca turnului. La fel cum 
procedat cn toți cei peste 
de linen pe care ;-c c*h- 
tl la locul de v.srzd, rxai- 

strul Pascovici a început să-i 
dezvăluie tainele profesiei și 
noului său ucenic.

De la Hunedoara. Gore și-a 
urmat meșterul la Bicaz. Ro
man, Copșa Mică, Onești, ori
unde erau chemați să ridice 
noi coșuri înalte. După cițiva 
ani „puiul de șoim" a învățat 
să zboare — ne spune mește
rul Pascovici arătînd spre tur
nul unde lucrează echipa 
condusă de Gore. Și nu zboară 
singur. învață și pe Luchian 
Ion și pe Lăcătuș Mihai și pe— 
nevastă-sa să devină construc
tori de turnuri. Pe Chița, soția 
sa, a cunoscut-o la Onești. I-au 
plăcut fetei curajul și hărnicia 
lui Gore. Dar fata nu s-a în
drăgostit numai de băiat ci șt 
de profesia lui.

Acum Gore și echipa sa lu
crează la zidirea unui coș inalt 
de 60 metri. Și-au propus să-l 
isprăvească înainte de termen.

Nimeni nu pune la îndoială 
acest angajament. Doar pe 
Gore îl cunosc (deși e tînăr) 
mulți constructori și știu că și 
pe alte șantiere a reușit să 
dea lucru de cea mai bună ca
litate și într-un timp scurt.

r mai trebui să 
scriem în conti
nuare despre bri-S. jM*, V ... « -

gada tinerilor ins
talatori condusă
de maistrul Gavri- 

lă Nicolae, brigadă care de 7 ani 
lucrează împreună pe șantie
rele patriei, despre brigada de 
tineri fierari-betoniști condusă 
de utemistul Chiribuță Ion — 
fruntașă pe șantier, despre tî
nărul montor comunist Da
mian Scarlat, venit la Suceava 
de pe un șantier din India 
unde a lucrat la montarea 
unei rafinării produsă de țara 
noastră, despre atîția și atîția 
dintre sutele de tineri ce lu
crează azi pe Valea Sucevei, 
care ascultind îndemnul parti
dului au îmbrățișat cu toată 
pasiunea frumoasa meserie de 
constructor.

CĂLIN TRAIAN 
mecanic 

S. SONTAG 
funcționar 

CONSTANTIN VASILE 
maistru 

membri ai postului de coreț 
pondenți voluntari ai ..Scin- 
teii tineretului" de pe șantie
rul Combinatului de celuloză, 
hîrtie și prelucrarea lemnului 

— Suceava

anului viitor

it)— 
des- 
ori-

In gospodăriile de stat A- 
lexandria, Vitănești, Călărași, 
Ograda, Lita și altele, pre
cum și în gospodăriile agri
cole colective din raioanele 
Slobozia, Fetești și Alexandria 
au fost arate adina între 
85 la sută din terenurile 
tinate însămînțăriior 
măvara anului viitor.

Odată cu arăturile 
încorporate în sol

din

fostau 
îngrașă' 

minte organice și minerale.



Colaborarea școlii serale

cu uzina

TELEGRAME

Lucrări de finisaj la interiorul Pavilionului 
Economiei Naționale

Tovarășului GHEORGHE G'HEORGHIU-DEl 
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romine

București

blicii Populare Romine și activitatea dv. revo
luționară pentru cauza comună.

Vă doresc din toată inima, iubite tovarășe, 
multă sănătate, putere creatoare și succese în 
activitatea dv. viitoare spre binele poporului 
romîn, pentru cauza păcii, socialismului și co
munismului.

ANTONIN NOVOTNY 
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Cehoslovacia 
Președintele Republicii Socialiste Cehoslovac#

Dragă tovarășe Gheorghiu-Dej,

Primiți salutările cordiale ți sincerele mele 
felicitări cu prilejul celei de a 60-a aniversări 
a zilei dv. de naștere.

Apreciez profund munca dv. în folosul Repu-

ficientă seriozitate la învăță
tură. Consultîndu-se cu secre
tarul comitetului U.T.M. de la 
întreprinderea unde lucrează 
elevul, tovarășii de aici au ho- 
tjirît să-l cheme pentru a dis
cuta comportarea acestuia. 
S-a constatat însă că atitudi
nea din școală se manifesta 
și în producție. Elevul lip
sea de la lucru nemotivat, 
nu era preocupat de ridicarea 
calificării sale profesionale, 
etc. Se pune întrebarea : oare 
ce-au făcut tovarășii de mun
că ai acestui tînăr ? Nu l-au 
cunoscut ? De ce nu s-au 
preocupat din timp de îndrep
tarea lui ? Un asemenea caz 
nu se poate trece atât de ușor 
cu vederea. Era mult mai bine 
ca. fără a fi fost sesizat de 
către dirigintele clasei despre 
comportarea elevului Nico- 
lescu Mihai, organizația 
U.T.M. din secție sau atelier 
să fi colaborat cu școala pen
tru transformarea acestui tî
năr. Sîntem siguri că o astfel 
de colaborare ar fi contribuit 
la formarea unei atitudini co
respunzătoare a elevului față 
de muncă și de școală. Un 
alt caz. Se întâmplă uneori ca 
membrii comisiilor de selec
ționare din întreprinderi să 
recomande mulți tineri la 
școala serală — fapt îmbucu
rător. Cînd este însă vorba de 
asigurarea condițiilor necesare 
frecventării cursurilor uită 
că, prin recomandarea dată, 
și-au asumat o răspundere față 
de tînărulsau tînăra în cauză, 
că au aceleași răspunderi ca și 
școala pentru pregătirea ele
vilor seraliști. Cam așa stau 
lucrurile la întreprinderea 
„Munca Textilă". Din primele 
zile ale anului școlar condu
cerea întreprinderii n-a înțe
les că trebuie să sprijine frec
vența la cursuri a muncitoa- 
relor-eleve Vlădulescu 
Dincă Lrina și Popescu 
Nu le-au creat nici un 
condiții. Pentru aceste
ve. elevele acestea au început 
să lipsească de la școală. 
Cred că secretarul organiza
ției U.T.M. ar fi trebuit să le 
ajute pe aceste tinere, să pro
pună conducerii întreprinderii 
soluții pentru ca ele să poată 
urma regulat școala. Sau poa
te și el este de aceeași păre
re cu directorul întreprinderii 
că, recomandarea dată pentru 
școala serală este singurul 

pe cared poate da în-

îndeaproape, ținînd seama că 
ei vin la școală după orele de 
muncă. Or această problemă 
este o chestiune comună a în
treprinderilor și în special a 
organizațiilor U.T.M. și a 
școlii. Noi am fi foarte bucu
roși dacă în fiecare zf am fi 
vizitați la școală de cît mai 
mulți membri ai comitetelor 
U.T.M. din întreprinderi, 
secretari ai organizațiilor de 
bază U.T.M. etc., care să 
intereseze de munca elevilor 
în școală. Sîntem convinși că 
o astfel de acțiune ar duce la 
ridicarea substanțială a cali
tății muncii elevilor noștri. 
Dacă un profesor diriginte 
este obligat să meargă la locul 
de muncă al elevului, să-l cu

ce 
ar

se

Informații

de școala

de față reprezen-

biblioteci-

în-

ei 
ire-

există
care au

75.000

Elena, 
Elena, 
fel de 
moti-

ROMAN PRECUP 
director al Casei 

raionale de cultură 
Tg. lăpuș

tanți ai Legației Franței la 
București.

a cărții

de

Teatre

Peisaj pe Valea Tiotușului

IN VITRINELE LIBRĂRIILOR
Cinematografe

Aca-
20 : 

dan-

Prof. CONSTANTIN 
PRISECARU 

directorul Școlii medii serale 
de pe lingă Uzinele de utilaj 

petrolier chimic-București

coala medie sera
lă de pe lingă U- 
zinele de utilaj 
petrolier și chimic 
din Capitală își 
are de acum un 
trecut ia ei. în a-

eest an, școala a intrat în cel 
de-al optâiea an de activitate 
Anii care s-au scurs de la în
ființarea ei a însemnat spo
rirea de aproape tot atîtea 
ori a numărului de elevi și 
clase. Astăzi școala numără 
27 de clase cu aproape 1000 
de elevi, față de cele trei cla
se înființate cu opt ani în 
urmă.

