
Proletari din toate țările, uniți-vă!

cinleia
iineretuiiii

In întrecere
la reactorul nuclear

ae la Uzinele de tractoare din Brașov reahzeaza cu maxi
mum de atenție fiecaie conexiune.
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Muncitor

Din fiecare tonă 
de țiței, produse 
cît mai valoroase 

și de bună calitate

In toate rafinăriile s-a ex
tins acțiunea inițiată de 
petroliștii ploieșteni de 

a se obține din fiecare tonă 
de țiței produse cît mai valo
roase și de bună calitate. Ca 
urmare, în primele 10 luni din 
acest an. petroliștii din rafi
năriile din țară au sporit va
loarea produselor obținute 
dintr-o tonă de țiței supusă 
prelucrării cu 6,58 Ia sută față 
de perioada corespunzătoare 
a anului trecut.

Acest succes a fost obținut 
îndeosebi pe seama îmbună
tățirii procesului de producție. 
La rafinăria Teieajen, printre 
altele, a fost pus Ia punct sis
temul de recuperare a solven- 
ților necesari prelucrării ți
țeiului. Prin modernizarea 
instalațiilor de dczasfalta- 
re. petroliștii de la rafinăria 
Ploiești au livrat în această 
perioadă numai uleiuri supe
rioare, cu un grad de conge
lare scăzut.

Valoarea producției globale 
realizate în plus de colectivele 
rafinăriilor în primele 10 luni 
se ridică Ia 40.861.000 lei.

(Agerpres)

Vizitatorul 
numărul 
L000.000

și aparate
noi instalații 

de cercetare științifică
*

E bine așa"
ergînd bătrînul în- 
tr-o seară prin sat 
să mai stea de 
vorbă cu oamenii, 
s-a întîmplat să-l 
pună cineva la 

ambiție. Adică discutau ei în
tre ei în fața cooperativei des
pre ceea ce discuta tot satul 
la ora aceea — despre colecti
vă. Și i-a zis bătrînul lui Pa
puc :

— Măi 
mir! Zi 
sau nu 7

— Da’
— Păi 

scriu.
— Să văd hîrtia!
Bătrînul s-a scotocit sub su

man, a scos hîrtia și i-a ară
tat-o.

— O vezi 7 E gata scrisă, da’ 
n-am dat-o că nu-i fata acasă 
și n-a văzut-o și ea.

— Ehe, vorbe... Mă-ndemni 
pe mine, da’ tu...

Atunci bătrînul a luat pe 
hîrtia și i-a pus-o în mină 
Sîrghi, unul din membrii 
mitetului de inițiativă.

— Poftim. Să nu credeți 
că eu tind zic o vorbă nu-i 
sfîntă.

Așa și-a făcut „scrierea" la 
colectivă bătrînul Coluic. Că 
altfel poate ar mai fi ținut-o 
o săptămînă, s-o vadă și fata, 
care era plecată din sat la niș
te neamuri. Pentru că el per
sonal era convins că e bine în 
colectivă. Pentru că el fusese 
la Calofindețti și văzuse cu 
ochii lui ce înseamnă să te 
unești unul lingă altul cu 
unelte și putere și să faci 
treabă serioasă. Noaptea, tind 
n-avea somn, făcuse el și

d e e x p e

Gheorghe, ce mai cir
ca oamenii — te scrii

tu te scrii 7
nu-ți spusei că mă

m b
riență

loc 
lui 
co-

voi

tate și executate în 
cadrul Institutului 
de fizică atomică.

Dintre acestea face 
parte instalația de
numită „Ansam
blul subcritic" des
tinată cercetărilor 
în domeniul fizicii 
reactorilor. C» <s?--

ționase prin alte 
mijloa.ee, cum este 
determinarea carac
teristicilor diferite
lor materiale pro
duse in țară, utili
zate în domeniul 
tehnicii nucleare.

In vederea extin
derii rtudiilor asu
pra fttcțicnării re- 
actonisi diferi-

t.

’C CS

■est c

drept coT.bustibri 
nuclear același tip 
de uraniu ca și 
reactorul, iar pen
tru încetinirea neu
tronilor, este utili
zat grafitul.

Prin darea în ex
ploatare a noii in
stalații se creează

fi 
sistemul 
comandă

ducerea autc 
procesului t 
gic după t 
gram dinain 
bilit. Mașina 
calcul analogic
poate fi folosită la 
studierea și proiec-

hnolo- 
n pro- 

sta- 
de 

mai

teree unor sistema 
de c--Zo~r.c:izcre cu 
aplicttții f* tndu- 
strie, la cercetări a- 
tupra unor procesa 
tehnologice din in
dustria chimică.

Tot la reactorul 
atomic au început 
să fie folosite noi 
aparate executate 
în institut pentru 
măsurarea fluxului 
de neutroni. Prin
tre acestea se

„camere de fisxn 
Aceste camere, 
cutate la cir 
sisiu focrte 1 
se introduc în I 
riorul reactorul’ 
servesc la urmări
rea rapidă a unor 
fenomene a căror 
cunoaștere este deo
sebit de importantă 
pentru îmbunătă
țirea continuă a 
condițiilor de ex
ploatare a reactori
lor.

f*

pentru titlul
de brigadă fruntașă
Cîteva probleme privitoare la munca brigăzilor 

de tineret din orașul Oradea

Cel de-al lll-lea Pavilion de 
mostre din Capitală se bucură 
de un deosebit interes. Prin 
fața standurilor cu produsele 
expuse se perindă zilnic 
numeroși oameni ai muncii. 
O bună parte din aceștia s-au 
deplasat din provincie, cu tre
nuri speciale sau cu autocare 
puse la dispoziție de O.N.T. 
Luni la prînz Nicolae Sicoe, 
electrician la Trustul nr. 1 de 
construcții-București, a fost al 
1.000.000-lea vizitator al Ex
poziției. După vizitarea expo
natelor prezentate, el a primit 
din partea conducerii pavilio
nului un frumos dar.

La cererea publicului cel 
de-al Ul-lea Pavilion de mos
tre din Capitală continuă să 
rămînă deschis pînă la 19 
noiembrie inclusiv.

(Agerpres)

In zilele de 10—12 noiembrie a.c. a avut loc la lași cea de-a 
lll-a sesiune a lecturilor pedagogice pentru invățămîntul pro
fesional ș te--, c al cadrelor didactice din regiunile Bacău, 

Iar, Suceava, organizară de Cabinetul metodic din Ministe
rul Invățăminrului și Culturii, Departamentul școlilor. Directori, profe
sori, diriginți au făcut cu acest prilej un larg schimb de experiență 
metodică privind pregătirea și educarea tinerei generații de muncitori 
calificați pentru economia noastră națională.

Sesiunea a analizat, de asemenea, pe larg problemele educării ele
vilor în spiritul atitudinii noi, socialiste, față de muncă și de bu
nul obștesc, formarea trăsăturilor muncitorului, înaintat, constructor 
activ al socialismului.

Școli profesionale
pe lîngă S. M, T. - uri

p

■etului.

Mașina de calcul analogic pentru studiul lecțpiilorjxucleari. 
In fotografie ; izfiginenfl Țăpu?Cbl:nel; iîniil'țjgftreTieâUzatofti 

mașinii urmaiîncL- îuneponafea"ei.

rii cuprinși în 
îndrumați de 

iile U.T.M., participă 
cu însuflețire, alături de mun
citorii vîrstnici, la îndepli
nirea sarcinilor de producție 
ale întreprinderilor, la reali
zarea unor produse de calitate 
superioară.

La Fabrica de blănuri „1 
Mai" lucrează tinerii din bri
gada condusă de Andrei Butt 
Organizîndu-și bine munca, 
realizînd produse de calitate 
superioară, chibzuind și econo
misind fiecare centimetru 
material, tinerii au realizat 
la începutul anului și pînă 
cum economii în valoare 
peste 75.000 lei. O brigadă 
fel de bună este și cea con
dusă de Tăut Petru de la sec
ția turnătorie a Atelierelor de 
zonă C.F.R. care a economisit 
metale în valoare de 66.000 lei.

Exemple de acest fel sînt 
numeroase și ele arată că ma
joritatea tinerilor orădeni 
participă cu entuziasm la în
deplinirea sarcinilor de pro
ducție.

Pentru a spori însă și mai 
mult contribuția tinerilor la 
realizarea unor produse de ca
litate superioară, la un preț de 
cost scăzut, Comitetul orășe
nesc U.T.M. Oradea a îndru
mat organizațiile U.T.M. să 
mobilizeze brigăzile la între
cerea pentru cîștigarea titlului 
de brigadă fruntașă. Partici- 
pînd la întrecerea pentru a- 
cest titlu, în cadrul întrecerii 
socialiste organizate de sindi
cate, chiar și brigăzile care ob
țin rezultate mai slabe au po
sibilitatea să ajungă la nive
lul fruntașilor.

Ce măsuri a luat comitetul 
orășenesc pentru desfășurarea 
întrecerii ?

De la bun început, Comitetul 
orășenesc U.T.M. Oradea a in
struit activul indicînd măsu
rile cele mai bune de organi
zare a întrecerii, metodele 
prin care să ajute practic 
organizațiile de bază U.T.M. în 
desfășurarea întrecerii. De a- 
semenea, într-o consfătuire cu

de 
de 
a- 
de 
la

responsabilii brigăzilor, comi
tetul orășenesc U.TM. a făcut 
cunoscute activului indicațiile 
plenarei CC. " 
vind criteriile 
brigăzile să-și 
biectivele și 
concrete. Fiecare activist al 
comitetului orășenesc U.T.M. a 
primit sarcina să ajute un nu
măr de organizații U.T.M. în 
perioada de organizare a în
trecerii. Valoroasă a fost și 
inițiativa comitetului orășe
nesc U.T.M. de a organiza în 
acest sens și cîteva schimburi 
de experiență între brigăzile 
de producție ale tineretului, 
precum și de a populariza cele 
mai bune realizări obținute de 
brigăzile fruntașe prin stația 
de radioficare a orașului sau 
prin stațiile de radioamplifi
care ale întreprinderilor.

După cum se vede, în mod 
inițial, comitetul orășenesc 
U.T.M. s-a preocupat de orga
nizarea întrecerii pentru titlul 
de brigadă fruntașă. Din pă
cate, lucrurile s-au rezumat 
însă la atît. Socotind probabil 
că măsurile luate sînt sufi
ciente pentru pornirea și des
fășurarea întrecerii, Comitetul 
orășenesc U.T.M. Oradea a 
neglijat să ajute în continuare 
organizațiile U.T.M. Or, toc
mai acum trebuia intensificat 
ajutorul. Ca urmare, activiștii 
comitetului orășenesc U.T.M., 
deși primiseră sarcina să se o- 
cupe îndeaproape de unele or
ganizații U.T.M. din întreprin
deri, să ajute practic unele 
brigăzi spre a-și stabili pro
grame de lucru, în baza crite-

Sesiune
a tinerilor folcloriști

Laminate peste plan
rj n scurt bilanț al succese- 
// Zor obținute de lamino- 

riștii brăileni ne arată 
că față de angajamentul pe 
care și l-au luat de a da în a- 
cest an 4500 tone laminate 
peste plan ei au și realizat 
4225 tone laminate. Pînă în 
prezent, în întrecerea socia
listă ce se desfășoară la cele 
două laminoare (nr. 1 și nr. 2) 
pe loc de frunte se situează 
echipa condusă de Comunistul 
Ion Ivan care a dat peste plan 
1877 tone laminate, â redus 
rebuturile cu 80 tone și decla
satele cu 99 tone.

*

A.in

al U.T.M., pri- 
pe baca cărora 

stabilească o- 
angajamentele

V. OLONDA 
P. PALIU

(Continuare în pag. a 3-a)

i

La Muzeul 
Iară din

de artă popu- 
Capitală au 

‘ început luni dimineața 
lucrările sesiunii științifice a 
tinerilor folcloriști din cadrul 
Institutului de folclor din 
București.

Pe lingă tineri cercetători 
ai institutului, participă la se
siune invitați din instituțiile a 
căror activitate are legătură 
cu problemele folclorului : in
stitute ale Academiei R.P. Ro
mine, Casa centrală a crea
ției populare, conservatoare 
de muzică, facultăți, muzee 
etc din București și din țară.

Cuvîntul de deschidere a 
sesiunii a fost rostit de mae
strul emerit al artei Sabin 
Drăgoi, directorul Institutului 
de folclor. In cadrul sesiunii, 
care va dura trei zile, vor fi 
prezentate 16 comunicări

e lingă 11 sfați- șini și tractoare din 
uni de mașini întreaga țară au fost
și tractoare din înhățate anul acesta

Dobrogeă, printre care * 
Casfelu, 
Cogealac, 
Topraisar și 
geni au fost înființate 
în toamna aceasta 
școli profesionale de 
ucenici mecanici agri
coli. Cursurile, cu o 
durată de trei ani, 
sînt urmate de 1.000 
de elevi, fii ai colecti
viștilor din regiune.

In stațiunile de ma-

Dorobanfu,
Babadag, 

Chirno-

încă 85 de școli pro
fesionale de ucenici 
mecanici agricoli. Cei 
peste ii.000 de elevi 
— de ’ cinci ori măi 
mulți decît în anul tre
cut — își însușesc în 
aceste școli cunoștin
țele necesare deservi
rii mașinilor și utila
jelor noi cu care este 
înzestrată agricultura, 
precum și aplicării a- 
grofehnicii înaintate.

Organizate în S.M.T., 
școlile dau posibilita
tea îmbinării lecțiilor 
.teoretice cu cele prac
tice, chiar pe locul de 
producție.

lncepînd 
decembrie, 
urmează să 
zeze și cursuri de ma. 
să cu o durată de trei 
ani, pentru ridicarea 
calificării profesionale 
a mecanizatorilor.

din luna 
în S.M.T. 
se organi-

(Agerpres)

niște socoteli: acolo, pe luncă, 
lingă apa Sucevei, să facă o 
grădină de zarzavat de vreo 20 
de hectare, iar grajdurile să se 
pună nu cum ziceau unii pe 
loc bun de grădină, ci pe un 
dîmb pietros, chiar în dreapta 
casei lui, loc care nu era bun 
de altceva. Și mai calculase el 
că 300 de hectare erau destule 
pentru 137 de familii, dacă-l 
vor munci bine, și nu puțin, 
cum ziceau alții, și că ideia 
înființării colectivei era foarte 
bună.

Cu alte cuvinte, bătrînul a 
dat cererea din toată inima și 
chiar mai înainte decît se gîn- 
dise, numai să arate altora că 
lui nu-i place să se mai co
dească din moment ce ți-a dat 
seama că așa e bine.

Peste cîteva 
întors fata, i-a

— Măi Tecla, 
rerea.