Rezultatele tot mai bune ob
ținute la învățătură de mun
ci torii-elevi de la un an la 
altul nu sînt numai rodul 
muncii profesorilor, ci în 
mare măsură și al ajutorului 
primit din partea organizații
lor de partid din întreprin
deri, al colaborării cu condu
cerile întreprinderilor, cu or
ganizațiile U.T.M. din fabricile 
și uzinele unde lucrează ele
vii școlii.

Printre numeroasele organi
zații din fabricile și uzinele 
care au recomandat tineri 
muncitori la școala noastră 
serală, organizația U.T.M. din 
cadrul Uzinelor de utilaj pe
trolier și chimic din Bucu
rești este cea care se preocupă 
mai mult de bunul mers al 
școlii, de ridicarea nivelului 
de cunoștințe al muncitorilor- 
elevi. Comitetul U.T.M. al a- 
cestei organizații se preocu
pă în mod deosebit de asi
gurarea condițiilor necesare 
pentru ca toți elevii să frec
venteze cu regularitate cursu
rile, se interesează de mo-, 
dul în care aceștia își însu
șesc cunoștințele predate, cum 
aplică aceste cunoștințe în 
activitatea lor practică, de 
producție. în colaborare cu 
școala, comitetul U.T.M. din 
această uzină analizează pe
riodic, în prezența muncitori- 
lor-elevi. situația acestora la 
învățătură și frecvență, stu
diază graficele privind frec
vența elevilor la cursuri, iar 
prin gazeta uzinei se ia dese
ori atitudine față de munci- 
torii-elevi în activitatea căro
ra se manifestă unele lipsuri. 
Comitetul U.T.M.. prin orga
nizațiile U.T.M. din secții și 
ateliere, popularizează 

levi fruntaș

noască cum muncește, 
greutăți are. același lucru 
trebui să-l facă și cei din în
treprinderea unde lucrează ti
nerii. Am putea vedea atunci 
împreună cum trebuie să-i 
ajutăm pe tineri să se pre
gătească tot mai bine. Noi, de 
pildă, credem că ar fi bine ca 
în toate întreprinderile care 
au elevi la școala noastră, să 
existe o formă organizată de 
ajutorare la învățătură a tine
rilor muncitori. Credem că 
grupele de învățătură ar pu
tea fi organizate în întreprin
deri, cu ajutorul inginerilor și 
al profesorilor noștri din 
școală. Iată, deci, o problemă 
care am putea s-o rezolvăm 
doar în colaborare cu între
prinderile. cu organizațiile 
U. T. M. Și cite alte pro
bleme n-am putea să le 
rezolvăm mai bine dacă toa
te întreprinderile s-ar apro
pia și mai mult
serală. Iată, acum au trecut 
două luni de școală la seral. 
Ce util ar fi să se organizeze 
în fiecare întreprindere o 
consfătuire cu toți elevii sera- 
liști, cu conducerile întreprin
derilor, cu reprezentanți ai 
organizațiilor U.T.M., cu șefii 
sectoarelor sau secțiilor, cu 
ingineri — în care să discu
tăm despre munca desfășurată 
în aceste două Iun, de școală. 
Cu siguranță că, în urma a- 
cestor consfătuiri am putea 
trage învățăminte prețioase, 
am vedea pe ce linie trebuie 

ă îmbunătățim munca cu ele- 
cum se poate 

rinsă colabora
re secara și uzină. Aș- 
n să fim invitați, noi. ce- 

didactice la asemenea 
consfătuiri. Și cît mai curînd.

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DE] 
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne

Iubite tovarășe Gheorghiu-Dej.

în ziua celei de-a 60-a aniversări a dv, Co
mitetul Central al Partidului Popular-Revolu- 
ționar Mongol, Prezidiul Marelui Hural Popu
lar al R. P. Mongole vă trimit dv, fiu credin
cios al poporului romîn, militant eminent al 
mișcării comuniste și muncitorești internațio
nale, un salut cordial și felicitări călduroase.

București

Poporul mongol dă o înaltă apreciere activită
ții dv nobilă îndreptată spre întărirea prin 
toate mijloacele a lagărului socialist, a miș
cării comuniste și muncitorești internaționale, 
spre înfăptuirea cu succes a construirii Ro- 
mîniei noi, socialiste.

Vă dorim, iubite tovarășe Gheorghiu-Dej, 
multă sănătate, viață îndelungată și activitate 
rodnică pentru binele poporului romîn frate.

Prim-secretar al Comitetului Central al 
Partidului Popular-Revoinționar Mongol 

J. ȚEDENBAL

munci 
vătățură. La

__j
e’.evilc
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Cardoș Gheorghe on Gafițea- 
nu Dumitru etc.

Preocupare pentru ridi
carea nivelului de cultură a 
elevilor manifestă și organi
zațiile U.T.M. din întreprinde
rile : ..Produse zahax 
București — unitatea .-F

erea „Victorii 
Răscoala din 

altele.
oe-a ooved 

permanent 
către „—rele admims 
și organizațiile U.T.M. din în
treprinderi a modului în care 
murrcitorii-elevi își îndepli
nesc îndatoririle școlare cons
tituie un prețios ajutor in 
munca școlii.

Cu toate acestea mai există 
încă lipsuri privind realizarea 
acestei colaborări. Sînt lipsuri 
care au urmări asupra calită
ții muncii din școală. Iată cî- 
teva din ele. Dirigintele clasei 
a observat că elevul Nicoles- 
eu Mihai din clasa a Vil-a 
nu-și pregătește lecțiile cu re
gularitate. lipsește mult de la 
școală șj nu dă dovadă de su-

Intrep so-

J.R.CJL' s

bune 
ondit arată
ă întreprinderea poate și 

trebuie să facă mai mult pen
tru elevii-muncitori decît a le 
da o recomandare pentru 
școala serală.

Credem că de problemele 
școlii serale întreprinderile ar 
trebui să se preocupe în 
chipul cel mai serios, să aibă 
cu ea o colaborare 
raia. Aceasta ar « 
reală contribuție 
mers al școli: serale. Să ne 
referim, de pildă, la nivelul 
de cunoștințe al elevilor. 
Avem tineri muncitori-elevi 
foarte buni, care obțin rezul
tate frumoase la învățătură. 
Dar avem și tineri care obțin 
doar note de 
De cele mai 
de colaborare 
întreprindere, 
frecvența la 
ma condiție 
nivelului la 
tuși, aceasta 
ficient. Pentru a realiza un 
salt calitativ în ce privește 
însușirea temeinică a cunoș
tințelor de către muncitorii- 
elevi, este necesar să-i ajutăm

Miercuri s-a înapoiat în Ca
pitală, venind de la Paris de
legația de oameni de știință 
și artă, care a participat la 
manifestările prilejuite de zi
lele culturii romînești organi
zate în Franța în cadrul pre
vederilor Protocolului de 
schimburi culturale, științifi
ce și tehnice romîno-franceze.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, membrii delegației au 
fost salutați de reprezentanți 
ai Ministerului- învățămîntu- 
lui și Culturii, Ministerului 
Afacerilor Externe, Institutu
lui romîn pentru relațiile cul
turale cu străinătatea, oameni 
de știință și cultură.