— Bine, tată.
— Dacă tu ai ceva contra, 

eu nu vreau să...
— N-am nimica. Eu ți-am 

zis că vreau dinainte.
Cu toate astea, bătrînul mai 

avea agățat de suflet un pic 
de îndoială. Nu în privința 
lui, ci a fetei. Se gîndea mereu 
la ea, la viitorul ei. Așa că 
într-o seară i-a spus mai pe 
ocolite că bine-ar fi să meargă 
și ea într-o colectivă mai 
veche să vadă cum stau lu
crurile acolo cu cei tineri, mai 
ales cu fetele care 
se mărite. Fata 
acord și s-a ivit 
Intr-o zi un băiat
U.T.M. a bătut pe la porțile 
fetelor și flăcăilor.

— Nu vreți să mergem azi, 
fiindcă-i duminică, într-o vi
zită la Bobulești 7 Să vedem 
și noi cum merg treburile pe- 
acolo.

Și iată că fetele și băieții 
din Lisaura au plecat cu auto
buzul la Bobulești. A mers cu 
ei cineva din partea organiza
ției de partid, care i-a spus 
acolo, cum au ajuns, președin
telui : „Am adus mai mult fete 
și băieți. Pe ei îi „arde“ pro
blema cu zestrea. Să-i duceți 
pe la casele tinerilor".

Cei din Bobulești așa au 
făcut. Le-au arătat la început 
vizitatorilor ferma cu o sută 
de vaci cu lapte, magaziile 
pline de cereale, saivanele cu 
oi și pe urmă — hai în sat. 
In sat, pe fiecare uliță erau 
cite 4-5 case noi. Adică mai 
bine de cincizeci în tot satul.

Fetele și băieții s-au împrăș
tiat prin curți: Floarea Pala- 
ghian într-una, Tecla într- 
alta, Chibici in alta. Tecla a 
stat de vorbă cu o fată de 
virsta ei. Avea 18 ani, o chema 
Filica și se măritase cam 
de tinerică — recunoștea 
chiar ea. Dar intr-un an, ea 
și cu bărbată-su și-au ridicat 
casă. Acum puneau sobele de 
teracotă. Cum 7 Prin munca 
lor. O sută optzeci de zile 
muncă ea, douăsute zece 
bărbată-su, aproape 40 de lei 
valoarea zilei muncă — și ăsta 
e tot secretul...

— V-a fost greu 7 a între
bat-o.

-» Greu.? De ce.3 Am mun
cit ca toată'lumea și'uite...

Au colindat satul pînă spre 
seară, au jucat la horă cu co
lectiviștii, au discutat despre 
toate și s-au întors acasă.

După ce a intrat pe ușă, 
Tecla i-a spus bătrînului, ve
selă, îmbujorată la față:

— Tată, e bine așa cum ai 
făcut matale.

ION BĂIEȘU

zile, tind s-a 
zis:
eu dădui ce-

trebuie să 
a fost de 

și prilejul, 
din biroul

JJ Arieșul“-Turda 
a cucerit

Cupa R.P.R 
la fotbal

(Citiți comentariul în pag. 
a 2-a) Apărarea „Arieșului" a intervenit prompt și eficace la insistentele atacuri ale formației 

'Răpid-Bucureștt
Foto : V. RANGA ,

O după amiază a prietenului meu

Duminică, 441 de 
familii de țărani 
muncitori și în

tovărășiți din Glodeni, 
raionul Tg. Mureș au 
inaugurat noua lor 
gospodărie colectivă. 

Ei au unit în gos
podărie o suprafață de 
1079 hectare. Dato
rită muncii politice 
desfășurate sub con- 
conducerea organiza
ției de partid, marea 
majoritate • țăranilor 
muncitori din Glodeni 
a Intrat în gospodăria

colectivă, care se va 
numi „Spicul de aur". 
După masă, la cămi
nul cultural s-a adunat 
aproape întregul sat 
precum și numeroși 
oaspeți din comunele 
și satele vecine. Ti
nerii din Glodeni s-au 
îmbrăcat în frumoase
le lor costume popu
lare, ca în zile de 
mare sărbătoare.

Participanții la adu
nare au hotărlt trimi
terea unei telegrame 
tsa*f<ȘuW fiheqrghe

Gheorghiu-Dej, asigu- 
rîndu-l că colectiviștii 
din Glodeni vor lupta 
și pe viitor pentru în
deplinirea sarcinilor 
trasate de partid. Ei 
au prezentat în fața 
noilor colectiviști un 
frumos program artistic 
dat de tinerii din Glo
deni și de echipa ar
tistică a fabricii „Pe- 
t<5fi Sandor" din Tg. 
Mureș.

ȘT. NECANIȚCHI

are aș vrea să-l cu
noașteți pe prietenul 
meu. Cind lucrează, 
ca să încep prin avă 
spune cîteva cuvin
te despre asta, pri

virile ochilor lui, cam mici și 
foarte negri, revin mereu asupra 
mașinii. Vedeți, pentru el oricînd 
un reper poate fi făcut mai bine, 
sau înfr-un timp mai scurt, sau 
prinfr-o modificare care duce la 
scăderea prețului de cost. Priete
nul meu caută cu încăpățînate 
drumurile care duc Intr-acolo. De 
unde, și felul privirii sale : cerce
tătoare, glndifoare, uneori cu scă
părări — pesemne atunci cind i 
se ivesc soluțiile. Îmi iubesc prie
tenul, dar să nu credeți că din 
pricina asta vi-l prezint mai fru
mos decît e. Doar mă și cert des
tul cu el. Zău așa, într-una mă 
cert.

Cam In flecare după-amiază.
Uite, s-au sfîrșit cele opt ore 

de producție și, cum mi se fot 
întîmplă, mă duc pe la el acasă. îl 
găsesc citind ziarul. Mia, fă spun

drept, mi se întîmplă uneori să-l 
răsfoiesc numai și-l arunc. El, nu. 
Ar fi făcut și colecție, dacă mai- 
că-sa nu i-ar fi descompletat nu
merele. Pentru gospodărie. Ce tă
răboi i-a făcut de fiecare dată I 
Intru, îmi face semn cu mina să 
iau loc și continuă să citească. 
Mă uit peste umărul lui — e o 
cuvînfare de o pagină, aproape. 
Oftez. Dar de cind am avut cu el 
o discuție pe tema cunoașterii a 
ce se întîmplă în lume și 
tului acestei 
mine, nu mai 
trerup. Atunci 
mint", cum se

— Trăiești ca un sălbatec, mi-a 
spus în concluzie. Crezi că dacă 
știi trei, patru lucruri, acolo, des
pre situația internațională,

cunoașteri 
îndrăznesc 
„m-a pus 
zice.

a efec- 
penfru 

să-l în- 
la pă-

pre situația internațională, gata, 
te descurci de acum. Te înșeli, bă
iete : In fiecare zi se întîmplă 
ceva nou, care împinge lumea îna
inte. Dacă ai fi citit de-a fir a 
păr și alte rubrici decît cea de 
sport, n-al mai fi fost atît de fră- 
mlnfaf la 18 aprilie. Ai fi Înțeles 
că 1961 nu «st# 1954 șl Cub« nu

mai poate frece prin ce a trecut 
Guatemala...

îl las să citească și, așfeptind, 
iau de pe dulap cutia de table, 
o deschid, așez pulurile la locul 
lor și pe cîmpul meu și pe al lui, 
după care nemaișfiind ce să fac 
agit zarurile, așfeptind fără nici un 
rost un șase-șase.

— Nu joc, îmi spune prietenul 
meu, fără să ridice ochii din pa
gini.

— Și de ce, mă rog ? zic eu 
revoltat.

De astădată m-a privit.
— Fiindcă pentru tine 

ăsta, care trebuie să te distreze 
o jumătate de oră, devine o cap
cană In care îți prăpădești ziua.

— la te uită I Te pomenești că 
ai stabilit și un tabel fix — cite 
minute și cile ore merită să fie 
acordate fiecărui joc!?

Ironia nu pare să-l atingă.
— Dacă crezi că după șapte 

partide de table ești mai odihnit, 
— nu zic mai cult — decît după 
două, o să trebuiască să-fi cauți 
alt partener. Șl se cufundă 
nou ta lectura zlatujul, Mai bine

jocul

din

ia asta, mai zise, și-mi arătă un 
număr dintr-o publicație literară. 
E acolo o poezie închinată nouă.

— Cui adică ?
— Autorul o dedică prietenilor 

luj din fabrica noastră. Nu-ți a- 
minteșli numele l Tînărul acela 
care a fost invitat la club. Ne-a 
citit un poem de dragoste.

— Aha, ăla pe care l-ai făcut 
tu praf. Dacă ar fi știut culturalul 
că ai de gînd să te ridici, n-ar 
mai fi invitat lumea la discuții.

— Nu-i adevărat, nu l-am fă
cut praf, l-am spus doar: tova
rășe, așa fînjif și suspinat se putea 
iubi oriclnd, pentru asta nu era 
neapărat nevoie ca ea să fie ute- 
misfă și țesătoare fruntașă și nici 
să se plimbe sub neon pe lito
ral la Vasile Roaită. Că asta era 
actualizarea. Păi nu ? Dacă vreau 
o mare pasiune nefericită, prefer 
suferințele tînărulul Werther, în
țelegi 1

— Mda. Băiatul s-a cam supă
rat.

— l-a trecut. Uite dovada, ci
tește. Asta de aici, da, e eu totul 
altceva. Citește-o,

mor- 
adică 
restul 
înce-

— Vrei să te lauzi, am 
măit eu, luînd revista. Că 
datorită criticii tale... dar 
nu i-am mai spus pentru că 
pusem să citesc. Era fot o poezie
de dragoste „Pămîntul dragostei" 
— și prietenul meu avea drep
tate. Asta, da. Se vede că între 
timp tînărul se îndrăgostise... 
de-adevărafelea, cum spun copiii.

upă vreun ceas, în 
care am terminal cu 
lectura și am jucat 
table (o singură par
tidă, închipuifi-vă : 
l-am făcu, de două 
ori mar) și n-a avut 
ia revanșa, oricît am 

oraș. Pornim
ambiția să-și 
insistat), ieșim In 
spre centru și iarăși începem să 
ne dondănim. Întîi mă previne că 
la 19,30 se va duce la Casa raio
nală de cultură și, deodată poli
ticos, afurisitul, mă întreabă — ce 
vreau să facem pînă atunci. Parcă

ȘTEFAN IUREȘ

(Continuare în pag. a X-a)
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Comentariile

Intr-adevăr francezii 
pe o victorie facilă a

franceză de speciali- 
si marile cotidiene 
luni dimineață co-

presei franceze

Io Bayonnet

O după amiază

R. P. Romină-Franța 5-5
șteptat ou mare 
interes în cercu
rile sportive inter
naționale, meciul 
de rugbi dintre 
echipele Franței și

R. P. Romîne, disputat dumi
nică la Bayonne, s-a terminat 
cu rezultatul de 5-5, rezultat 
care după aprecierea comen
tatorului sportiv al agenției 
„France Presse" constituie una 
dintre cele mai mari surprize 
din Istoria rugbîului de după 
război, 
scontau

echipei lor. Rugbiștil romîni 
au dat însă o replică atît de 
viguroasă încît XV-lea fran
cez nu numai că nu și-a luat 
revanșa pentru înfrîngerea su
ferită în 1960 la București, dar 
cu mare greutate au evitat în
frîngerea. Echipa romînă a 
luptat admirabil în acest meci, 
impresionînd atît prin condiția 
fizică cit și prin calități teh
nice manifestate în domeniul 
jocului colectiv, al schimbului 
de pase și la grămada des
chisă.

Presa 
tale ca 
apărute 
mentează pe larg remarcabila 
performanță a echipei R. P. 
Romîne de rugbi, care dumini
că după-amiază a terminat la 
egalitate (5-5) meciul cu re
prezentativa Franței, disputat 
pe stadionul din Bayonne.

Ziarul de sport „L’EQUI- 
PE” publică o pagină întrea
gă consacrată meciului de la 
Bayonne. Cunoscutul comen
tator Denis Lalanne scrie 
printre altele: „Romînii con
tinuă neîntrerupt drumul pe 
care și l-au ales. De pe acum 
sînt tot atît de buni ca și 
echipa Australiei, au lăsat de
finitiv in urmă Italia și pe 
ceilalți continentali. Și aceas
ta datorită unor înaintași 
foarte energici, cît și silinței 
pe care o depun de a aplica 
tot ce se practică în rugbiul 
internațional... Am văzut cele 
4 meciuri Franța-Romînia de 
după război: de fiecare dată 
rominii au demonstrat pro
gres”. Lalanne conchide : „O 
săritură providențială a min
gii în minutul 
15-le francez de 
frîngerii".

Tot în ziarul 
Henri Garcia scrie, după ce 
analizează evoluția francezi
lor : „In fața acestui joc de
zolant, care făcea publicul din 
Bayonne să urle, romînii do
vedeau soliditate în înainta
re, păstrau bine mingea în li
nia a 3-a, pentru a pune pe 
francezi în ofsaid. Rugbiștiî 
romîni i-au întrecut pe ai noș
tri prin vitalitate și dina-

55 a salvat 
spectrul în-

„L’EQUIPE”

mism. El organizau grămezi 
deschise după mingi prinse 
foarte frumos de Demian la 
tușe, știau să se regrupeze ra
pid, sau să execute a doua 
perdea defensivă, sub condu
cerea omniprezentului Mo- 
raru“.

Garcia remarcă de asemenea 
plasamentul jucătorilor noștri 
pe teren și scrie în încheiere : 
„în sfirșit, Penciu a fost ad
mirabil în postul de fundaș, 
prin felul în care a prins ba
lonul, plasamentul și uluitoa
rele lovituri de picior, reușind 
chiar să trimită un balon de 
la linia de 22 a echipei sale la 
numai cîțiva metri de terenul 
din țintă francez.

Ziarul „LE PARISIEN LI
BERE" scrie: „Nu trebuie de 
altfel considerată ca o sur
priză performanța realizată de 
echipa Romîniei. Ea s-a dove
dit fără îndoială în mare pro
gres, dar, ca să spunem ade
vărul, acest progres nu datea
ză de ieri. Nu învinsese Romî- 
nia Franța cu 11-5 la Bucu
rești în iunie 1960, iar la sfîr
șitul toamnei trecute nu și-au 
confirmat valoarea în dauna 
lourdezilor ?“

Alte ziare ca „FIGARO", 
subliniază că „Romînii au ob
ținut un rezultat măgulitor", 
iar „AURORE" arată : „Bine 
înțeles terenul era lunecos, 
mingea foarte grea, dar romî
nii suportau și ei același han
dicap, reușind să-i facă față 
printr-o mare precizie a lovi
turilor de picior în tușă, o mai 
bună concepție și o adresă a 
jocului la mină mult mai su
perioară".

Jucătoarele de la I.F.A sînt în plin atac (fază de la meciul 
de volei I.F.A.—C.S.M.S. Iași) disputat duminică în sala 

Dinamo.
Foto: C. VICTOR

Preliminariile 
campionatului 

mondial de fotbal
In

campionatului mon
dial de fotbal s-au 
desfășurat duminică 
mai multe partide 
decisive. La Istanbul 
echipa U.R.S.S. a 
învins cu 2-1 (2-1) 
reprezentativa Tur
ciei și a obținut ca
lificarea pentru tur
neul final din Chi
le. Mare surpriză la 
Berlin, unde, Sue
dia, finalistă la ul-

preliminariile timul 
lumii, 
nată in meciul de 
baraj cu 2-1 (0-1) 
de către Elveția.