Au fost

(Agerpres)
★

Duminică 12 noiembrie la 
orele 10 a.m. lectoratul Filar
monicii de Stat „George Enes- 
cu“ organizează al doilea con
cert lecție pentru elevii școli
lor medii pe tema : „Pagini 
din istoria muzicii".

Conferința tov. Suzana Zu- 
pperman va fi continuată de o 
serie de exemplificări 
își vor da concursul 
alții mezzosoprana 
Kessler, baritonul 
Gafton, pianistul i 
Gheorghiu, flautista 
Roman.

i la care 
printre 
Martha 
Nicolae 

Corneliu 
Victoria

uni
popularizare

In cadrul 
lor din raionul Lăpuș, 
regiunea Maramureș se 
organizează diferite 
manifestări de masă 
pentru popularizarea 
largă a cărții. Printre 
aceste acțiuni amintim 
recenziile la căr
țile Eliberarea" de 
Iles Bela, „Pămînt 
desțelenit" de M. Șo- 
lohov, „Setea" da T. 
Popovici etc.

Acțiunile privind 
popularizarea cărții or
ganizate în raionul 
Lăpuș au dus la atra

gerea unui mare nu
măr de cititori în cea 
mai mare parte tineri. 
In prezent, 
7.200 cititori 
ciut aproape 
de cărți.

Tinerii cititori iau 
parte și la concursul 
„Iubiți cartea" unde 
s-au înscris pînă in 
prezent peste 300. 
Dintre aceștia 140 au 
devenit purtători ai in
signei „Prieten 
cărții".

Mulți tineri au 
țeles că nu-i suficient

să citească numai 
diferite cărfi, ci 
buie să contribuie la 
răspindirea cărții și în 
rîndul celorlalți tineri. 
Pentru aceasta, tinerii 
au fost în fruntea ac
țiunii de popularizare 
ți difuzare a cărții în 
satele raionului. Ei au 
distribuit cărți în va
loare de circa 30.000 
lei.

Președintele Prezidiului Marelui Hural 
Popular al Republicii Populare Mongole 

J. SAMBU

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

La aniversarea a 60 de ani de viață fruc
tuoasă de revoluționar, dedicată în întregime 
apărării cauzei muncitorilor și poporului ro
mîn, ca și mișcării muncitorești internaționale, 
vă trimit, iubite tovarășe Gheorghe Gheorghiu-

București

Dej, în numele comuniștilor argentinieni și al 
meu personal călduroase felicitări.

Vă urez viață îndelungată pentru binele 
cauzei comune — pace, democrație și socialism,

Cu salutări tovărășești.
VICTORIO CODOVILLA

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn

Stimate tovarășe Gheorghiu-Dej,
Cea de-a 60-a aniversare a zilei dumnea

voastră de naștere este un bun prilej pentru a 
vă asigura pe dv. și Partidul Muncitoresc Ro
mîn de .stima comuniștilor austrieci.

Fiu al clasei muncitoare, v-ați consacrat în
treaga viață cauzei socialismului, din zilele 
luptelor eroice de la Grivița pînă la marile 
succese obținute de muncitorii și țăranii ro- 
mîni în construirea socialismului. Atît din în
chisorile fasciste cît și în fruntea Partidului

București
Muncitoresc victorios dv. ați știut întotdeauna 
să indicați partidului calea justă, să educați 
oamenii în spiritul fidelității și devotamentului 
față de comunism. Astăzi puteți face bilanțul 
unei vieți bogate, care într-o foarte mare mă
sură a contribuit la transformarea României 
într-un stat socialist, care asigură poporului 
romîn un viitor luminos.

Vă urăm, dragă tovarășe Gheorghiu-Dej, 
multe și noi succese în marea luptă care ne 
unește pe noi toți.

Cu salutări prietenești.
COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI 

COMUNIST DIN AUSTRIA
FRITZ HEINRICH 

secretar

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn

Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a zilei 
de naștere, vă felicităm frățește pe dv., mar- 
xist-leninist crescut și călit în luptele clasei 
muncitoare, constructor al Romîniei libere so
cialiste. Mișcarea comunistă internațională dă 
o înaltă apreciere roadelor activității dv.

trecere. Cauza ? 
multe ori lipsa 
dintre școală și 
Se înțelege că

cursuri este pri- 
pentru ridicarea 
învățătură. To- 
nu este însă su-

București

Vă dorim multă putere de muncă pentru a 
contribui cu bogata dv. experiență și cu capa
citatea dv., în cursul multor ani încă, la lupta 
pentru cauza socialismului și păcii.

VILLE PESSI
Secretar general al Partidului Comunist 

din Finlanda

îovan^li/uz GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn

București

Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a zilei Comunist din Indonezia vă adresează felicitări 
dv de naștere, Comitetul Central al Partidului și vă dorește sănătate și viață lungă.

M. H. LUKMAN

Președintelui Consiliului de Stat al Republicii Populare Romine 
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

București

Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei cele mai bune urări de sănătate și fericire, 
dv de naștere vă adresez felicitări cordiale și

IOSIP BROZ T1TO

Lucia Lammermoor,
19,30 : Teatrul de Operă și 
Balet al R.P.R. ; Regele Lear,
19.30 : Teatrul Național „I. L. 
Caragiale" (Sala Comedia) ; 
Dezertorul, 19,30 : Teatrul Na
țional „I. L. Caragiale" (Sala 
Studio) ; Cyrano de Bergerac,
19.30 : Teatrul „C. I. Nottara" 
(Sala Magheru) ; Scandaloasa 
legătură dintre dl. Kettle și 
d-na Moon, 20 : Teatrul „C. I. 
Nottara" (Sala Studio) ; Dacă 
vei fi întrebat, 19,30 : Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" 
(Sala „Matei Millo“) ; Hamlet,
19.30 : Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (Sala „Filimon Sîr- 
bu”) ; Mi se pare romantic, 
19,30 : Teatrul de comedie ; 
Vecini de apartament, 19,30 :

Teatrul Muncitoresc C.F.R.- 
Giulești ; Marele fluviu își 
adună apele, 20 : Teatrul pen
tru tineret și copii (Sala C. 
Miile) ; 2 la aritmetică, 10 ; 
2 la aritmetică, 18 : Teatrul 
pentru tineret și copii (Sala 
Libertatea) ; Lysistrata, 19,30 : 
Teatrul de Stat de Operetă ; 
Revista 62, 20 ; Teatrul sati
ric muzical „C. Tănase" (Sala 
Savoy) ; Lozul cel mare, 20 : 
Teatrul evreiesc de Stat; 
Doctorul Aumădoare, 16 : Tea
trul „Țăndărică" (Sala Orfeu); 
Isprăvile viteazului Heraele, 
9 ; Harap Alb, 16 : Teatrul 
„Țăndărică" (Sala din 
demiei) ; Balada patriei 
Ansamblul de cântece și 
suri al C.C.S.