Confirmînd pro
nosticurile, echipa 
R.P. Bulgaria a dis
pus cu 1-0 (0-0) de 
selecționata Fran
ței, astfel că cele 
două echipe se vor 
întîlni intr-un meci 
de baraj.

în sfirșit, la Casa
blanca Spania a cîș-

campionat al 
a fost elimi-

tigat greu — 1-0 
(0-0) meciul cu Ma
rocul. Pînă acum 
s-au calificat pen
tru turneul final al 
campionatului mon
dial 12 echipe: 
U.R.S.S., Italia, R.P. 
Ungară, Anglia, El
veția, R.F. Germa
nă, Argentina, Co
lumbia, 
Mexic, 
Chile.

Uruguay.
Brazilia 0

a prietenului
(Urmare din pag. l-a)

meuagriculturii
însemnări 

de la finala de zonă 
desfășurată 

in raionul Galați

a cucerit Cupa
Arieșul" Turda

(Agerpres)

Fe traseu ciclocrosiștii din 
proba rezervată tineretului.

Foto : R. VASILE

£-,chipa de fotbal a muncitori
lor sticlari din Turda, „Arie
șul" s-a comportat excepțio

nal în pasionanta dispută a „Cupei 
R. P. Romîne". Formație din ca
tegoria secundă de fotbal a țării, 
„Arieșul” Turda s-a dovedit încă 
din semifinale, cînd a învins cu 
3—0 echipa arădeană a uzinei 
textile, o veritabilă pretendentă la 
cucerirea trofeului.

Confruntarea finală susținută du
minică pe stadionul Republicii in 
compania unei alte formații din 
categoria A de fotbal, Rapid Bucu
rești, a confirmat pe deplin va
loarea acestei tinere echipe, (me
dia vîrstei 23 ani).

Inminarea trofeului este în esen
ță un act oficial : momentul cul
minant în care „eroii" sînt răsplă
tiți pentru succes, pentru victorie. 
In acest moment „eroii" noștri a- 
veau ochii înlăcrămați de bucurie. 
Cîteva clipe mai înainte și-au pur
tat pe brațe antrenorul iar mai 
apoi și-au îmbrățișat cu căldură 
adversarii. Gestul vorbește de la 
sine despre respectul pentru pro
fesor, pentru tovarășii de între
cere.

In cabine au fost asaltați de re
porteri și au făcut declarații pre
sei, radioului. „Ne-ăm pregătit 
seriozitate. Am dorit tare mult 
trofeul acestei mari întreceri

n"

cu 
ca 
să

PE SCURT
Luni după-amiază în sala 

Dinamo, echipa de handbal în 
7 Tatran Preșov (R. S. Ceho
slovacă) a întîlnit echipa 
C.C.A. Handbaliștii romîni au 
obținut o victorie la limită : 
18—17 (9—8).

în ultimul meci al turneului 
echipa cehoslovacă va întîlni 
miercuri la Brașov echipa 
Tractorul.

• Duminică, în împrejuri
mile stadionului Voința, s-a 
disputat finala campionatului 
republican de ciclo-cros. între
cerile au fost dominate de ci
cliștii clubului Flacăra Roșie 
București. La seniori titlul de 
campion a revenit lui Con
stantin Dumitrescu (Flacăra 
Roșie) care a parcurs cei apro
ximativ 24 km în 1 h 05’ 52”. 
El a fost urmat de Gh. Neagoa 
(C.C.A.) - lh 06’33” și Al. 
Szatmari (C.S.M. Cluj) 1 h 
06’ 14”. Campionul de anul 
trecut C. Baciu s-a clasat pe 
locul 7. La juniori primul loc 
a fost ocupat de H. Chelaidite 
(Flacăra Roșie) urmat de 
coechipierul său Simion Mi- 
hălțeanu

• Un grup de sportivi ieșeni 
a plecat la Chișinău pentru a 
susține mai multe întîlniri 
prietenești cu sportivi din 
R.S.S. Moldovenească. Grupul 
cuprinde fotbaliști, voleibaliști 
și șahiști de la C.S.M.S. Iași 
și baschetbaliștii clubului Vo
ința din localitate.

• în țară s-au disputat du
minică 
pentru campionatul cat. A. 
La Ploiești Petrolul care ju
case excelent la București în 
meciul cu Dinamo, n-a mai 
putut reedita figura de acum 
cîteva zile terminînd la egali
tate : 0-0 cu Dinamo Pitești 
Pe teren propriu Jiul Petro
șani a cîștigat la limită : 1-0 
în fața lui Dinamo Bacău, iar 
la Cluj Știința a dispus cu ca
tegoricul scor de 4-1 de Mine
rul Lupeni. Un meci palpitant 
a avut loc la Tîrgoviște unde 
Metalul a învins cu 4-3 pe 
Știința Timișoara după ce la 
pauză studenții au condus cu 
3-1.

în clasament conduce acum 
Steagul Roșu Brașov cu 16 
puncte, urmată de Petrolul și 
Dinamo București cu cîte 16 
puncte.

4 întîlniri contînd

• Competiția internațională 
de handbal în 7 „Marele Pre
miu al orașului Praga" a fost 
cîștigată de echipa Dukla Pra
ga care în meciul decisiv a 
învins cu scorul de 8-7 echipa 
de tineret a orașului Bucu
rești. Tinerii handbaliști ro
mîni au avut în general o fru
moasă comportare clasîndu-se 
pe locul doi înaintea echipei 
daneze Roskilde.

(Agerpres)

poposească măcar pentru un an la 
sticlarii din Turda, mărturisea Ion 
Ursu, căpitanul echipei turdenilor. 
Cucerirea „Cupei R.P.R." este o- 
magiul nostru oferit muncitorilor 
sticlari, tovarășilor noștri de mun
că, care ne înconjoară cu atîta 
dragoste, care ne-au purtat către 
victorie". Modestia, strădania în 
pregătirea tehnică, morală nu-l 
caracterizează numai pe căpitanul 
echipei, ci pe fiecare component 
al formației din Turda. Încă un 
exemplu : fotbalistul Gh. ~ 
siantin " 
felicitat 
echipă 
pe înaintașul Băluțiu (autorul ce
lor două goluri) și pe portarul Su- 
ciu. Am ascultat răspunsul tînăru- 
lui portar care fusese lăudat de 
Constantin pentru evoluția sa foar
te bună. „Cum să nu aperi bine, 
cînd coechipierii tăi luptă fără 
a-și cruța eforturile, cînd nu se 
descurajează chiar în momentele 
cînd victoria pare asigurată adver
sarului. Victoria aparține întregii 
echipe".

Modestie, voință, dîrzenie, dra
goste pentru culorile asociației 
sportive, respect față de muncito
rii pe care-i reprezintă pe terenul 
de sport și evident, o remarca
bilă pregătire tehnică : iată în cî
teva cuvinte „secretul" victoriei, 
al performanței cucerite de spor
tivii din Turda. Sportivi obișnuiți 
așa cum sînt mii și mii de sportivi 
în patria noastră. Și totuși există 
parcă ceva... aeosebit în viața de 
toate zilele a echipei.

...„Arieșul" Turda a pornit pe 
drumul consacrării în urmă cu cî
țiva ani, luînd-o de la „a" cum 
se șpupe.

In oraș activa o formație de ju
niori, elevi ai școlii profesionale 
metalurgice și de sticlărie. Elevii 
ucenici au devenit după absolvi
rea școlii lăcătuși, electricieni, 
tehnicieni. Pasiunea pentru mese
ria îmbrățișată i-a făcut repede 
cunoscuți printre harnicii muncitori

din formația 
după meci 

și în mod

Con- 
C.C.A. a 

întreaga 
deosebit

le-a 
bun. 

Juniorii Suciu (lăcătuș) Pantea (teh
nician), Zahan (laborant chimist), 
Vădar,( mecanic), Mărgineanu (lă- 
că.’uș), Pîrvu (lăcătuș), Pexa (ma- 
frijer), Arghișeanu (lăcătuș), au fost 
promovați în prima formație a fa
bricii iar mai apoi în echipa care 
avea să reprezinte orașul în cam
pionatul regional. Și de aici în di
vizia B. Așadar pînă aici nimic 
deosebit. Și totuși...

Campionatul categoriei secunde 
este evident mai pretențios. Mulți 
sînt tentați să alerge după fotba
liști consacrați. Asociația sportivă 
a fabricii, muncitorii au avut în
credere în echipa lor și au găsit 
necesar s-o împrospăteze doar cu 
elemente tinere, crescute pe te
renul de sport al muncitorilor tur- 
deni. Aici nu și-au găsit loc „pă
sările călătoare" ci juniorii.

Munca de pregătire a juniori
lor, a celorlalți fotbaliști reclamă 
multă răspundere, multă exigență, 
nici un fel de concesii pregătirii 
tehnice, morale.

Antrenorul, colectivul echipei a 
respectat întocmai aceste „amă
nunte". Un exemplu elocvent: 
unul dintre fotbaliști și anume 
Pirvu a început într-o vreme să 
lipsească de la antrenamente, să 
se pregătească superficial. Co
lectivul echipei n-a rămas indi
ferent. Ursu, căpitanul echipei, 
Pantea și alți coechipieri l-au 
„scărmănat" zdravăn pe Pîrvu 
pentru asemenea obiceiuri. Și l-au 
vindecat în scurtă vreme de ae
rele de vedetă.

„Arieșul" Turda n-a devenit 
peste noapte o echipă consacrată, 
o echipă cu un program de pre
gătire aparte, deosebit. Este o 
formație tînără, cu elemente ta
lentate, animate puternic de pa
siune sportivă, cărora onoarea 
fabricii, culorile asociației sportive 
le sînt scumpe.

lată deci „secretul" victoriei.' 
.VASILE RANGA

ai fabricii de sticlă. Sportul 
fost pe mai departe prieten

vineri, sîmbătă și 
duminică, în comunele 
Ivești, Liești, Nănești, Tudor 

Vladimirescu și Vameș din raio
nul Galați, s-au desfășurat între
cerile fazei finale de zonă a 
„Cupei Agriculturii". Aproape 500 
de tineri și tinere, cei mai buni 
reprezentanți ai sportului sătesc 
din regiunile Galați, Brașov, Do- 
brogea și Ploiești și-au disputat 
cu ardoare titlurile de campioni 
zonali.

lată, de pildă, la sfîrșitul în
trecerilor de trîntă, care au avut 
loc în sala căminului cultural din 
Liești, antreonrul secției de lupte 
a C.S.M. Galați, Ștefan Babin pre
zent aici, ne declara printre al
tele : „Cu ani în urmă, tot din a- 
ceastă comună, a plecat atletul 
Ilie Savel, făcîndu-se și el cunos
cut tot înfr-o competiție asemănă
toare. De la concursurile de trîntă, 
la care am asistat aici, am reținut 
cîteva nume, pe care probabil 
peste cîtva timp le veți întî'ni și 
In formația Secției noastre.

Nota)i-vă : Panait Manole, cate
goria grea, pe care personal 
II „văd", dacă se va pregăti cu 
perseverență și seriozitate, prin
tre fruntașii categoriei sale în 
sportul luptelor din țara noastră. 
Autentice talente sînt și Gh. Do- 
lea din Liești, Panait Dumitru ti
vești) și alții.

Pe de altă parte, așa cum ară
tăm : concursurile desfășurate în 
comunele amintite au contribuit la 
popularizarea, în această parte a 
țării a unor ramuri de sport, mai 
puțin cunoscute. La Vameș au a- 
vut loc, pentru prima dată în is
toria acestei comune, întreceri da 
popice.

Sau, un alt exemplu. în aceeași 
zi, înfruntînd cu stoicism rafalele 
de ploaie cîteva sute de tineri și 
tinere, din comuna Tudor Vladimi
rescu, nu s-au dezlipit,țle „tușele" 
celor două terenuri de volei din 
curtea școlii pe care se desfășu
rau finalele de volei. Și dacă la 
sfîrșitul meciurilor oficiale cîjiva 
băieți „neobservînd" ploaia și 
greutatea mingiei „plină" de apă, 
au „încercat" cîteva pase, faptul 
n-a mirat pe nimeni. Voleiul își 
cîștigase noi și credincioși prie
teni.

La încheierea celor trei zile de 
întreceri, răsfoind sumar bloc-no- 
leșul, revin io «fața oehJor rxme. | 
roasele momente impresonante 
care au presărat această competi
ția... Bucuria necuprinsă a tineri
lor fotbaliști de la Recolta-Basa- 
rabi, din minutele caro au urmat 
clipei în care arbitrul fluiera fi
nalul jocului care le consfințea 
victoria și titlul de campioni... 
Zîmbetul fericit a| fetelor de la 
Recolta-Pechea, învingătoare neaș. 
teptate în finală a redutabilei 
formații a handbalistelor de la 
„Firul Roșu" Tălmaciu, regiunea 
Brașov... Aplauzele puternice, cu 
care spectatorii de pe stadionul 
din Ivești i-au răsplătit pe spor- 
*.... satelor gălăfene, cîștigătorii

................. > zonă
***** !
primului loc în finala de 
desfășurată aci.

Nu putem încheia acesfe 
însemnări fără a spune un 
de laudă pentru organele 
din comunele amintite, 
conducerile S.M.T. Nănești, 
Ivești, sau S.M.T. Vameș, care au 
contribuit la reușita organizării a- 
cestei competiții

scurte 
cuvînt 
locale 
pentru 
G.A.S.

nu știi, spun, că pînă la urmă tot 
cum vrei tu rămîne. Nu, de ce, 
zice, fe întreb serios, ce preferi. 
Ei, dacă întrebi serios, răspund eu, 
află că am de gînd să mai vedem 
odată „Carmela", Haidem.

— Asta nu. O dată, și a fost 
prea mult.

— Atunci de ce mă mai întrebi 
ce vreau ?

Și pe urmă, fine-te dispută, pe 
chestie de gusturi.

— Vrei să zici că interpreta 
n-are o voce grozavă 7 Zi că 
n-are.

— De acord. Are, Dar de ce 
trebuie numaidecît să văd un film 
pentru asta I Era mai simplu un 
recital pe

— Dar 
straș...

— Vrei 
cu mine pe Bucegi într-o dumi
nică, de cînd fe rog. Ai acolo cu
lori frumoase cîte poftești. Acolo 
in schimb nimeni nu face crize 
de isterie pe tehnicolor.

— Lasă-mă-n pace, zic. Vasă- 
zică nu ți-a plăcut „Carmela" 7 
Și cînd te gîndești că era la cine
mascop...

Rîde, cu ochii lui mici, negri.
— Nici cinema-scopul nu scuză 

mijloacele...
Poftim de-l convinge!
Lume multă pe bulevard. Prie

tenul meu cumpără o „Informa
ție", se uită căutînd ceva anume 
pe pagina a doua și, ținîndu-mă 
de braț, ca să ne strecurăm mai 
ușor prin mulțime, începe să-mi 
turuie : ce filme mexicane exce
lente au rulat la noi, ce actriță 
de prim rang e Maria Felix, ce 
operator de falie mondială e Fi
gueroa, dar că tocmai de aia îl 
scot din sărite producțiile în serie 
care fac export de pitoresc sud- 
american : dinți albi perlați, som
brero uriașe, talentul necunoscut, 
lansat „peste noapte" sub firma 
unei vedete obosite ; și mai ales 
revoluții de operetă : un acord de 
chitară, o salvă de pușcă, încă 
un acord de chitară și iar o îm
pușcătură — nu suport eșa ceva, 
iubitule. Vreau viață adevărată, 
luptă adevărată, oameni adevă- 
rați. A, dacă m-ai fi invitat să re
văd „Crucișătorul Potemkin", 
„Marele cetățean", mergeam 
să crîcnesc și de zece ori. 
nimic. Renunțăm la film pe 
de azi. Să intrăm aici. Hei, 
căști gura 7 Am ajuns. O expozi
ție ca toate expozițiile, Scoafe-ți 
șapca din cap.

Mă uit împrejur, aiurit. Iarăși 
mi-a jucat o festă prietenul ăsta 
al meu. Pe toți pereții, tablouri, 
încerc să le număr rapid — nu 
știu, cred că-s peste o sută. Nici 
în două ceasuri nu ieșim de aici, 
îmi zic și, de-a binelea nenorocit, 
In vreme ce el consultă catalogul, 
îi șuier la ureche : „ce )i-a lip
sit, mă omule 7".

N-am încotro insă ; dacă vreau 
M au p.'ec de utad singur (și 
nu-mi place să plec de unul sin
gur) trebuie, vrind-nevrind, să mă 
uit la lucrări. Peste două-trei trec 
foarte repede, în dreptul alteia 
întorc capul, dar uite un peisaj de 
munte care-mi place. O albie de 
torent, sfîncile alb-vinete și, co- 
bgrîrrd, o margine de pădure bă- 
trînă. Prietenul mă ajunge ; el se 
desparte mult mai greu de fie
care pînză. Se uită la torent cu o 
asemenea privire de parcă ar 
vrea să soarbă imaginea, nu alta. 
Apoi, aprobativ către mine, pre- 
țuindu-mi gustul :

— Dar „Sărbătorirea veteranu
lui" ai văzut-o I Mă trage după 
el. Aici, lingă intrare. N-ai văzuf-o. 
Compoziție. Nu te-ai uitat la ea, 
nu știu unde ți-au fost ochii. Vino, 
nu-i rea deloc, dar deloc.

Uită-te la figura bătrînului : 
omul e grozav de emoționat, ai 
zice că îi și tremură mustața ; se 
vede cit de colo că nu știe cum 
să țină în mină florile. Uită-te și 
la fata care i le-a dat : nu-i fru
moasă, dar ce lumină pe fruntea

discuri.
culorile I Niște culori

culori frumoase ? Hai de critic, fra- 
ai talent de

falenf, oftează 
Dacă aveam

sau 
fără 
Nu-i 
ziua 

ce

se vede numai capul, trebuie să 
fie ucenic, observ eu. E leit unul 
în practică la tinichigerie, din 
anul doi la profesională, trebuie 
să-l cunoști, unu’ așa...

— Lasă asta. Vezi fu ce nuanțe 
poate avea și gri-ul ? Hala, strun
gul, salopeta tînărului din față — 
toate gri. Și părul bătrînului. Dar 
e lumina și umbra care schimbă 
lotul. Aici argintiu, dincolo a- 
proape negru. Și e gri. Și uite 
florile astea roșii, delicate în bra
țele moșului : parcă-s vii, nu 7

— Gladiole.
— Exact. Gladiole. Fii atent ce 

mîini are. Adevărate mîini care 
au muncit o viață de om. Merită 
să fie sărbătorite. Frumos, foarte 
frumos tablou. Nu ți se pare ?

îl privesc lung pe prietenul 
meu. Sînt sincer cînd îi spun.

— Tu ai talent 
te-miu, să mor că 
critic I

— N-am nici un 
el. Am verificat,
m-aș fi înscris și eu la cercul plas
tic. Ce poți face... Dar pictura 
poate să-mi placă și așa, fără ta
lent. Auzi, mi se pare că femeia 
aceea care stă pe banchetă e 
lista. Pictorița. Știi ce ? Hai 
stăm puțin de vorbă cu ea.

— Ești nebun, șoptesc eu 
mă trag de-andăratelea, foarte 
speriat deodată, nu știu de ce. 
El ridică din umeri și se duce în
tins la pictoriță. De departe văd 
că o întreabă nu știu ce, pesemne 
referitor la catalog, că i-l arată. 
Ea îi răspunde. Ce să fac 7 Fac 
înconjurul celei de-a doua săli. 
Cînd mă îi .‘orc îi găsesc discufînd 
prietenește. Ce să vezi, ea îl în
soțește de-a lungul tablourilor îi 
explică, discută amîndoi, rid. Deo
dată ea spune :

— Dar să facem cunoștință...
își dau mîinile și vrea să-i afle 

nu numai numele, ci și fabrica, ce 
muncă are el acolo, în fine, o 
mulțime de lucruri. La rugămintea 
lui, îi recomandă o istorie a arte
lor, apoi altă carte, o colecție. 
Nu se mai termină. îi fac lui semn 
că e tîrziu : bat cu arătătorul mîi- 
nii drepte în ceasul-brățară. își ia 
grăbit la revedere și plecăm.

— Puteai 
sălbatec — 
sîntem pe 
mîncat. Iar 
tr-adevăr și ție „Sărbătorirea 
ranului", merita să t-o spui.

— Trăiește ea și fără 
mea. Ce-a rămas ? O să-ți 
portretul, nu 7 Cred că a aflat că 
are de-a face cu un tînăr fruntaș 
In producție, autoruf a doua Ino
vații și...

— Nu fi prost, mi-a retezat-o. 
Reușisem să-l supăr.

știu ce treburi organizatorice I 
s-or fi încredințat în seara asta, 
aici.

Începe 
băieți de 
orchestre 
un băiat 
au cintat 
sat toată lumea, a mai fost o sce
netă, cam lungă, după aceea o 
lormație de dansuri cu niște cos
tume de-ți luau ochii și, deodată, 
cineva anunță că urmează o reci
tare. Poezie. Care credeți 7 „Pă- 
mîntul dragostei". Cea pe care o 
citisem după-masă, la prietenul 
meu. Iar de recitat, cine o recital 
El. In persoană. Cînd naiba o în
vățase I Și așa, in general, cînd a 
învățat să recite I Fiindcă, 
v-am spus, cînd a făcut pe 
zenfaforul, atunci în iunie se 
împiedica băiatul. Și-atunci 
mare lucru avea de făcut : 
mează cutare și cutare"...

Iar acum ! Vă jur că în viața 
mea n-am auzit un om să pună 
atîta suflet în fiecare cuvînt. Nu 
ridica mult vocea, dar știi, sim
țeai că te furnică pe spinare. în 
sală, liniște desăvîrșifă.

partea artistică. Niște 
la „Gloria" au venit cu 
de mandoline, o fată și 
de la „Mătasea roșie" 
un duet pe care l-a bi-

nu 
pre- 
cam

ce 
„ur-

ar
să

fi

să nu fe porți ca un 
zice nemulțumit, cînd 
stradă. Nu te-ar fi 
dacă fi-a plăcut în

vețe.

lauda 
facă

înă la Casa de cul- 
iră n-a mai scos o 
arbl. Mă smfejTi 
novat — la ce bun 

-am zgindărit I Am 
o fire, s-o ia dracul 
Dar, deocamdată, ni

mic de făcut. Trebuie să aștept 
să-i treacă. Cînd am ajuns, în ca
lea prietenului meu s-a repezit 
cineva care aștepta la intrare.

— Credeam că nu mai vii.
— Exclus.
intîrziasem puțin, în sală înce

puse programul. Era un simpozion 
despre ultimele cuceriri ale știin
ței sovietice. Au vorbit un cerce
tător, un profesor și un inginer, 
toți trei, toarte interesant. O mul
țime de lucruri de-a dreptul pa
sionante. Cît a durat simpozionul 
n-am văzut cine-mi stă la dreapta, 
nici la stingă. Pe urmă s-a anun
țat un program artistic. Atunci am 
băgat de seamă că prietenul meu 
se ridicase binișor între timp și 
dispăruse. îmi închipuiam eu unde: 
pe scenă, doar e de-ai casei. In 
iunie, cînd colectivul fabricii noa
stre a dat program, aici la casa 
raională, el a prezentat progra
mul. Spre marea lui mîhnire, nu 
cîntă la nici un instrument și nici 
voce nu prea are. Eram curios să

S. SPIREA
— Băiatul din stingă, căruia i

Motocicliștii sînt la „înălțime1* Aspect de la concursul motociclist cu obstacole disputat ieri pe stadionul Dinamo. 
Foto : V. CONSTANTINESCU

O imagine din întrecerile de triată din cadul „Cupei 
Agriculturii*

Iubești? Atunci un vînt alear
gă 

Tăind pe fața mării cale,
Să ți se-arunce-n pînza largă, 
Să dea viteză navei tale 
în care ești matroz, pilot, 
Și căpitan, și cartnic — tot

Despici cu prova răsăritul, 
Un țărm alungă alte țărmuri, 
Iar tu privești, îndrăgostitul, 
Și beat de vraja lor,

înmărmuri, 
Fiind convins, în visu-ți

scump, 
Că ești un Cristofor Columb.

Nici un artist la Teatrul National 
n-ar intona mai frumos. Și ochii îl 
păreau mai mari. Scînfeiau.

Șî poate că, minat dc-avînturi, 
tntr-adevăr, precum dorești, 
Descoperi noile pămînturi
Ale iubirn omenești,
Pe unde, pîn-a veni tu,
Nici un alt piept nu mai bătu...

N-am așteptat sfîrșitul. îmi ve
nise un gînd năstrușnic. In vîrful 
picioarelor am ieșit din sală. In 
foaier e un telefon public. Am în
trebat pe cineva din conducerea 
casei de cultură :

— Nu știți numărul de telefon 
de la Uniunea Scriitorilor 7

— 18.65.77. Și, ca să nu mă 
mir, explicația : invităm mereu la 
serile noastre scriitori, așa că știm 
numărul pe dinafară.

Mulțumind, am sunat. Nici un 
răspuns la 18,65.77.

— Dar o carte de telefon avețil
— Poftim.
îl caut Pe tînărul autor al poe

mului recitat In sala de alături de
Am noroc r are 
carte. Am încă o

•casă fi-mi răs-

mului recitat în 
prietenul meu. 
telefon șl e tn 
dată noroc : • 
punde.

— Dumnearoar-ă sbMfL. Mc, 
etc. t

— Da, eu.
Poezia dumneavoastră „Pă- 

mîntul dragostei" este recitată 
chiar tn acest moment fa Casa 
raională de cultură a tineretului... 
Un prieten de-al meu o recită. 
Vreau să vă informez că o recită 
pur și simplu, extraordinar. Nu 
exagerez deloc, tovarășe. Cine e? 
Il cunoașteți dumneavoastră, v-a 
criticat o dată la noi la club... Da, 
v-a criticat I Poftim 7 Sigur că-i 
place poezia din moment ce-a 
Invățat-o pe dinafară. Doar nu l-a 
obligat nimeni. Vreți să reînnoiți 
cunoștința cu el I Va fi îneîntat. 
Zic, va fi îneîntat. Cum îl cheamă! 
II cheamă...

Dar n-am apucai să-i spun nu
mele, pentru că în clipa 
de-alături a 
aplauze atît 
m-am putut 
telefonul în 
poi în sală.

Cum ar 
drag, iar m-am purtat ca un săl
batec...

aceea 
izbucnit o furtună de 
de puternice incit nu 

stăpîni: am agăjat 
furcă și-am fugit îna-

zice prietenul meu

ECTACOLE
TEATRE

nuci, 19,30 :
și Balet al

Spărgătorul de 
Teatrul de Operă 
R.P.R. ; Anna Karenina, 19,30: 
Teatrul Național „I. L. Cara
giale" (Sala Comedia); Sici
liana, 19,30 : Teatrul Național 
„I. L. Caragiale" (Sala Stu
dio) ; Antoniu și Cleopatra, 
19,30 Teatrul „C. I. Nottara" 
(Sala Magheru); Scandaloasa 
legătură dintre dl. Kettle și 
d-na Moon, 20 : Teatrul „C. I. 
Nottara" (sala Studio); Trei 
generații, 19,30 : Teatrul Lucia 
Sturdza Bulandra (Sala „Ma
tei Millo“); Cred în tine, 19,30: 
Teatrul ' ‘ ' -
landra 
bu“) ;
Teatrul

Lucia Sturdza Bu- 
(Sala „Filimon Sîr- 

D-ra Nastasia, 19,30 : 
Muncitoresc C. F. R.

— Giulești (Sala Palatu
lui R. P. R.) ; Marele fluviu 
își adună apele, 20: Teatrul 
pentru tineret și copii (Sala 
pentru tineret) ; Nota 2 la a- 
ritmetică, 18 : Teatrul pentru 
tineret și copii (Sala pentru 
copii); Elixirul dragostei, 19,30: 
Teatrul de Stat de Operetă; 
Șapte note potcovite, 20 : Tea
trul satiric muzical „C. Tăna- 
se“ (Sala Savoy) ; Ciri Biri 
Bom, 20 : Teatrul Evreiesc de 
Stat; Doctorul Aumădoare, 
16 : Teatrul „Țăndărică" (Sala 
Orfeu) ; Căluțul cocoșat, 16 : 
Teatrul „Țăndărică" (Sala din 
Academiei) ; Bucuria vieții, 20: 
Ansamblul de cîntece și dan
suri al C.C.S.

CINEMATOGRAFE
La începutul secolului: Li

bertății, M. Gorki; Oameni 
pe gheață : Magheru, Miorița, 
Volga; Nu te lăsa niciodată : 
Patria, V. Roaită, Flacăra ; 
Ultimul meu tango : Republi
ca, București, Gh. Doja, Al. 
Sahia ; Pe urmele braconieru
lui : V. Alecsandri, Lumina, 
Moșilor ; 
I. C. Frimu, înfrățirea 
popoare, Popular, 
brie; Pînze purpurii 
Pavel, 23 August;' 
albe : Central; Cer senin : 
Victoria, G. Bacovia ; Lumea 
aplaudă : Timpuri Noi; Pro
gram special pentru copii — 
dimineața, Spectatori în ofsaid 
— după-amiază: 13 Septem
brie ; Revista visurilor: Tine-

l**121C1C U:

V. Alecsandri,
Vînt de libertate : 

între 
30 Decem- 

Elena 
Umbre

retului; Fenix : Cultural; 
Compresorul și vioara — Uni
versiada : Al. Popov; Vikingii: 
8 Martie ; Căpitanul Dabac : 
Grivița; Casa în care locu
iesc : C. David; Bufonul re
gelui : Unirea ; învierea: Arta, 
A. Vlaicu ; Cerul Balticei: T. 
Vladimirescu ; Carmen de la 
Ronda : Munca, 16 Februarie, 
Drumul Serii; AI 41-lea: 
Donca Simo ; Prichindelul: M. 
Eminescu ; El Hakim : Ilie 
Pintilie ; Evdochia : 8 Mai; 
Leon Garros își caută priete
nul : Floreasca; Două vieți 
(ambele serii) : G. Coșbuc ; 
Prințesa cu steaua de aur: 
Olga Bancic ; Libelula: I. L» 
Caragiale.