Problema (mitului 
și a infinitului

Ultimul meu tangou : Repu
blica, B. Delavrancea ; La în
ceputul secolului : 8 Martie,
M. Gorki; Vint de libertate : 
Patria, I. C. Frimu, Gh. Doja, 
23 August; Două vieți (seria a 
II-a) : Magheru, București; 
învierea : V. Alecsandri, Vic
toria ; Pînze purpurii: Sala 
Pclatului R.P.R., Elena Pavel, 
înfrățirea între popoare; Com
presorul și vioara — Univer
siada : Lumina ; Cîinele din 
mlaștină : Central; Cercetător 
tehnic — Glasurile pădurii — 
Salutări din Karlovy-Vary —- 
Nigeria — Campionatele in
ternaționale studențești de 
gimnastică — Nik și Snap în 
concursul clinilor frumoși: 
Timpuri Noi; Ciclu de filme 
pentru copii — dimineața, Ro
meo, Julieta și întunericul — 
după-amiază : 13 Septembrie ; 
Soarta unui om : Tineretului;

El Hakim : Cultural; Carmen 
de la Ronda : V. Roaită, Mo
șilor, Donca Simo ; Dama de 
pică : A. Popov ; Evdocbia : 
Grivița, Munca; Bufonul rege
lui : C. David ; Cer senin : U- 
nirea, Flacăra ; Pe urmele 
braconierului : 16 Februarie ; 
Alexandr Nevski: Ai. Sahia ; 
Zboară cocorii: Arta ; Rapso
dia ucraineană: Miorița, Li
bertății, Drumul Serii ; Umbre 
albe : Popular, Volga, 30 De
cembrie ; Spectatori în ofsaid ; 
M. Eminescu, G. Bacovia; Că
pitanul Dabac : Ilie Pintilie ; 
Patru în potop ; A. Vlaicu : 
Revista visurilor : 8 Mai; Fii 
atentă, bunicuțo ! : Floreasca ; 
Prichindelul: N. Bălcescu ; 
Războiul vesel: G. Coșbuc ; 
Din toamnă pînă în primăvară 
și Ziua unei artiste: Olga 
Baneic ; Aeroportul nu pri
mește : I. L. Caragiale.

în Editura Politică a apărut 
traducerea în limba romînă a 
lucrării lui S. T. Meliuhin 
„Problema finitului și a infi
nitului" care este consacrată 
unei probleme filozofice și 
științifice puțin studiate : pro
blema finitului și infinitului. 
Bazîndu-se pe realizările fizi
cii și astronomiei moderne, 
autorul expune într-o formă 
accesibilă concepția materia- 
list-dialectică despre infinita
tea materiei și a proprietăți
lor ei, despre nemărginirea 
spațiului și a timpului. Car
tea tratează despre inepuiza- 
bilitatea materiei și a forme
lor ei, precum și despre trans
formarea reciprocă a diferite
lor forme de materie unele 
într-altele la scara microcos
mului etc. într-o secțiune spe
cială autorul se ocupă de in
finitatea materiei în spațiu și

în timp, punînd în evidență 
inconsistența punctelor de ve
dere idealiste după care lu
mea ar fi finită. Se acordă o 
mare atenție examinării legi
lor generale ale dezvoltării lu
mii materiale și unei seri de 
alte interesante probleme 
științifice.

Volumul se adresează unor 
cercuri largi de cititori : pro
pagandiști, lectori, profesori și 
studenți, tuturor acelora care 
se interesează de problemele 
filozofice ale științelor mo
derne ale naturii.

Problema claselor 
și a luptei de clasă 

în sociologia 
burgheza 

contemporană
In Editura Politică a apărut 

recent în limba romînă și lu
crarea tînărului om de știință 
sovietic V. Semionov „Proble-

ma claselor și a luptei 
clasă în sociologia burgheză 
contemporană" care se ocupă 
de examinarea și combaterea 
teoriilor apologetice burgheze. 
Folosind un bogat material 
faptic autorul demască încer
cările sociologilor burghezi, 
reformiști și revizioniști de a 
înfrumuseța realitatea capita
listă, de a prezenta capitalis
mul sub forma unei „societăți 
fără clase". într-un capitol 
aparte V. Semionov arată lo
cul real al fiecărei clase și 
pături existente în „piramida 
socială" a societății burgheze.

în carte sînt analizate 
schimbările intervenite în 
structura socială a capitalis
mului contemporan, sînt ana
lizate unele particularități și 
tendințe în dezvoltarea luptei 
de clasă.

Un bilanț 
bogat

Mobilizați de organizațiile 
U.TJM., tinerii din brigăzile 
utemiste de muncă patriotică 
din orașul Hunedoara și co
munele subordonate, au reu
șit în ultima săptămină să ob
țină noi succese.

Astfel, brigăzile utemiste de 
muncă patriotică din localită
țile Ghelar, Teliuc, Runcu 
Mare și altele au reușit ca în 
decurs de 7 zile să adune 7.000 
kg. ghindă, 10 kg. semințe de 
brad, au împădurit 7 hectare 
și au efectuat în sectorul fo
restier diverse lucrări prin 
care s-a realizat in total o eco
nomie de peste 12.000 lei.

In atenția brigăzilor ute
miste de muncă patriotică din 
orașul Hunedoara, a stat, ca 
un obiectiv principal, și colec
tarea metalelor vechi. Astfel 
tinerii brigadieri ai muncii pa
triotice de Ia Combinatul si
derurgic Hunedoara și din alte 
întreprinderi din raza orașu
lui nostru au reușit să colec
teze și să trimită oțelăriilor în 
această săptămină 1080 tone 
fier vechi.

ANGHEL RADULESCU 
secretar al Comitetului 

orășenesc U.T.M. Hunedoara

Maistrul Boiculesi Isidor de 
la Uzinele „Hidromecanica’’ 
din Brașov, dă indicații 
tehnice strungarului Gaș- 

par Ladislau



Cel mai slab guvern
în lumea întreagă

Franța
PARIS 8 (Agerpres). 

TASS transmite: In seara 
7 noiembrie a avut loc 
sala „Mutuality", una din cele 
mai mari din Paris, un mi
ting consacrat celei de-a 44-a 
aniversări a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie.

Mitingul a fost deschis de 
secretarul general al Partidu
lui Comunist Francez, Mau
rice Thorez, care a subliniat 
importanța Congresului al 
XXII-lea al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice.

Waldeck Rochet, secretar 
general adjunct al P.C. Fran
cez, a prezentat raportul con
sacrat celei de-a 44-a aniver
sări a Marii Revoluții Soda-

de 
în

liste din Octombrie. Vorbito
rul a subliniat că noul Pro
gram al P.C.U.S. „este pă
truns de grijă pentru binele 
omului, el reprezintă o nouă 
dezvoltare și adîncire a de
mocrației".

In încheierea mitingului s-a 
intonat „Internaționala".

U. Saranankara, F. Bandaranaike, 
ministrul de Finanfe, N. N. Tara
kanov, amabasadorul Uniunii So
vietice, și de S. Vikramasinghe, 
președintele Partidului Comunist 
din Ceylon. In rezoluția adoptată 
participanții la miting felicită gu
vernul și poporul U.R.S.S. cu oca
zia marii sărbători.

Ceylon Olanda

COLOMBO 8 (Agerpres). — 
TASS transmite : Cu prilejul celei 
de-a 44-a aniversări a Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie 
în orașul Colombo a avut loc un 
miting convocat de Liga pentru 
prietenia ceylono-sovietică. Asis
tența a aplaudat cu căldură cu- 
vîntările rostite de preotul budist

O. N. U.

AMSTERDAM 8 (Agerpres). 
— TASS transmite : La Am
sterdam ți în alte orașe din 
Olanda au avut loc numeroa
se mitinguri ți reuniuni con
sacrate celei de-a 44-a aniver
sări a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie, organi
zate de Partidul Comunist din 
Olanda. Cu acest prilej au 
luat cuvîntul membri ai Bi
roului Politic al C.C. al P.C. 
din Olanda ți veterani ai 
mișcării muncitorești olan
deze.

Sisfemul colonial Brazilia

încheierea 
sesiunii U. I. S.