Hotărîri 
mobilizatoare

■
țu-»»,"r n ansamblul in- 

dustriei noastre 
socialiste, Uzinele 
„1 Mai“ din Plo- 
ieSti ocupă un loc

------de frunte. Sarci
nile uzinei sporesc 

cu fiecare an ce trece. Hărni
cia și măiestria muncitorilor 
de aici au creat o binemeri
tată faimă uzinei de utilaj pe
trolier nu numai pe cuprinsul 
patriei noastre, dar și în 
multe alte țări. Firește că lu
crul acesta justifică mîndria 
cu care tinerii de la „1 Mai“ 
vorbesc despre uzinele lor. 
Totodată acest lucru implică 
mari răspunderi — produce
rea de utilaj-petrolîer care să 
ridice și mai mult aprecierea 
pe care și-a cucerit-o. Orga
nizația U.T.M.. sub conduce
rea organizației de partid, se 
străduiește să creeze în rindu- 
rile tinerilor o pu
ternică opinie în a- 
cest sens. Conferin
ța de dare de sea
mă și alegeri a co
mitetului U.T3I. pe 
uzină, ținută de cu
rînd, a avut în cen
trul dezbaterilor sale toc
mai această problemă. Darea 
de seamă, precum și discuțiile 
însuflețite purtate pe margi
nea acesteia au adus multe 
argumente convingătoare în 
sprijinul afirmației de mai sus. 
Uzinele sînt dotate cu utilaj 
modern, de înaltă tehnicitate. 
Dar utilajul, chiar fiind de 
înaltă tehnicitate, este totuși 
folosit de oameni, în majori
tate tineri, cu o pregătire pro
fesională și politică diferită. 
Pentru a putea să folosească 
cu maximum de eficacitate u- 
tilajul cu care este înzestrată 
uzina, tinerii trebuie, întîi de 
toate, să-și ridice necontenit 
calificarea profesională, să-și 
lărgească orizontul politico- 
ideologic și de cultură gene
rală, spre a înțelege semnifi
cația politică și economică a 
muncii pe care o depune fie
care. Conferința a arătat că 
comitetul U.T.M., sub condu
cerea comitetului de partid, a 
făcut, prin munca politică 
desfășurată, ca în prezent 
toți tinerii din uzină să în
vețe. Cele 32 cursuri de ridi
care a calificării profesionale
— se arăta in darea de scamă
— sînt frecventate cu regula
ritate de către 1.000 de tineri. 
Alți 250 de tineri urmează 
tnvățămintul seral iar 40 uni
versitatea pcpulară.

Darea de seam. 
delegații care au 
tul au aratat că
U.TJt se străduiește pe toate 
căile să-i ajute pe tineri să 
lucreze cit mai bine. Astfel, 
conferința a dezbătut pe larg 
activitatea pe care o desfă
șoară cele 106 brigăzi de pro
ducție ale tineretului care 
cuprind peste 1.300 de tineri 
și cele 57 posturi utemiste de. 
control. De asemenea, a fost 
analizată activitatea

preenn și
luat eiVID-
-- ■—

cercuri de r
U.TJL și a 
de

lCC'C CO 
it prJitir 

aproape 400 
recomandați de or- 

U.TAă. să frecven
teze invățămintul de partid.

Trebuie remarcat faptul că 
atit darea de seamă, cit și dis
cuțiile au imprimat conferin
ței un înalt spirit critic și au
tocritic, scoțînd cu curaj la 
iveală lipsurile care s-au mai 
manifestat și propunînd mă
suri concrete care pe viitor 
vor permite obținerea unor și 
mai frumoase succese.

Bogată activitate culturală
Cele 10 săli ale cluburilor și 

punctelor culturale de la 
Complexul industrial Onești- 
Borzești cunosc zilnic o ani
mație deosebită. Constructorii 
noilor obiective ale industriei 
noastre chimice își petrec aici 
timpul liber jucînd șah, tenis 
de masă, urmărind emisiunile 
de televiziune sau viziooînd 
filme.

Pentru iubitorii de muzică a 
fost inființată de curînd, pe 
lingă casa de cultură din O- 
nești, o școală de muzică. Con
cursurile în sprijinul produc
ție,- cu teme ca „Cine știe me
serie cîștigă", .,Ce este nou în 
meseria mea" și altele, orga
nizate de comitetul sindical la 
clubul „Constructorul" de la

(Vrmare din pag. l-a) 

riilor stabilite de plenara C.C. 
al U.T.M., lucrurile nu s-au în- 
tîmplat așa. Ei n-au mai aju
tat și n-au controlat modul 
cum sînt îndeplinite indicațiile 
bune date inițial de comitetul 
orășenesc. Lipsa aceasta a fă
cut ca în însăși activitatea 
unor organizații U.T.M. hotă- 
rîrea de a trece la organiza
rea întrecerii pentru titlul de 
brigadă fruntașă să rămînă în 
stadiul doar de... hotărîre.

La întreprinderea metalur
gică „înfrățirea", de exemplu, 
pînă acum din cele 13 brigăzi 
nici una nu și-a întocmit pro
grame de lucru concrete, ceea 
ce a făcut, de fapt, ca la a- 
ceastă întreprindere întrecerea 
pentru titlul de brigadă frun
tașă să nu se desfășoare.

Cît de eficace ar fi organi
zarea întrecerii pentru titlul 
de brigadă fruntașă la între
prinderea „înfrățirea" o dove
dește faptul că în brigăzile de 
producție ale tineretului de aci 
sînt cazuri cînd unii tineri 
nu-și îndeplinesc toate sarci
nile de producție. Or, între
cerea pentru titlul de brigadă 
fruntașă își propune ca scop 
tocmai ca fiecare membru al 
brigăzii să-și îndeplinească 
toate sarcinile de producție. 
Lipsa de care vorbeam rezul
tă din slaba pregătire profe
sională a unor tineri, din 
lipsa unui ajutor reciproc 
în brigadă, din faptul că 
față de munca fiecărui tî- 
năr în general nu există o răs
pundere colectivă. Așa stau lu- 

Aproape fiecare participant 
la discuții a subliniat că există 
încă multe posibilități pentru 
ca organizația U.T.M. să-și 
îmbunătățească munca politi
că în direcția dezvoltării la 
tineri a dragostei și grijii pen
tru mașinile și utilajele cu 
care lucrează, că inginerii și 
tehnicienii tineri din unele 
secții, cum ar fi uzinaj 2 și 
sape-foraj pot să-i ajute mai 
mult pe tinerii muncitori să-și 
ridice calificarea profesională. 
Conferința a criticat, pe bună 
dreptate, slaba preocupare pe 
care a manifestat-o vechiul 
comitet față de școala profe
sională, ai cărei ucenici de 

deastăzi sînt muncitorii 
mîine ai uzinelor.

Relevînd aceste lipsuri, 
ferința a adoptat apoi o 
mă de hotărîri concrete, de o 
însemnătate deosebită pentru

con- 
sea-

Conferința U. T. M. pentru darea 
de seamă și alegeri de la Uzinele 

W1 Mai“ din Ploiești

activitatea noului comitet 
U.T.M. pe uzină. Multe dintre 
aceste hotărîri au ca obiectiv 
principal educarea tinerilor 
muncitori în spiritul _ ati
tudinii noi, socialiste față de 
muncă și ridicarea calificării 
lor profesionale, pentru a-și 
putea aduce o cît mai mare 
contribuție la îndeplinirea sar
cinilor pe care le pune în 
față lupta pentru desăvîrșirea 
construcției socialiste în patria 
noastră. Sub conducerea co
mitetului de partid și în co
laborare cu comitetul sindical, 
noul comitet U.T.M. va antre
na toți tinerii în întrecerea 
socialistă pe bază de angaja
mente concrete. în acest scop 
vor fi alcătuite colective din 
tovarăși cu munci de răspun
dere și fruntași în producție, 
care lunar vor analiza felul 
cum tinerii își îndeplinesc an
gajamentele luate. Pînă la 15 
decembrie, inginerii și tehni
cienii tineri și fruntașii în 
producție vor ajuta brigăzile 
de producție ale tineretului 
să-și stabilească 
concrete de lucru, să stabi
lească obiectivele concrete în 
baza cărora să se desfășoare 
întrecerea pentru obținerea 
titlului de brigadă fruntașă. 
Programele vor fi astfel alcă
tuite incit înfăptuirea tuturor 
obiectivelor — realizarea rit
mică a pia-mîTii, descoperirea 
și valorificarea rezervelor in- 
teme, ricicarca calificării pro- 
fmortale, sdumburile de ex
periență între brigăzi 
ducă la îmbunătățirea conti
nuă a muncii tineretului in 
producție. Conferința a hotă- 
rît ca organizațiile de bază 
U.T.M. să lucreze în așa fel 
cu brigăzile de producție ale 
tineretului incit în anul 1962, 
un mi măr cît mai mare dintre 
acestea că devină brigăzi

programe
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— să

zilor
Prin buna organizare a 

muncii brigăzilor și prin aju
torul dat tuturor celorlalți ti
neri în această direcție, pînă 
la sfîrșitul acestui an se vor 
realiza economii de încă un 
milion și jumătate de lei. De 
asemenea, pînă la sfîrșitul a- 
cestui an se vor crea încă 5 
posturi utemiste de control și

Combinatul de cauciuc sinte
tic, se bucură de o largă a- 
preciere și participare din 
partea muncitorilor.

Și în celelalte cluburi de pe 
lingă întreprinderile industria
le din regiune, printre care 
cele de la Stejaru-Bicaz, Lu- 
căcești, Zemeș, Săvinești etc. 
se desfășoară o activitate bo
gată. Anul acesta au avut loc 
mai mult de 3.000 de confe
rințe politice, tehnice și de 
cultură generală, organizate 
de comitetele sindicale din în
treprinderi șj șantiere. în a- 
celași timp cele 300 de forma
ții artistice, care activează în 
cadrul acestor cluburi, au dat 
cîteva mii de spectacole.

(Agerpres)

în întrecere
pentru titlul de brigadă fruntașă

crurile în brigăzile conduse de 
Florian Ghitea, Carol Covaci 
și Liviu Ciurdaru. Și aici mai 
sînt tineri care nu-și îndepli
nesc toate sarcinile de produc
ție. Iată deci cît de necesară, 
cît de utilă ar fi organizarea 
întrecerii pentru titlul de bri
gadă fruntașă.

în alte întreprinderi oră- 
dene brigăzile și-au întocmit 
programe de lucru în care au 
trecut obiective concrete. Sînt 
multe cazuri însă cînd orga
nizațiile U.T.M. nu au mai ur
mărit și ajutat brigăzile să-și 
îndeplinească angajamentele 
luate. Așa se petrec lucrurile, 
de pildă, la Fabrica de încăl
țăminte „D. Gherea", unde 
toate cele 5 brigăzi de pro
ducție ale tineretului au por
nit inițial să se întreacă pen
tru titlul de brigadă fruntașă, 
dar pe parcurs, nefiind ajuta
te și controlate de nimeni, 
au... uitat de angajamente.

Curios este faptul că deși 
Comitetul orășenesc U.T.M. O- 
radea cunoaște de mult aceas
tă situație nu a întreprins în 
mod practic nimic în scopul 
îndreptării lucrurilor.

Lipsa de continuitate în a- 
ceastă acțiune a biroului comi

va fi îmbunătățită activitatea 
celor existente. în mod con
cret, obiectivele activității 
posturilor utemiste de con
trol vor fi: descoperirea și 
valorificarea rezervelor inter
ne, creșterea productivității 
muncii și reducerea prețului 
de cost, dezvoltarea grijii pen
tru avutul obștesc și combate
rea risipei de materiale, rea
lizarea ritmică a planului, îm
bunătățirea calității produse
lor. în scopul îmbunătățirii 
activității brigăzilor de pro
ducție ale tineretului se vor 
organiza schimburi de expe
riență la Uzina de pompe de 
injecție din Sinaia. Schela 
Băicoi, Uzina Poiana-Cîmpina, 
„23 August“-București Tri
mestrial, comitetul U.T.M. va 
analiza ajutorul pe care ingi
nerii și tehnicienii tineri îl 
dau tinerilor muncitori pen

tru sporirea contri
buției lor la desco
perirea și valorifi
carea rezervelor in
terne, pentru înde
plinirea planului de 
producție pe 1952 

și creșterea conti
nuă a calității utilajului petro
lier.

Alte hotărîri prevăd măsuri 
care să ducă la îmbunătăți
rea conținutului învățămîntu- 
lui politic U.T.M., acțiuni con
crete de îmbunătățire a mun
cii cu cartea. Așa, de exemplu, 
trimestrial, comitetul U.T.M. 
pe uzină va organiza consfă
tuiri la care vor lua parte 
responsabilii cu educația poli
tică din birourile organiza
țiilor de bază U.T.M. și pro
pagandiștii în scopul genera
lizării metodelor bune folosite 
de birouri și de propagan
diști în privința pregătirii 
unor lecții bogate în conținut 
și pe înțelesul cursanților, în 
privința felului cum îi ajută 
propagandiștii pe cursanți să 
studieze pentru a-și însuși cît 
mai multe cunoștințe, a orga
nizării unor convorbiri intere
sante în cadrul cercurilor.

Conferința a adoptat și alte 
hotărîri importante privind 
intensificarea activității cultu- 
ral-artistice și îmbunătățirea 
conținutului acesteia, privind 
creșterea rîndurilor organiza
ției U.T.M. și întărirea vieții 
interne de organizație. Noul 
comitet va desfășura și pe mai 
departe o muncă colectivă și 
îi va antrena pe toți tinerii la 
acțiunile întreprinse de orga
nizație. O preocupare perma
nentă vor manifesta organiza
țiile de bază U.TAf. din uzi
nă pentru atragerea în rîndu- 
rile organizației a tuturor ti
nerilor cinstiți, harnici, frun
tași in producție și în munca 
obștească. Toate acestea pre
zintă garanția că sporirea în 
1962 a contribuției .tineretului 
de la Uzinele „1 Mai“-Plo- 
iești la îndeplinirea ritmică 
a planului de producție și la 
creșterea aprecierii 
de utilajul nostru 
pentru calitatea sa, 
măsura sarcinilor 
partid.

obținute 
petrolier, 
va fi pe 
puse de

C. SLAVIC

O scend din tilm

tetului orășenesc U.T.M. se vă
dește și în faptul că nici acolo 
unde întrecerea s-a desfășurat 
bine, unde brigăzile și-au în
deplinit angajamentele luate, 
titlul de brigadă fruntașă nu 
le-a fost acordat. Așa sînt 
brigăzile conduse de Ludovic 
Balogh, Aehim Paraschiva și 
Maria Avășan de la întreprin
derea „Solidaritatea", care 
și-au realizat lună de lună an
gajamentele. Ele nu numai că 
nu au fost declarate fruntașe, 
dar nici experiența lor bună 
cîștigată în întrecerea pentru 
reducerea consumurilor speci
fice și pentru produse de bună 
calitate nu a fost generalizată 
în rîndul celorlalte brigăzi.

Fără îndoială că, în acest 
fel, chiar și măsurile inițiale 
bune luate de comitetul orășe
nesc U.T.M., nefiind duse mai 
departe, nu și-au atins scopul. 
Așa se face că au existat ca
zuri cînd titlul de brigadă 
fruntașă s-a acordat unor bri
găzi de la Fabrica „1 Mai", de 
pildă, care nu și-au îndeplinit 
consecvent în cele trei luni 
toate angajamentele luate în 
întrecere. La Fabrica de spirt 
„Victoria", Comitetul orășe
nesc U.T.M. a recomandat să

Căminul cultural din satul Zdranți, raionul Brad, dat ăe curînd în folosință.
Fote: AGERPRES

acest 
ei

Deși a apărut destul de 
târziu, în comparație cu 
alte genuri ale muzicii, 

opereta și-a croit repede drum 
către inima oamenilor de cele 
mai diferite vîrste, menținîn- 
du-se statornic, de-a lungul a- 
nilcrr, mai cu seamă prin li
rismul și optimismul care-i 
sint caracteristice. Dar din nu- 
merosele creații ale genului 
n-au înfruntat vremea decît a- 
celea ai căror creatori n-au 
acceptat compromisurile im
puse de gusturile îndoielnice 
ale claselor sociale „sus. 
puse“, celelalte 
mult acoperite 
bul uitării.

Opereta lui 
ski „Vînt de libertate* 
este una dintre cele mai 
cunoscute și îndrăgite 
creații contemporane de 
gen. „Secretul* uriașei 
popularități — este interpre
tată de artiști profesioniști și 
amatori din multe țâri ale lu
mii — constă fără îndoială, 
mai cu scamă in faptul că 
eroii ei nu mai sint recrutați 
din galeria stereotipă a conți- 
lor, prinților sau subretelor 
din vechile operete franceze și 
vieneze, ci din mijlocul oame
nilor simpli, marinari, pescari 
sau muncitori, care înfruntă 
cu curaj condițiile grele de 
viață din societatea capita
listă, păstrîndu-și cinstea șl 
demnitatea, luptind pentru li
bertate și o viață mai bună.

Intenționînd să contribuie la 
o și mai largă răspândire a 
operetei lui Dunaevski, oferind 
celor care au îndrăgit-o pu
tința de a o urmări și prin in
termediul imaginilor cinema
tografice, cineaștii sovietici au 
ecranizat-o păstrindu-i însuși
rile specifice, dar îmbogățind-o 
prin mult mai largile posibili
tăți de expresie ale artei fil
mului.

Cei trei scenariști ai filmu
lui. Vinnikov, Kraht și Tipot, 

se creeze comisiile de urmă
rire a întrecerii tocmai în mo
mentul cînd brigăzile urmau 
să primească titlul de brigăzi 
fruntașe. Or, este foarte clar 
că acestea trebuie create în co
laborare cu conducerile tehni
ce și comitetele sindicatelor, 
încă de la începutul organizării 
întrecerii, pentru a ajuta prac
tic brigăzile să-și stabilească 
obiectivele, să-și întocmească 
programul de lucru, să urmă
rească pe tot parcursul modul 
de îndeplinire a angajamen
telor luate de fiecare brigadă. 
Ce rost ar mai avea aceste co
misii dacă ele s-ar crea numai 
să înregistreze rezultatele ob
ținute în muncă de brigăzi ?

Aceste lucruri anormale în 
întrecerea pentru titlul de bri
gadă fruntașă se datoresc în 
bună măsură și Comitetului 
regional U.T.M. Crișana pen
tru faptul că nu a analizat la 
timp munca desfășurată de co
mitetul orășenesc U.T.M. în a- 
ceastă privință, nu a desfășu
rat cu ajutorul comisiei tine
ret muncitoresc o muncă per
manentă de urmărire a modu
lui cum se desfășoară între
cerea brigăzilor.

dt libertate"
au păstrat in linii mari acți
unile și personajele libretului, 
completîndu-l Insă prin acele 
elemente care — datorită posi
bilităților reduse ale scenei — 
erau numai enunțate sau su
gerate. In această direcție, 
conținutul de idei al operei 
ciștigă în adîncime, de pildă, 
datorită redării prin imagini 
a episodului în care marinarii, 
refuzînd să sprijine acțiunile 
patronilor care urmăresc înă
bușirea prin forjă a luptei 
pentru eliberarea popoarelor

fiind de 
de col-

Dunaev - iCINEMATOC

din unele țări coloniale, a- 
runcd în mare lăzile pline cu 
arme și muniții camuflate sub 
etichetele inofensive ale ex
portului cu portocale.

Scenariștii au lărgit cadrul 
libretului și pentru a contura 
mai complet unele personaje. 
Proprietarul de vapoare, tră
dătorul care a colaborat eu 
nemții și încearcă să-și reia 
afacerile murdare cu sprijinul 
americanilor, Georg Stan, este 
mai complex înfățișat în film, 
incit să poată justifica în mai 
mare măsură ura și revolta 
poporului față de el și de fap
tele sale.

Experimentatul regizor so
vietic, L. Trauberg s-a străduit 
să păstreze în ecranizare spe
cificul operetei, conferindu-i 
mai mult firesc în desfășura
rea acțiunii și atenuînd, pe cit 
posibil, acel convențional im
pus de caracteristicele genu
lui. Celebrul duet de dragoste 
al lui lanko și al Stellei cintat 
pe malul mirii, acompaniat de 
zgomotul talazurilor, sau a- 
vîntațul cîntec „Vînt de liber
tate” care răsună în restau
rantul marinarilor din port 
ne apar deosebit de reușite.

Față de situația existentă se 
impune luarea unor măsuri 
urgente și eficace. Aceste mă
suri se referă în primul rînd 
la faptul că comitetul orășe
nesc U.T.M. va trebui să in
struiască temeinic secretarii 
organizațiilor U.T.M., respon
sabilii brigăzilor, să le arate 
care sînt criteriile stabi
lite în întrecerea pentru 
titlul de brigadă fruntașă, 
întrucît în organizațiile de 
bază U. T, M. a avut loc a- 
legerea noilor organe de con
ducere și nu toți membrii noi
lor comitete cunosc temeinic 
obiectivele, modul de organi
zare și desfășurare a întrece
rii. De asemenea, este necesa
ră îmbunătățirea continuă a 
muncii comisiei tineret mun
citoresc de pe lîngă comitetul 
orășenesc U.T.M., cuprinderea 
in comisie a unui număr de 
ingineri, maiștri și tehnicieni 
bine pregătiți, care să sprijine 
concret organizațiile de bază 
U.T.M. în stabilirea obiective
lor, a programelor de lucru, 
să urmărească modul cum sînt 
îndeplinite angajamentele de 
către toate brigăzile.

Organizațiilor de bază U.T.M. 
le sînt necesare indicații clare 
privind modul cum trebuie să

Regizorul și-a ales interpreți 
cit mai potriviți ca înfățișare 
și temperament cu eroii ope
retei, dubitndu-i ht scenele 
cintate cu eițiva dintre cei mai 
buni soliști sovietici ai genu
lui.

Talentatul actor A. Lazarev 
(pe care am avut prilejul să-l 
cunoaștem cu ocazia turneu
lui Teatrului „Maiakovski* 
din Moscova, ca excelent in
terpret al lui Viktor din 
„Poveste din Irkutsk*) a reali
zat

I

un lanko puternic și alin
tat, un îndrăgostit plin 
de căldură și un dîrz 
luptător pentru liber
tate. L. Skirda a trans
mis puritatea și forța 
morală a Stellei, tar 
N. Rumeanțeva este o 
fermecătoare și tndrăci- 

Pepita. Prezența mare- 
actor sovietic Nikolai Gri

td 
lui
țenko (neuitatul interpret al 
iui Roșcin din trilogia „Cal
varul" după Alexei Tolstoi) în 
rolul lui Georg Stan este o do
vadă a intenției creatorilor 
filmului de a da mai multă 
consistență conflictului prin- 
tr-o mai precisă conturare a 
acestui personaj.

Pentru iubitorii operetei șî 
admiratorii minunatelor melo
dii ale lui Dunaevski, filmul 
„Vînt de libertate" realizat de 
studiourile „Mosfilm” este un 
spectacol plăcut și antrenant.

ANA EREMIA

Informații
în cadrul turneului între

prins în țara noastră dirijorul 
belgian Rene Deiossez a con
dus luni seara un concert sim
fonic al Filarmonicii „Gh. 
Dima" din Brașov.

Programul a cupris Concer
tul pentru clarinet și orches
tră de Weber, în interpretarea 
solistului Aurelian Popa, lau
reat al Concursului „Primă
vara la Fraga", „Cephale și 
Procris” de Gretry, Simfonia 
4-a „Italiana" de Mendelssohn- 
Bartholdy.

★
Luni a sosit în Capitală un 

grup de 42 de artiști plastici 
bulgari care timp de aproape 
o săptămână vor vizita diverse 
instituții culturale din Bucu
rești și din țară, monumente 
de artă, muzee și expoziții și 
se vor întâlni cu artiști plas
tici romîni.

★
La Deva s-a deschis luni o 

expoziție agricolă regională 
organizată de secția agricolă 
a Sfatului popular al regiunii 
Hunedoara. Prin exponate și 
grafice comparative, expoziția 
ilustrează dezvoltarea multila
terală a agriculturii regiunii, 
ca urmare a creșterii sectoru
lui socialist-cooperatist: în
zestrarea cu tractoare și ma
șini agricole, sporirea produc
ției vegetale și animale, re
zultatele folosirii agrotehnicii 
înaintate etc.

(Agerpres)

colaboreze în organizarea în
trecerii împreună cu comite
tele sindicale și cu conducerile 
fabricilor și secțiilor, sub în
drumarea organizațiilor de 
partid, pentru a fi create co
misii de urmărire a întrecerii 
între brigăzi încă de la în
ceputul întrecerii și nu la ur
mă. Comisiile trebuie și ele 
ajutate și îndrumate în special 
cu privire la modul de urmă
rire a întrecerii, de declarare 
a brigăzilor fruntașe- Acestea 
să fie declarate pe baza unei 
analize temeinice, după trei 
luni de întrecere, și numai 
dacă toate angajamentele lua
te au fost îndeplinite lună de 
lună, zi de zi, și de către toți 
tinerii din brigadă.

Este necesar totodată să se 
acorde o atenție deosebită ge
neralizării experienței înain
tate, să fie popularizate, prin 
toate mijloacele, succesele și 
experiența bună obținută de 
brigăzi în întrecere ; stațiile de 
radioamplificare, gazetele de 
perete, posturile utemiste de 
control, consfătuirile de pro
ducție, să fie folosite în acest 
scop. De un real folos pot fi 
în acest sens și schimburile de 
experiență între brigăzi cu 
scopul împărtășirii metodelor 
înaintate de muncă. în felul a- 
cesta întrecerea pentru cîști- 
garea titlului de brigadă frun
tașă va avea un caracter sti
mulativ, mobilizator, ea va 
spori și mai mult contribuția 
tinerilor la îndeplinirea sar
cinilor de producție ale între
prinderilor în care lucrează.

TELEGRAME
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Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEl 
Prim-secretar al Comitetutui Central 

al Partidului Muncitoresc Romtn
București

Dragă tovarășe Ghearghe Gheorghiu-Dej,
Vă felicităm călduros și din toată inima cu prilejul: celei 

de-a 60-a aniversări a zilei dv. de naștere. Vă urăm multă să
nătate, fericire personală și mulți ani de activitate rodnică în 
slujba construirii socialismului în Romînia, a cauzei păcii, liber
tății popoarelor și a socialismului în întreaga lume.

Comuniștii, toate forței* progresiste din Iznael vă poartă 
o stimă profundă- și vă iubesc pe dv., eminent militant al miș
cării comuniste și muncitorești internaționale, luptător consec
vent pentru unitatea de granit a lagărului socialist, a mișcării 
comuniste și muncitorești, pe baza trainică a marxism-leninis- 
muhri și a internaționalismului proletar, prieten credincios al 
popoarelor eare luptă pentru independența lor națională și un 
viitor fericit.

Delegația P.C. din Izrael la cel de al XXII-lea 
Congres al P.C.U.S,

SAMUEL MEKUNIS
Secretar general
MEER VILNEH 

membru al Biroului 
Politic și secretar

Excelenței sale GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne-

București
Bkcsc să adresez Excelenței Vaastre, «dată cu felicitările 

mele cordiale cu prilejul zilei de naștere și cele mai bune urări 
de fericire personală.

SUKARNO
Președintele Republicii Indonezia

Sporesc veniturile colectiviștilor dobrogeni
Creșterea animalelor a adus 

în acest an gospodăriilor agri
cole colective din comunele 
Palazu Mare, Viile Noi. Ca- 
badin, Cssimcea, Topraieir, 
Coroana și altora din regiu
nea Dobroțea venituri ăe 
860.999—1.50a8W lei.

Dezvcltină aa ăe aa fermele 
acotehaiee, oolariivîștii din 
această reginse au vinăut 
cantități tot mai mari ăe pro
duse. tn primele trei trimes
tre ale acestui an, de exemplu, 
ei au vinciul statului, pe bază

Au îndeplinit planul anual de livrare a laptelui
Gospodăriile agricole de 

stat dij regiunea Crișana au 
îndeplinit pianul anual de li
vrare a producției de lapte. 
Ele au contribuit la aprovizio
narea populației cu o cantitate 
de lapte mai mare cu 27.700 de 
hectolitri decît aceea livrată 
în întreg anul trecut. Potrivit 
prevederilor, gospodăriile de 
stat din această regiune vor

Folosiți serviciul
de

Tele f onarea 
telegramelor 
Prin telefon pot fi 
transmise telegra
me de la domici
liul dv. formîndi 

în București 

17.19.10 șl 
11.18.90

în provincie — cetind cen
tralei telefonice „Serviciul 
ie telefonaree telegrame

lor*. 

8ucș!srnt’p „SIBIU 
Infr'unwse1eti-vă interiorur. 
căminului cu mobi/â orodusj la 
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de contract, 230.000 hL de 
lapte, adică de două ori mai 
mult decît în aceeași perioadă 
a anului trecut. Au fost, de 
asemenea, valorificate peste 
5.566 tone de carne, 304 tone 
de lină, U milioane ouă și alte 
produse.