La 8 noiembrie și-a în
cheiat lucrările se
siunea de la Praga a 

Comitetului Executiv al U- 
niunii Internaționale a Stu
denților

Printre cele 31 de docu- 
monte adoptate se nu
mără 
vire la 
națională 
adoptată 
lei de-a XV-a aniversări a 
U.LS., Apelul către studen
ții din întreaga lume pen
tru rezolvarea problemei 
germane, rezoluțiile cu pri
vire la drepturile democra
tice ale studenților, cu pri
vire la cel dc-al vni-lea 
Festival al tineretului și 
studenților și cu privire la 
convocarea celui de-al VII- 
lea Congres al U.I.S.

Declarația cu pri- 
Uniunea Inter- 
a Studenților, 

cu ocazia ce-

Evenimentele din Ecuador
• Demisia președintelui Ecuadorului

• Situație deosebit de încordată in țară
QUITO 8 (Agerpres). — Pos

tul de radio ecuadorian „El 
Mercurio" din orașul Cuenca 
a anunțat că la 7 noiembrie 
Mario Velasco Ibarra, pre
ședintele Ecuadorului, a demi
sionat, iar funcțiunile sale au 
fost preluate în mod provizo
riu de dr. Camilo Gallegos To
ledo, președintele Curții Su
preme.

Tulburările din Ecuador au 
început încă în iunie 1960, pu
țin timp după alegerea ca 
președinte a lui Velasco Ibar
ra, care candidase sub egida 
„Frontului național popular", 
bucurîndu-se de sprijinul a di
ferite partide și organizații de 
masă din Ecuador. îndată după 
alegerea sa a devenit însă vi-

să fie lichidat definitiv
NEW YORK 8 De la trimi

șii speciali Agerpres : In șe
dința de marți după-amiază a 
Adunării Generale a O.N.U. 
au început dezbaterile în legă
tură cu una dintre cele mai 
importante probleme înscrise 
pe agenda actualei sesiuni; 
„Traducerea în viață a Decla
rației cu privire la acordarea 
independenței țărilor și popoa
relor coloniale", problemă în
scrisă pe ordinea de zi la ce
rerea delegației sovietice. Fap
tul că abia după 50 de zile de 
la deschiderea lucrărilor actu
alei sesiuni, Adunarea Gene
rală a luat în discuție această 
problemă, nu înseamnă că în 
această perioadă parcursă pro
blema lichidării colonialismu
lui nu a preocupat majoritatea 
delegațiilor prezente la sesi
une. Reprezentanții Africii, 
Asiei și țărilor socialiste, care 
au luat cuvîntul în cursul 
discuției generale, au făcut un 
aspru rechizitoriu colonialis
mului.^ Același lucru este vala
bil și în ceea ce privește dez
baterile din principalele comi
tete ale Adunării Generale 
care și-au început activitatea 
din plin chiar de la deschide
rea sesiunii.

In această conjunctură defa
vorabilă puterilor coloniale, 
nu a lipsit, bineînțeles, o încer
care de ultima oră a acestora 
de a împinge pe planul doi 
discutarea proiectului sovietic 
de rezoluție. Dar ea a eșuat în 
mod lamentabil. Adoptarea de 
către Adunarea Generală a 
propunerii țărilor africane de 
a dezbate simultan proiectul 
de rezoluție sovietic și proiec
tul de rezoluție nigerian inti
tulat „Programul de indepen
dență a Africii", a spulberat 
iluziile delegațiilor puterilor 
occidentale privitoare la posi
bilitatea împiedicării unei dez
bateri de fond a problemei li
chidării sistemului colonial.

în cadrul dezbaterilor gene
rale asupra celor două proiecte 
de rezoluție, primul a luat cu
vîntul delegatul sovietic, S. G. 
Lapin.

Sesiunea Adunării Generale 
a O.N.U. — a spus el — tre
buie să adopte o rezoluție în 
care să fie stabilite măsurile 
concrete pentru traducerea in 
viață a Declarației cu privire 
la lichidarea colonialismului 
și, în primul rind, să fie fixat 
termenul lichidării totale și 
definitive a regimului colonial. 
După părerea delegației sovie
tice, sistemul colonial trebuie 
să fie lichidat definitiv pînă 
la sfîrșitul anului 1962. Pentru 
aceasta, a spus Lapin, Organi-

----•----
Ministrul R.P. Romine 

la Londra 
ți-a prezentat 

scrisorile 
de acreditare

zația Națiunilor Unite trebuie 
să ceară în primul rind înce
tarea imediată a tuturor răz
boaielor coloniale și a repre
siunilor de orice fel împotriva 
participanților la mișcarea de 
eliberare națională.
Organizația Națiunilor Unite, 

a spus Lapin, trebuie să ceară 
anularea oricăror acorduri ur
mărind limitarea suveranității 
viitoarelor state independente. 

Totodată, a declarat Lapin, 
delegația U.R.S.S. consideră că 
Organizația Națiunilor Unite 
trebuie să ceară puterilor tu
telare ca acestea să acorde 
imediat populației fiecărui te
ritoriu care nu se autoguver
nează drepturi și libertăți de
mocratice largi, să asigure 
toate celelalte condiții nece
sare pentru înfăptuirea trans
miterii puterii depline popu
lației locale, să anuleze toate le
gile și hotărîrile care admit 
discriminarea din considerente 
rasiale, religioase și altele.

în scopul înfăptuirii 
turor acestor

RIO DE JANEIRO 8 (Ager
pres). — Opinia publică pro
gresistă din Brazilia a sărbă
torit intr-un cadru festiv cea 
de-a 44-a aniversare a Marii 
Revoluții Socialiste din 
tombrie. La 7 noiembrie 
orașele Rio de Janeiro, 
Paulo și în alte orașe 
țară au avut loc adunări 
tive.

Uruguay

tu- 
gu-măsuri,

vernul sovietic propune să 
baza repre-se creeze pe 

zentării principalelor gru
puri de state o comisie spe
cială a O.N.U. pentru cerce
tarea deplină și sub toate as
pectele a situației legate de 
traducerea în viață a declara
ției. Delegatul Ceylonului, care 
a urmat la cuvînt, a sprijinit 
punctul de vedere al delegației 
sovietice. în legătură cu a- 
ceasta ziarul „NEW YORK 
TIMES” din 8 noiembrie a- 
rată ; „delegatul Ceylonului, a 
cărui poziție reflectă părerile 
mai multor țări din Asia și 
Africa, a adoptat o poziție 
fermă în problema colonială 
sprijinind formarea acelei co
misii în spiritul componenței 
propuse de 
tică“.

Uniunea Sovie-

Oc- 
in 

Sao 
din 
fes-

MONTEVIDEO 8 (Agerpres). 
— TASS transmite: La Mon
tevideo a avut loc un mare 
miting al oamenilor muncii 
consacrat celei de-a 44-a ani
versări a Marelui Octombrie.

Arismendi, prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Uruguay, a 
vorbit despre Congresul al 
XXII-lea al P.C.U.S. la lu
crările căruia a participat.

s

Uneltirile imperialiste 
împotriva Cubei 

au eșuat
HAVANA S (Agerpres). — La 
noiembrie, Ministerul Afacerilor7

Interne al Cubei a dat publicității 
un comunicat în care anunfă lichi
darea completă a organizafiei 
contrarevoluționare „Mișcarea re
voluționară a poporului" care, ac- 
fionînd la ordinele Departamen
tului de Stat al S.U.A. și Pentago
nului, a organizat acte de diver
siune, sabotaje și crime împotriva 
poporului cuban și a plănuit asa
sinarea primului ministru Fidel 
Castro și a altor conducători ai 
revolujiei cubane.

In comunicat se arată că după 
eșuarea încercării de invadare a 
Cubei din luna aprilie, Agenfia 
Centrală de Investiqatii a trimis 
în Cuba pe agentul ei P. Mederes 
care, primind ordine directe din

înrăutățirea situației sludențimii
sud coreene

ituafia studenji- 
mii sud-coreene 
devine tot mai 
Taxele școlaregrea.

tot mai mari, condiții
le de cazare și hrană 
deosebit de proaste, 
constituie piedici de 
nefrecut în calea tine
retului șud-coreean 
spre instituțiile de în- 
vățămînt superior. La 
acestea se adaugă re
gimul sever, aproape 
polițienesc, introdus 
de dictatura fascistă 
sud-coreeană în facul
tățile și universitățile 
din Coreea de sud.

împotriva 
condiții proaste 
universitățile 
reene s-au ridicat 
denfii colegiului 
dical „Soodo" 
Seul, cu prilejul 
versării mișcării 
dențești împotriva im
perialismului 
Astfel, peste 
denfi de la 
amintit au 
grevă cerînd 
rea studenților elimi
nați în mod ilegal 
încă în luna septem
brie, pe motiv că au

acestor 
din 

sud-co- 
stu- 
me- 
din 
ani- 
stu-

japonez. 
400 stu- 
colegiul 
declarat 
reprimi-

revendicaf dreptul 
a studia pentru toți 
tinerii, suprimarea ta
xelor <Se învăfămînf și 
programe de învăfă- 
mînt judicios întocmi
te.

Întrucît aceste ce
reri, susținute de că
tre toți studenții co
legiului, au fost res
pinse de conducerea 
colegiului, s-a hotărît 
continuarea grevei 
pînă ce aceste cereri 
vor fi satisfăcute.

de

partea generalilor americani Bow
ling și Taylor, a avut misiunea să 
reorganizeze grupările contrare
voluționare, să le înzestreze cu 
arme și cu bani. Acest agent, care 
a fost arestat în Cuba a arătat 
că guvernul american a elaborat 
planul unei noi agresiuni armate 
împotriva Cubei care prevede 
pregătirea unor unități alcătuite 
din mercenari cubani și din alte 
țări latino-americane, atragerea în 
acest complot a guvernelor din 
Guatemala, Nicaragua și Porto- 
Rico precum și asasinarea primu
lui ministru cuban, Fidel Castro.

Ministerul Afacerilor Interne al 
Cubei a anunțat de asemenea că 
contrarevoluționarii cubani pri
mesc sprijin din partea ambasa
delor unor țări reprezentate pe 
lîngă guvernul cuban. „Personalul 
Ambasadei Italiei — se spune în 
comunicat — a permis conducă
torilor unor grupări contrarevolu
ționare să rămînă în clădirea 
ambasadei și să folosească vali
zele diplomatice pentru transpor
tul corespondenței și banilor des
tinate lor. Ambasada Venezuelei 
a găzduit la 13 iulie o întîlnire 
a reprezentanților diplomatici din 
16 țări latino-americane acreditați 
la Havana (în afara acelora din 
Brazii a, Mexic și Ecuador) cu 
conducătorii așa-zisei „Mișcări re
voluționare a poporului", iar însăr
cinatul cu afaceri al Columbiei a 
vizitat deseori pe conducătorii 
contrarevoluționarilor*.

După cum se ara‘ă in corxxv- 
cat toa‘e pLarxx,ile —’-șe.-e » •
contrarevoluționar lor au fost deju
cate de organele securității de 
stat avînd ajutorul oamenilor mun
cii cubani. Toți participanții 
complot, în afara unuia 
fugif din țară, au fost aresfați.

care
la
a

zibil că Ibarra se îndepărtea
ză de angajamentele sale elec
torale. Guvernul său a luat o 
serie de măsuri economice ca 
devalorizarea monedei națio
nale impusă de Fondul Mone
tar Internațional, precum și 
sporirea impozitelor, ceea ce 
a provocat mari nemulțumiri 
în rîndurile populației. Masele 
populare au condamnat aceas
tă politică prin greva generală 
de la 4 octombrie 1961 la care 
au participat nu numai mun
citori, ci și țărani, pături mij
locii ale populației. încercarea 
guvernului de a reprima cu 
forța aceste manifestări a dus 
la ciocniri sîngeroase deosebit 
de violente care au provocat 
un mare număr de morți și 
răniți în cursul recentelor ma
nifestații antiguvernamentale 
din principalele orașe ale țării 
— Quito, Guayaquil și Cuenca. 
Arestarea vicepreședintelui A- 
rosemena, care a denunțat po
litica antipopulară a lui Ibarra 
și tendința sa de a instaura un 
regim dictatorial, a dezlănțuit 
o adevărată furtună în întrea
ga țară și, în ciuda sprijinului 
anumitor cercuri ale armatei, 
Ibarra a fost nevoit să-și dea 
demisia.

BONN 8 (Agerpres). — Ce
lor aproape două luni de tîr- 
guieli dintre Uniunea Creștin- 
democrată (U.C.D.) și Partidul 
liber-democrat (P.L.D.) pen
tru constituirea noului guvern 
vest-german de coaliție li s-au 
adăugat marți după-amiază 
un nou simptom negativ pen
tru Adenauer : 51 de deputați 
aparținînd celor două partide 
ale viitoarei coaliții guverna
mentale au votat în ședința 
Bundestagului împotriva in
vestirii sale sau s-au abținut 
de la vot. Cele nouă voturi cu 
care Adenauer a obținut in-

grupări ale burgheziei mono
poliste vest-germane. El re
prezintă o încercare de a în
lătura criza în care se află 
regimul de la Bonn, mai ales 
ca urmare a măsurilor luate 
de R.D.G. la 13 august și de 
a da un nou impuls politicii 
de forță a R.F.G. „In chestiu
nea formării guvernului, con
stată ziarul vest-german „Die 
Andere Zeitung", cei în drept 
s-au lăsat influențați de do
natorii de fonduri în numele 
cărora se guvernează în Ger
mania occidentală".

Noua coaliție guvernamen-

„Contractul de coaliție", încheiat la Bonn între 
partidele creștin-democrat și liber-democrat, pre
conizează continuarea politicii militariste și re
vanșarde a lui Adenauer.

LONDRA 8 (Agerpres). 
In ziua de 8 noiembrie regina 
Elisabeta a II-a a Angliei l-a 
primit in audiență, la Palatul 
Buckingham, 
Lăzăreanu 
scrisorilor 
de Stat al 
creditează 
mis extraordinar și ministru 
plenipotențiar al R. P. Romi
ne la Londra. Au asistat Sir 
Roger Stevens, subsecretar de 
stat adjunct în Farreign Office, 
și D. Malcolm, vicemareșalul 
corpului diplomatic.

După depunerea scrisorilor 
de acreditare, regina Elisabeta 
a II-a a avut o convorbire cu 
noul ministru al R. P. Romine.

pe Alexandru 
pentru prezentarea 
prin care Consiliul 
R. P. Romine il a- 
în calitate de tri-

America Latină astăzi (II)

semafoarele
partea

ani. 
cu 

po

ruginesc...