Gaspedăriile calective din 
B»bregaa au prevăzut să rea
litate anul acesta, prin valo
rificarea produselor ani rari e, 
venituri mai mari cu 85 mi- 
lteaae lei decît în anul trecut.

(Agerpres)

livro pînă la sfîrșitul anului 
încă t.Mfl hi. de lapte.

Gospodăriile de stat Valea 
lui Mihai, Ioșja, Avram lancu, 
Salonta și Sălard sînt frun
tașe în sporirea producției de 
lapte. în aceste unități, s-au 
obținut în acest an, de la fie
care vacă, cu 200—400 Htri 
mai mult lapte decît în aceeași 
perioadă a anului trecut. De 
asemenea, prețul de cost pe un 
litru de lapte a fost redus.

(Agerpres)

PRODUCE SI LIVREAZĂ

MOBOER
CALITATE Șl UNI!
MODERNA^

CAMERE*
STUDIO

TIP:

Vlt 1ORIA | OOHNA

TOTfEU.IL


3 noiembrie :

Ce conține 

un „manual" 
al spionului

© Ministerul de Externe 
al U.R.S.S. a publicat un 
comunicat în care a atras 
atenția asupra acțiunilor a- 
gresive ale S.U.A. în Viet
namul de sud.

© Reprezentantul birman 
U Thant a fost 
cretar general 
al O.N.U.

numit sc- 
provizoriu

5 noiembrie:

declarației© Publicarea c ' " ’
agenției TASS cu privire la 
poziția guvernului S.U.A. 
față de experimentarea ar
melor nucleare.

7 noiembrie :

© Sărbătorirea Marelui 
Octombrie.

© Agravarea situației din 
Ecuador. Demisia președin
telui Ibarra.

© 2.000.000 greviști în Ar
gentina.

8 noiembrie :

© Arosemena a preluat 
funcția de președinte al E- 
cuadorului.

© R. P. Romînă aleasă 
membră a F.A.O. (Organi
zația Națiunilor Unite pen
tru alimentație și agricul
tură).

oliticienii occiden
tali și scribii bur
ghezi care le țin 
isonul încearcă să 
se descotoroseas
că de cuvîntul co

lonialism. L-ar dori uitat defi
nitiv undeva printr-un muzeu 
al vorbelor ce nu mai pot fi 
rostite niciodată. Dar un ase
menea muzeu nu există și, a- 
poi, este îndoielnic că popoa
rele ar putea da uitării colo
nialismul de vreme ce chiar 
și în zilele noastre peste 
70.000.000 de oameni trăiesc in 
robie colonială. Toate asigu
rările politicienilor occidentali 
în sensul că s-ar fi lepădat de 
colonialism nu au efect. Ju
rămintele acestor domni oricît 
de solemne și mișcătoare ar fi 
nu pot înfrunta realitatea zgu
duitoare din Algeria, Angola 
sau Kenya. în urmă cu cîteva 
zile, în eleganta clădire ce a- 
dăpostește animatele lucrări 
ale Comitetului nr. 4 al Adu
nării Generale a O.N.U., dele
gatul Guineei a adus un vraf 
de fotografii pe care le-a 
expus. Erau imagini cutremu
rătoare dintre acelea pe care 
nu le poți privi cu sînge rece. 
Oameni decapitați și trupuri 
mutilate. Alături — soldați 
portughezi cu arme ultramo
derne în mîini. Delegatul gui- 
neez atrăgea atenția în special 
asupra armelor.' „Aceșstg ar
me nu sînt de proveniență 
portugheză, ele poartă marca 
«fabricat în S.U.A.» și sînt li
vrate Portugaliei ca aliată a 
S.U.A. în N.A.T.O.". Delegatul 
american a fost nevoit să as
culte cuvintele aspre, pline de 
indignare, ale reprezentanților 
Africii. I s-au amintit delega
tului S.U.A. vorbele frumoase 
pe care le-a rostit despre li
bertatea popoarelor coloniale 
și i s-a pus întrebarea : cum 
se împacă aceste vorbe cu 
acțiunile PRACTICE ale gu
vernului american 2 Reprezen
tantul american nu a putut re
plica decît niște fraze lipsite 

' de logică presărate cu „regre-

ca nu trebuie să se acțio
neze „în mod pripit" și că 
africanii trebuie să mai învețe 
să guverneze, iar abia după tr
ecea să primească puterea. 
Semnificativ pentru întreaga 
atitudine a autorului acestei 
propuneri este îndemnul rostit 
la tribuna O.N.U. ca în pro
blema acordării independenței 
popoarelor coloniale „să se 
țină seama de considerentele 
guvernului englez".

Dezbaterea de la O.N.U. în 
problemele colonialismului s-a 
transformat într-un adevărat 
rechizitoriu la adresa puterilor 
occidentale. Faptele vieții sînt 
necruțătoare și nici un fel de 
subterfugii nu pot salva pe cei 
răspunzători de oprimarea 
sălbatică a zeci de milioane de 
oameni. Delegatul Arabici 
Saudite remarca cu o certă 
ironie : „Anglia, Franța și Sta
tele Unite... reprezintă așa zisa 
lume liberă, rămășiță a unor 
imperii, căreia i se face recla
mă ca și produselor Coca-Cola 
sau nylon". Popoarele conti
nentelor încercate au desprins 
concluzii potrivite din succe
siunea evenimentelor. Oare 
Salazar ar îndrăzni să conti
nue masacrele din Angola fără 
sprijinul S.U.A. ? Sau rasiștii 
sud-africani ar fi atît de in
solenți dacă nu ar ști că ori- 
cînd se pot bizui pe ajutorul 
american 2 Politicienii reacțio
nari francezi obișnuiesc să 
dea lecții de democrație. Dar 
cum poate...................~
dinea lor 
Devastarea 
la Rabat, 
după-amiază de demonstranții 
marocani, reflectă starea de 
spirit a Africii ce nu mai poa
te tolera colonialismul în nici 
una din formele sale. Asasi
natele împotriva algerienilor 
din Paris, deportarea a mii de 
algerieni ce trăiesc în metro
polă, tratamentul inuman a- 
plicat patrioților algerieni de
ținuți în închisori — toate a- 
cestea nu fac decît să îngroa
șe actul de acuzare la adresa 
colonialismului francez.

fel, c oare întâmplător că Din
ner, delegatul general al 
O.N.U. în Congo, a fost pînă 
nu de mult funcționar al trus
tului condus de fratele lui 
Hammarskjo'eld, trust care dă 
tîrcoale avuțiilor din Katan
ga 2 Ziarul „LES ECHOS" a- 
firmă reținut: „Există aici o 
serie de coincidențe care rețin 
atenția și ar explica poate 
multe aspecte ale problemei 
congoleze rămase obscure pînă 
în prezent".

în timp ce în culise mono
polurile își împart incalcula
bilele bogății din Katanga, în 
această provincie luptele con
tinuă, se varsă din belșug sin
ge. Mercenarii lui Chombe au 
fost nevoiți să părăsească Al
bertville, un mare oraș din 
partea nordică a Katangăi. 
Pentru că finalul lipsit de glo
rie al regimului lui Chombe 
poate deveni inevitabil într-un 
viitor foarte apropiat, 
occidentale au pus în 
mecanismul de care 
spre a frîna acțiunile
împotriva Katangăi și a salva 
de la o înfringere totală mario
neta lor. Diplomația engleză 
se agită fățiș în această direc
ție iar specialiștii americani în 
sforării și intrigi nu-și pierd 
nici ei vremea. Chombe con
tinuă să sfideze O.N.U., iar 
reprezentanții acesteia în Con
go se poartă slugarnic față de 
el. Cit va mai dura această 
atitudine nedemnă a repre
zentanților O.N.U. în Congo 2 
La această întrebare vor să 
primească răspuns statele a- 
fricane ce au inițiat o dezba
tere a situației din Katanga în 
Consiliul de Securitate.

puterii» 
mișcare 
dispun 

militare

ză

■fi calificată atitu- 
față de algerieni 2 
ambasadei Franței 
săvârșită simbătă

dinvenimentele
Katanga, care se 
mențin de timp în
delungat în aten
ția opiniei publice 
mondiale, ilustrea-

convingător adevărata fi
zionomie a colonialismului, 
modul său de a acționa sub 
paravanul „independenței" a- 
cordată cu o pretinsă genero
zitate. Istoria sîngeroasă a a- 
cestor evenimente este cunos
cută, însă fapte noi vin să se 
adauge celor relevate pînă a- 
cum. Existența regimului ma
rionetă al lui Chombe nu ar fi 
reprezentat o problemă greu 
de rezolvat, în cîteva ore, 
chiar cu forțele interne con
goleze, dacă în spatele dicta
torului din Elisabethville nu 
se găseau puternice consorți» 
financiare occidentale ce exer
cită influența lor asupra a- 
paratului O.N.U. Katanga-este 
terenul pe care se întîlnesc in
teresele marilor monopoluri 
din Apus. Nu de mult, Chom
be a făcut o surprinzătoare 
călătorie la Geneva. Purtătorii 
lui de cuvînt au pretins că-și 
caută... sănătatea. în realitate, 
căuta altceva : să stabilească 
contacte cu reprezentanții unor 
grupuri financiare americane 
și suedeze. Ziarul parizian 
„LES ECHOS" vorbea de fap
tul că „resursele exploatate 
de grupul belgian al societății 
«Union Miniere du Haut Ka
tanga» interesează mult unele 
grupuri suedeze și americane". 
Desigur, e greu de precizat în

Lupla poporului angolez împotriva colonialiștilor portughezi 
capătă o amploare tot mai mare. In fotografie: Un grup de 
luptători ai Armatei naționale de eliberare în tâmpul instruc

ției într-o regiune sudica a Angolei

colonialis- 
sau 

a suferit 
în aceste zile un 
eșec in Ecuador. 
Mica republică 

sud-americană a fost prezentă 
toată săptămîna în coloanele 
ziarelor in relatări ample ce 
depășeau importanța acordată 
de obicei frămîntărilor din a- 
cest continent în care lovitu
rile de stat sînt un lucru ba
nal, cotidian. In Ecuador, eve
nimentele au avut un alt ca
racter. Guvernul Ibarra du- 
cînd o politică conformă cu 
interesele United Fruit

olitica 
mului fățiș

american...
MOSCOVA 13 (Agerpres). 

TASS transmite: Ziarul „ 
vestia" a adus la cunoștința 
opiniei publice sovietice une
le fapte care ilustrează activi
tatea subversivă a Agenției 
de Informații a S.U.A.

Ziarul informează că un 
cetățean american, care a so
sit în U.R.S.S. ca turist și care 
a rugat ca numele său să nu 
fie dat publicității, a relatat 
corespondenților agenției de 
presă „Novosti" următorul 
fapt: Cu puțin înainte de a 
pleca din S.U.A. i s-au dat 
pentru a le cunoaște docu
mente care constituie de fapt 
instrucțiuni în domeniul pro
pagandei antisovietice și în 
domeniul culegerii de infor
mații _ secrete în U.R.S.S. 
Fiind însă un adversar al 
„războiului rece" și cunos- 
cînd, în afară de aceasta soar
ta pe care au avut-o în Uniu
nea Sovietică turiștii spioni, 
printre care americanul Mac- 
cinen și olandezii Reydon șl 
Low de Jaeger, el a hotărît să 
nu urmeze instrucțiunile pri
mite și să Ie dea în vileag.

Ziarul face o descriere a 
broșurii cu instrucțiuni „Ce 
contribuie la o apropiere și 
ce nu în timpul contactului cu 
oamenii sovietici” și „Introdu
cere la îndreptarul agitatoru
lui". Broșura, editată la 1 a- 
prilie 1960 de secția de cer
cetări și analize a Agenției de 
informații a S.U.A.. are la 
bază materialele prezentate 
de 75 de ghizi care au lucrat 
la expoziția americană de la 
Moscova. Experiența agen- 
ților imperialismului ameri
can trimiși în U.R.S.S., scrie 
ziarul, nu este nicidecum în 
favoarea amatorilor de aven
turi antisovietice.

cultura 
de spe-

uneltele 
recoltă- 

pre-

Orașul Karl Marx Stadt din R. D. Germană devine mereu

mai frumos. în fotografie : Vedere parțială a centrului
I reconstruit

TINERETULUI LUMII
„Kennedy nu este 

mulțumit de poziția 
Indiei“

Vizita lui N.S. Hrușciov 
în Uzbekistan 
și Kazahstan

TAȘKENT 12 (Agerpres). — 
TASS transmite: N. S. Hruș- 
ciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., care 
se află în Uzbekistan, după ce 
a vizitat orașul Samarkand a 
făcut o călătorie împreună cu 
conducătorii R. S. S. Uzbece 
prin regiunile de valorificare 
a pămînturilor din Stepa Flă
mîndă.

N. S. Hrușciov s-a întâlnit 
într-un sovhoz cu muncitorii 
cultivatori de bumbac, cărora 
le-a urat succese continue în 
activitatea lor.

Hotărîrea cu privire la iri
garea și valorificarea pămîn
turilor înțelenite din Stepa 
Flămîndă în Uzbekistan și 
Kazahstan a fost adoptată de 
C.C. al P.C.U.S. și de Consi
liul de Miniștri al U.R.S.S. în 
anul 1956. Prin eforturile co
mune ale popoarelor din repu
blicile frățești în cinci ani au 
fost valorificate peste 70.000 
de hectare de pămînturi, care 
au devenit o oază înfloritoare. 
S-a calculat că suprafața pă
mînturilor irigabile din Stepa 
Flămîndă este de 1.100.000 hec
tare.

acestei gospodării bine cunos
cute în țară.

★
TAȘKENT 13 (Agerpres). - 

TASS transmite: La 13 no
iembrie N. S. Hrușciov a vi
zitat lotul experimental al sta
țiunii de încercare a mașini
lor agricole din Tașkent. El a 
examinat modele de noi mij
loace tehnice pentru 
bumbacului, realizate 
cialiști uzbeci.

Toate mașinile șl 
destinate cultivării și
rii bumbacului au fost 
zentate în funcțiune.

*

Company" stirmt mima
populară. Represiunile tin- 
geroase și metodele de teroare 
folosite cu cruzime nu i-au 
putut salva regimul. Ibarra a 
trebuit să se refugieze la am
basada mexicană din Quito. 
Forțele reacțiunii au încercat 
să aducă la putere pe un om 
în care pare-se aveau încre
dere, înlăturînd pe vicepre
ședintele Arosemena care în 
conformitate cu constituția 
trebuie să devină președinte. 
Manevra a fost zădărnicită da
torită promptitudinii cu care 
masele populare au acționat. 
Astfel, Arosemena a devenit 
președinte. Noul președinte a 
promis o serie de reforme cu 
caracter economic și s-a pro
nunțat pentru relații cu toate 
țările indiferent de sistemul 
social. Este interesant de re
levat starea de spirit a mase
lor din Ecuador. Relatările a- 
gențiilor de presă informează 
că țăranii din regiunile de 
coastă au început să ocupe pă- 
mînturile marilor latifundiari.