Acești tineri algerieni 
găsesc în fața plutonului de 
execuție. Ei știu că peste 
cîteva clipe vor muri sub 
gloanțele colonialiștilor fran
cezi dar privirile lor dîrze nu 
oglindesc altceva decît con
vingerea fermă în justețea 
cauzei pentru care iac sacri
ficiul suprem, încrederea ne
strămutată în victoria finală 

a poporului algerian

flp jw/L/J pp scurt
STOCKHOLM. — în orașul 

Malmo din Suedia a avut loc 
o seară romîno-suedeză or
ganizată de Filiala din locali
tate a Asociației de prietenie 
Suedia-Romînia. Cu acest pri
lej, scriitorul P. H. Matthîs a 
vorbit despre Romînia de ieri 
și de azi, iar Magnus Nilsson 
care a vizitat de curînd Ro
mînia, a împărtășit celor pre
zinți impresiile sale despre 
R. P. Română. In cadrul pro
gramului artistic a fost inter
pretată muzică populară ro
mînească și suedeză și au fost 
prezentate filmele romînești 
de scurt metraj „Sturionii", 
„Arta populară romînească" 
și „Joc de cuburi".

zentate au fost premiate. Nouă 
sorturi au primit medalii de 
aur, alte nouă au primit me
dalia de argint, iar unul — me
dalia de bronz.

Publicăm 
prescurtări 
doua a însemnărilor din 
America Latină ale zia
ristului vest-german Peter 
Grubbe de la ziarul bur
ghez „Die Welt".

PARIS. — La marele con
curs internațional de vinuri de 
la Montpellier din acest an 
toate vinurile romînești pre-

PARIS. — Expoziția de pic
tură și sculptură romînească 
deschisă la Muzeul Național de 
Artă Modernă din Paris conti
nuă să fie vizitată de un nu
meros public. La 8 noiembrie 
expoziția a fost vizitată și de 
o delegație a Partidului Comu
nist Francez, printre care 
Waldeck Rochet, Raymond 
Guyot, Leo Figueres, Jeannette 
Vermeersch. Artiștii plastici 
romîni, care se află la Paris 
cu prilejul Zilelor culturii ro
mînești, au făcut o vizită la 
sediul Uniunii artiștilor plas
tici din Paris la invitația con
ducerii Uniunii.

iră aflu în Honduras. Capi- 
2L2 fala se numește Tegucigal

pa. In presa mondială gă
sești rar referiri cu privire la acest 
oraș. Deseori, Tegucigalpa este 
uitat să fie amintit chiar și în lec
țiile de geografie din școli. De alt
fel, este și de înfeles. Deși Hon
durasul este, în ce privește supra
fața, mai mare decît Bavaria, 8a- 
denul și Wurtembergul luate la un 
loc, populafia lui nu atinge nici 
2 milioane de oameni. Și totuși, 
nu este exclus că înfr-un viitor a- 
propiaf Tegucigalpa să se afle în 
centrul atenției presei mondiale.

Orașul are 100.000 de locuitori. 
Pe drumul de la aeroport spre 
oraș am numărat 5 semafoare. 
Nici unul din ele nu era în func
țiune, In schimb, alături de sema
for, stă de obicei un polifisf care

reglementează circulația înceată 
de pe străzi. Semafoarele au fost 
dăruite consiliului orășenesc acum 
cîteva decenii. Ca un surplus la o 
achiziție făcută în Statele Unite. 
Semafoarele au fost instalate fără 
o zarvă deosebită. De mulfi ani, 
însă, ele nu mai funcționează. Cu 
timpul ruginesc. Dar nimeni nu se 
interesează de aceasta. Un lucru 
simbolic pentru întreaga țară...

...Președintele se ridică în 
cioare în intîmpinarea 
întinde mina.

— Avem mare nevoie 
— spune el. — Dacă îl 
ține, atunci Occidentul 
bizui pe noi.

El zîmbea cu curaj. Este zîmbe- 
tul unui soldat care urmează să 
apere un pod cu o singură cara
bină. Soldatului nu-i rămîne altce
va decît să spere că adversarul 
pur și simplu nu știe de existența 
acestui pod. Pentrucă, dacă 
mânui va dori să pună mina 
pod, el nu va avea nevoie 
măcar de tancuri.

A doua zi, un tînăr, care 
dea ziare la aproximativ 200 
tri de palatul președintelui, 
oferă revista „Boemia"...

Vînzătorul de ziare vorbește

mea.
pi-
îmi

de ajutor 
vom ob- 

se poate

duș- 
pe 

nici

vin-
me-
îmi

limba engleză. El are 25 de 
îl întreb ce se va întîmpla 
Honduras, în care există atitea 
sibilităfi dar nu există mijloace, 
dacă singurul deținător al banilor 
— americanii — vor părăsi țara. 
E| mă privește cu un surîs zefle
mist.

— Am fost în Cuba. Acolo fie
care are o pereche de ghete... 
Aici, la Honduras, americanii se 
îmbogățesc de decenii de pe 
urma bananelor, cherestelei, argin
tului, vitelor noastre. Acum priviți 
în jur și spuneți : cine dintre hon- 
durasieni are o pereche de ghete 
și o cămașă curată ?

Hondurasul trăiește de pe urma 
vînzării bananelor. La fel ca și 
Salvador de pe urma vînzării ca
felei. Peste jumătate din venituri
le în valută ale Hondurasului pro
vin de pe urma exportului de 
banane. Pe piața mondială însă 
cantitatea de banane crește an de 
an, iar prețurile scad.

întreaga producție și exportul 
bananelor sînt concentrate în mîi- 
nile a două companii americane. 
Ele sînt adevărații stăpîni ai țării. 
Dacă acum cinci ani cea mai mare 
din ele a asigurat de lucru, în în
treprinderile sale, unui număr de

★
QUITO 8 (Agerpres). - Ulti

mele știri transmise de agen
țiile occidentale de presă pre
zintă situația din Ecuador 
drept „extrem de încordată". 
După cum arată coresponden
tul din Quito al agenției Fran
ce Presse în timp ce potrivit 
constituției. Congresul a de
semnat în unanimitate drept 
președinte al țării pe vicepre
ședintele Carlos Julio Arose- 
mena, comandanții forțelor ar
mate au anunțat prin radio că 
nu recunosc decît pe președin
tele Curții Supreme, Camilo 
Gallegos Tolego. între timp, 
potrivit agenției, armata a 
blocat pur și simplu clădirea 
Congresului unde Arosemena 
și ceilalți deputați au rămas 
închiși".

Agenția France Presse a- 
nunță că în întreaga țară au 
loc mitinguri în sprijinul lui 
Carlos Arosemena. „Numeroa
se consilii municipale, printre 
care cele din Loja și Cuenca 
— transmite agenția — au pu
blicat manifeste în care cer ca 
președinția republicii să fie 
încredințată lui Arosemena, 
care este apreciat drept sin
gurul om capabil să restabi
lească ordinea și să aplice con
stituția". Potrivit agenției UP1 
Arosemena este sprijinit de 
partidele socialist, comunist și 
conservator. Conf ederați a Ge
nerală a Muncii din Ecuador 
a hotărît de asemenea decla
rarea unei greve generale pînă 
la preluarea funcției preziden
țiale de către Arosemena.

în ce privește soarta fostu
lui președinte Velasco Ibarra, 
agențiile transmit știri din 
cele mai contradictorii. Se a- 
rată astfel că Ibarra ar fi fu
git în Panama, că s-ar fi re
fugiat la o ambasadă străină, 
s-au că ar fi fost arestat.

Coaliția Adenauer-Mende
Desen de

vestitura reprezintă o slabă 
majoritate și, după părerea 
corespondenților de presă din 
Bonn, ea anunță „noi greutăți 
pentru cancelar. Acesta, scrie 
Associated Press, ar 6 putut 
fi ușor răsturnat dacă numai 
câțiva deputați ai partidelor 
de coaliție i s-ar mai fi opus".

Ca și pierderea majorității 
absolute pe care partidul lui 
Adenauer o deținuse în Bun
destag pînă la alegerile din 
17 septembrie, votul de 
marți după-amiază oglindește 
criza prin care trece politica 
oficială a Bonnului. Noul gu
vern condus de Adenauer, a- 
rată A.D.N., este un guvern al 
monopolurilor născut pe baza 
unui compromis între diferite

Ah

îngrijorare în țările 
vest-europene față de 
provocările 

din Berlinul
americane
occidental

V. VASILIU

tală a fost pusă pe picioare 
cu foarte multe greutăți. 
După cele aproape două luni 
de tocmeli, în cursul cărora 
negociatorii reprezentând cele

r

1 p.v 
con-

i sub-
agen-

WASHINGTON 8 (Agerpres). — 
Provocările la care se dedau auto
ritățile militare din Berlinul occi
dental trezesc îngrijorare în ță
rile vesf-europene. Agenția Asso
ciated Press anunfă că „Statele 
Unite au fost întrebate de aliafii 
lor din N.A.T.O. ce scopuri urmă
resc prin recenta lor desfășurare 
de forțe de la granița dintre Ber
linul occidental și cel răsăritean" 
cînd au fost trimise tancuri ameri
cane în încercarea de a impune 
cu forța trecerea în capitala R.D. 
Germane a unor civili americani 
care nu voiau să arate poliției 
populare documentele lor.

Confirmînd acest fapt 
„New York Times" scrie că 
joritaiea membrilor pactului 
atlantic și-au exprimat îngrijorarea 
față de Statele Unite". Ziarul re
latează că aceste nemulțumiri au 
fost exprimate lui Thomas Finlefter, 
reprezentantul S.U.A. pe lîngă 
Consiliul N.A.T.O. din Paris.

Potrivit ziarului american „aliații 
au declarat lui Finlefter că po
poarele lor nu doresc să riște un 
război în legătură cu refuzul ame
ricanilor de a prezenta documen
tele de identificare" reprezentan
ților autorităților din Berlinul de
mocrat.

ziarul 
„ma- 
nord-

impas după altul și s~<ni 
ferat acuzații reciproce, 
cluzia generală, așa cum 
liniază corespondentul < _ 
ției Associated Press, fiindcă 
„nici după investirea lui Ade
nauer nu au fost aplanate 
toate divergențele".

Comentariile cu care a fost 
primită învestitura lui Ade
nauer subliniază aproape fără 
excepție șubrezenia coaliției 
guvernamentale a R.F.G. 
După părerea președintelui 
partidului social-democrat, Ol- 
lenhauer, „acest rezultat este 
la fel de precar și necores- 
punzător situației din Germa
nia pe cit au fost sforăriile 
nedemne din ultimele săptă
mâni în jurul formării coali
ției guvernamentale. Rezulta
tul, a declarat Ollenhauer, do
vedește că actuala coaliție 
este clădită pe nisip și neîn
credere".

Această părere este împăr
tășită de numeroase ziare 
vest-germane. „Adenauer, scrie 
ziarul „Suddeutsche Zeitung", 
va fi prin urmare de acum 
înainte șeful unui guvern 
slab...". „Cel mai slab guvern 
al Republicii Federale", apre
ciază „Die Andere Zeitung", 
Viitoarea formație guverna
mentală de la Eonn este con
stituită, după părerea acestui 
ziar, din „ratați care vor cu 
orice preț să guverneze mai 
departe".

pesfe 20.000 de oameni, acum 
acest număr s-a redus pînă la 
ceva peste 6.000.

în trecut, sfatul primea de la 
cele două companii anual cîteva 
milioane de dolari sub formă de 
impozite și vărsări. în ultimul an 
însă el nu a primit nici un cent. 
Hondurasul însă 
pe urma bananelor. Ce se va în- 
tîmpla dacă 
va stagna ?

Lima este 
Este numai 
companii de

Populația este de 
Un rîu împarte Lima 
inegale. Pe un mal 
ricanii — „gringo" 
aparțin bananele, muncitorii, func
ționarii, pe celălalt mal — indi
genii.

Pe un mal există străzi pavate, 
case cu coloane de beton, ate
liere, instituții, pe celălalt — co
cioabe strîmbate de vint, cîrciumi 
murdare, în care miroase a fasole 
mucegăită și murdărie de crini, iar 
drumurile sînt atît de proaste in
cit în noroiul lor se împotmolesc 
chiar și mașinile care răzbat pre
tutindeni — jeepurile.

în permanență te lovești de sta
rea de spirit antiamerican. Oricît 
de greu îmi vine să înțeleg acest 
lucru, dar realitatea rămîne reali
tate: față de americani se mani
festă o atitudine dușmănoasă, des
pre ei se vorbește cu neîncredere, 
deseori chiar cu ură.

trăiește de

comerful cu banane

nici oraș, nici sat. 
reședința unei mari 
banane.

6000 oameni. 
în două părți 
trăiesc ame- 
— cărora le

Peste jumătate din întregul im
port și export al Hondurasului se 
efectuează prin Puerto Cortes. Vi- 
zifînd însă rada acestuia am vă
zut la debarcader numai un sin
gur vas. Reducerea exportului de 
banane se observă și aici. Pe 
clădirea administrației portuare 
este afișat următorul anunț : „Ru
găm să nu fim deranjați. Nu a- 
vem de lucru".

Acest anunț este afișat 
multe luni. El s-a îngălbenit și s-a 
acoperit de praf, sub panou s-a 
format deja pînză de păianjen.

Încărcarea vasului ancorat la 
debarcader s-a terminat. Muncito
rii se înghesuie la ieșirea din 
debarcader. Au lucrat numai două 
ore pe zi. Fețele docherilor sînt 
întunecate. Oamenii nemulțumiți— 
negri, bruni, galbeni — se înghe
suie în fața casieriei, situată la 
extremitatea unui coridor îngust, 
apărată cu nădejde cu verigi 
groase de oțel

— Este o comportare ca față 
de vife, și nu de oameni — mîrîie 
un grăsun, scuipînd la picioarele 
funcționarului. Acela însă nu-i 
acordă nici o atenție.

Peste o treime din docherii din 
Puerto Cortes nu au de lucru. Nu
mărul șomerilor crește în perma
nență.

Intru într-o cafenea situată peste 
drum de consulatul cuban și co
mand o ceașcă de ceai. Patronul 
dă din cap :

— Nu avem ceai.
Vreau să comand o sticlă de 

limonadă. Patronul însă s-a și în-

de

depărtat. El discută la 
doi clienți, care beau 
mine nu se apropie 
după ce am stat citva 
Aud în spatele meu 
de rîsete. Cineva strigă în engle
zește : „Cară-te acasă, gringo

Populația Hondurasului este de 
aproape 2.000.000 oameni. Printre 
ei sînt numai 1.500 studenți. Din
tre aceștia, aproximativ o treime, 
studenți în drept. In schimb nu se 
pregătesc de loc fizicieni, chi- 
miști, biologi. Singura fabrică de 
ciment din țară este condusă de 
un inginer elvețian, care a fost 
solicitat să ocupe această funcție 
pentru că nimeni din locuitorii 
Hondurasului nu poate să îndepli
nească această muncă.

Universitatea se află în centrul 
orașului Tegucigalpa, capitala ță
rii, între o catedrală veche și noua 
clădire a parlamentului, avînd m 
fața sa o bancă și palatul prezi
dențial. Universitatea ocupă numai 
etajul întîi al clădirii. La parter 
este instalat un seminar catolic. 
In timp ce sus se studiază legile, 
jos seminariștii cîntă imnuri cu
cernice.

Fac cunoștință cu un student. 
Acesta îmi afirmă :

— în Honduras trebuie să se 
schimbe totul. Aici există milionari 
care- și investesc întreaga avere 
în firme străine. Aceasta trebuie 
să înceteze. Fiecare om al muncii 
trebuie să aibă posibilitatea de a 
munci...

tejghea cu 
bere. De 

nimeni și, 
timp, plec, 
o explore
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