Evoluția evenimentelor din 
Ecuador este cu atît mai grăi
toare cu cit în prezent S.U.A. 
fac intense pregătiri în ve
derea unei noi agresiuni îm
potriva Cubei, pregătiri des
pre care presa sud-americană 
a relatat cu lux de amănunte. 
Cele întâmplate în Ecuador ar 
trebui să dea de gîndit la 
Washington !

EUGENIU OBREA

pentru Festivalul
Cerni teiul sovietic de pre

gătire a celui de-al VIII- 
lea Festival al tineretu

lui și studenților „Pentru pace 
și prietenie" oheami pe toți 
tinerii și erganiuațiile studen
țești din diferite țări să ia 
parte la pregătirea și desfășu
rarea festivalului.

In apelul lansat cu acest 
prilej se subliniază că feetiva- 
Inl este menit să totăreaseă 
pace» și prietenia. înțelegerea 
reciprocă gi colaborarea tine
retul Hi din lumea întreagă.

Din comitetul sovieâe de 
pregătire fac parte conducă
tori ai ergauizațiitor do tine
ret, sportive și obștești din 
U.R.S.S., eunesouți oameni de 
știință și cultură. Printre alții,

IN S.U.A.:
pentru

Ț~\upă cum rezul-
I J tă dintr-o ști

re ■ agenției 
United Press Inter
national, la 11 no
iembrie în fața clă
dirii cancelariei lui 
Nelson Rockefeller,

Glasul

de la Helsinki
di» componența comitetului 
fac parte oosmonauții Iuri 
Gagarin și Gherman Titov, re- 
cordmenii mondiali Valeri Bru
mei și Inri Vlasov, directorul 
Institutului unificat de cerce
tări nucleare de la Dubna, 
prof. Dmitri Blohințev, com
pozitorii Dmitri Șostakovici și 
Tihon Hrennikov, scriitorii Ni
kolai Tihonov și Mirzo Tur
ma-Zade.

Comitetul sovietic de pregă
tire este condus de P«r Rese- 
SOT, președintele Comitetul ai 
organizațiilor de tineret din 
uats.s.

Festivalul urmează să aibă 
loc la Helsinki între 27 iulie 
și 5 august 1962.

Vrem bani
școli!"

guvernatorul statu
lui New York și 
autorul programu
lui construcției de 
adăposturi împotri
va depunerilor ra
dioactive, a avut loc 
o demonstrație de

protest de două ore 
împotriva ațîțării 
psihozei războinice. 
Demonstranții au 
purtat pancarte pe 
care scria : „în loc 
de adăposturi vrem 
bani pentru școli".

tinerilor dcmocrați
din Berlinul occidentul

C< onducerea organizației
! din Berlinul occidental 

a Uniunii Tineretului Li
ber German a discutat sarci
nile tineretului vest-berlinez 
în lupta pentru crearea în 
Berlinul occidental a unor 
condiții normale de pace. Ra
portul în legătură cu această 
problemă a fost prezentat de 
Gerhard Stole, secretarul con
ducerii.

Raportorul și ceilalți vorbi
tori au arătat că Congresul 
al XXII-lea al P.C.U.S. a adus 
o mare contribuție la cauza 
păcii șl fericirii întregii ome-

niri. Ei au subliniat că Con
gresul al XXII-lea al P.C.U.S. 
stimulează intensificarea lup
tei pentru Tratatul de pace 
cu Germania și pentru crea
rea orașului liber, neutru și 
demilitarizat Berlinul occi
dental.

Participanții la ședință au 
condamnat politica „riscului 
suprem", promovată do Sena
tul vest-berlinez și au cerut 
senatului să- înceapă tratati
ve cu guvernul R. D. Germa- 

• ne în vederea soluționării 
pașnice a problemei Berlinu
lui occidental.

WASHINGTON 13 (Ager
pres). — într-un articol intitu
lat „Kennedy nu este mulțu
mit de poziția Indiei", ziarul 
„Washington Post and Times 
Herald" relatează că „guver
nul Kennedy nu este prea 
mulțumit de rezultatele trata
tivelor de la Washington cu 
primul ministru al Indiei, Ja
waharlal Nehru, în problemele 
privind Asia de sud-est și în 
special Vietnamul".

După cum reiese din articol, 
Nehru a respins versiunea 
americană potrivit căreia 
Vietnamul de sud și Laosul 
ar fi supuse .unei „agresiuni 
comuniste"; versiune ,prin care 
Statele Unite caută să justifi
ce amestecul lor militar în a- 
ceastă regiune.

JDată ^nr această tonte 
a prenreruiui Nearu. cancbi- 
de „Washingron Po6t and Ti
mes Herald", în ceea ce pri
vește politica față de Vietnam 
Statele Unite nu se bucură în 
prezent de nici un sprijin di
plomatic".

ALMA-ATA 12 (Agerpres). 
TASS transmite : La 12 noiem
brie N. S. Hrușciov, prim-se- 
cretar al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., a sosit la sov
hozul „Pahta-Aral", situat în 
extremul sud al Kazahstanu- 
lui.

N. S. Hrușciov a vizitat com
plexul de mașini pentru me
canizarea cultivării bumbacu
lui, precum și ogoarele sovho
zului.

★

TAȘKENT 13 (Agerpres). 
TASS transmite : La 13 no
iembrie N. S. Hrușciov a vi
zitat colhozul „Politotdel" din 
regiunea Tașkent.

N. S. Hrușciov a stat de 
vorbă cu conducătorii, specia
liștii, inovatorii și fruntașii

Femeile din țările 
Europei se pronunță 

împotriva 
militarismului 
vestgerman

BERLIN 13 (Agerpres). — La 
12 noiembrie s-a încheiat la 
Berlin o conferință de două 
zile a femeilor din țările eu
ropene. La conferință au par
ticipat delegații din Uniunea 
Sovietică. Franța, Cehoslova
cia, R. D. Germană, Italia, 
Polonia, România, Anglia. Da
nemarca, Finlanda, Norvegia, 
Austria. Belgia, R. F. Germa- 
nă. Reprezentantele femeilor 
din țările europene au subli
niat evoluția primejdioasă a 
Germaniei occidentale, pregă
tirea de noi aventuri împotri
va cauzei păcii de către mili- 
tariștii vest-germani. Ele au 
subliniat în unanimitate nece
sitatea unor acțiuni energice 
pentru împiedicarea dezlăn
țuirii unui nou război. în șe
dința de încheiere au fost 
adoptate cu o mare însuflețire 
chemarea către guvernele ță
rilor care au participat la 
război împotriva Germaniei 
fasciste, apelul către femeile 
din Europa și scrisoarea că
tre femeile din Germania oc
cidentală.

Speranțele americane

s-au spulberat dan nou.M
NEW YORK 13 (Agerpres). — 

„Speranțele Statelor Unite de a 
trimit, anul acesta un om in spa- 
JăJ cosmic pe o tractor.» orbt- 
taS s-eu sptf'oerat o cri cu a- 
nunțarea amîniru, pe un timp 
nedefinit, a lansării unui cim
panzeu pe un zbor orbital" ; „Po
sibilitatea ca Statele Unite să tri
mită anul acesta un om pe o or
bită cosmică s-a evaporat" ; „Au 
fost ucise puținele șanse existente 
ca S.U.A. să trimită anul acesta

ieme.®

In Italia au fost mărite tarifele la transportul cu trenurile, 
autobuzele și tramvaiele, ceea ce a provocat serioase ne
mulțumiri în rîndurile locuitorilor. Fotografia de mai sus 
reprodusă din ziarul italian „Paese 
venția brutală a poliției împotriva

Sera" înfățișează inter- 
mulțimii care a blocat 

drumul unui tren în stația Vitinia.

primul lor cosmonaut într-un zbor 
în jurul Pămintului". Astfel își în
cep toate agențiile ocddent&e da 
presă iwlatfrlle lor privusd botă- 
riree Admonobajim naror** per- 
tru pr
cetării spațiului cosmic (N.A.S.A.) 
de a contramanda pregătirile, a- 
junse într-un stadiu final, de lan
sare a unui nou cimpanzeu cu a- 
jutorul unei rachete „Atlas" într-un 
zbor experimental pe o orbită în 
jurul Pămintului.

După cum se știe, lansarea pri
mului cimpanzeu, Goliat, care a 
avut loc săptămîna trecută, s-a 
încheiat cu un eșec total, racheta 
explodind la 30 secunde 
declanșarea dispozitivului 
a startului.

Agenfia France Presse 
hotărîrea amînării lansării 
a fost luată după ce s-au descope
ri) erori în sistemul de alimentare 
cu hidrogen destinat să controleze 
poziția capsulei în timpul zboru
lui. Această avarie necesită de
montarea capsulei fixată de acum 
pe racheta „Atlas" și o verificare 
completă a tuturor instalațiilor. 
„Dacă se consideră că era prevă
zut un interval de șase săptămini 
intre lansarea cimpanzeului și a- 
ceea a unui om — transmite a- 
genția — se poate constata că 
nu au mai rămas speranțe pentru 
a vedea realizată anul acesta cea 
de a doua fază a proiectului 
„Mercury" care prevedea trimite
rea unui om într-un zbor în jurul 
Pămintului".

Potrivit agenției Associated 
Press, „Amînarea lansării rachetei 
„Atlas" apare ca o lovitură puter. 
nică dată președintelui Kennedy 
care anunțase hotărîrea sa de a 
plasa un astronaut american pe o 
orbită înainte de sfîrșitul anului 
1961".

după 
de luare

arată ca 
rachetei

te“ și cu calomnii antisovie
tice. Delegatul Liberiei s-a a- 
dresat reprezentantului ameri
can pe un ton vehement: 
„Portugalia violează principii
le O.N.U. comițînd o crimă 
împotriva omenirii, iar cei ce 
livrează armament Portugaliei 
sînt complici la această cri
mă".

Săptămîna care s-a consu
mat a adus la O.N.U. pe pri
mul plan al dezbaterilor pro
blemele privind lichidarea de
finitivă a colonialismului. Nu 
a fost o dezbatere pe placul 
domnilor colonialiști. „NEW 
YORK TIMES" se plîngea de 
altfel că „politica alianței 
atlantice este mereu atacată 
de africani". Ziarele ameri
cane nu și-au ascuns nemulțu
mirea față de ecoul găsit de 
propunerea sovietică care pre
vede lichidarea deplină și de
finitivă a colonialismului pînă 
cel tirziu la sfîrșitul anului 
1962. Inspirat, pe semne, de o 
sursă ușor imaginabilă, a a- 
părut în dezbatere și un pro
iect de rezoluție nigerian ce 
prevede lichidarea totală a 
colonialismului în Africa abia 
în 1970. Argumentele delega
tului nigerian se reduc la a- 
firmațiile că independența nu 
se poate acorda „dintr-o da-

ce măsură Chombe vrea sau 
poate să-și schimbe patronul 
belgian cu un altul americano- 
suedez sau dorește să-și lăr
gească cercul patronilor săi 
oferindu-le tuturor spre jefui
re resursele nefericitei dar bo- 
gatei provincii congoleze. Cert 
este însă că în lupta pentru a- 
capararea uriașelor bogății ale 
Katangăi trebuie găsită expli
cația evenimentelor ce se pe
trec în această parte a Africii. 
„LES ECHOS" aduce în pri
vința aceasta cîteva amănunte 
semnificative. Cu puțină vre
me în urmă a apărut în Ka
tanga Swen Schwartz, un cu
noscut om de afaceri suedez. 
Societatea pe care o conduce a 
devenit dintr-odată interesată 
în exploatarea subsolului ka- 
tanghez. Interesul acesta, pro
babil, nu este străin de fap
tul că respectiva societate este 
strîns legată de un trust al 
cărui președinte nu este altul 
decît... Bo Hammarskjoeld, 
fratele defunctului secretar 
general al O.N.U. In plus, 
trustul acesta este în relații de 
afaceri cu un consorțiu ameri
can care operează prin Africa. 
Este un adevărat păienjeniș 
menit să ascundă substratul 
sângeroaselor evenimente de
clanșate în Katanga. De alt-

Cunoscutul scriitor aus
tralian Frank Hardy a pu
blicat în ziarul „Tribune" 
din Sidney un emoționant 
reportaj despre șomerii din 
țara sa. Reproducem acest 
reportaj Intr-o formă pre
scurtată.

otrivit 
statisticii 
ciale, în 
tralla 
peste

datelor 
ofi- 

Aus- 
există

111.000
șomeri. Cifrele 

însă seci și lip- 
Eile nu spun ni-

statisticii sînt 
site de viață, 
mic despre disperarea acelo
ra care sînt lipsiți de posibili
tatea de a munci, despre tra
gediile vieții care s-au strecu- 

mii de locuințe ale 
fiind 
mai

rat în 
muncitorilor. De aceea, 
convins că situația este 
serioasă decît o consideră 
chiar activiștii sindicali, săp
tămîna trecută m-am hotărît 
s-o studiez personal. Ceea ce 
am văzut și auzit in birourile 
de înregistrare a șomerilor, 
în azilurile de noapte murda
re, in cantinele sociale caro 
fericesc cu multă milă pe coi 
flămînzi cu o strachină de 
ciorbă, în străzile întunecoase 
prin care șuieră vîntul înghe
țat, întrece chiar grozăviile

anilor ilămînxi din deceniul 
al patrulea.

Am făcut cunoștință cu 50 
de șomeri, am auzit povestea 
lor, ie-am pus diferite între
bări căutând să aflu părerea 
lor. Majoritatea nu mai lucrea
ză de 3—4 săptăminl iar cî- 
țiva chiar și de mai mult 
timp. Ei toți, fără excepție, se 
străduiesc din răsputeri să 
găsească de lucru, bătând 
drumurile birourilor de anga
jare sau așezîndu-se încă cu 
mult timp înaintea răsăritului 
soarelui, în cozi lungi în fața 
porților fabrictâor. Am întâlnit 
oameni din Melbourne șl Bris
bane care căutau în zadar de 
Iuctu la Sidney. Deosebit de 
tragică este soarta unuia din
tre ei caro și-a lăsat acasă 
soția cu doi «opii mici și nu 
are bani să se Întoarcă la oi.

Dacă elneva vrea să se 
convingă do hotărîrea tragi
că, stoică, a acestor oameni 
„inutili" de a găsi de lucru, 
oslo suficient să coboare

noaptea în port. Acolo, direct 
pe trotuar, în fața înaltelor 
porți de fier, el va vedea zeci 
de oameni întinși pe jos, în- 
cîrciți de frig. Ei vin aici de 
cu seară, aștern pe asfaltul 
rece ziare și, acoperindu-se 
cu pături rupte, iar uneori pur 
și simplu cu saci, așteaptă 
răbdători dimineața. Ce fac 
ei aici, în vîntul pătrunzător ? 
Așteaptă o muncă ocazională 
la încărcarea sau descărca
rea vaselor, muncă care s-ar 
putea ivi dimineața.

tau cămăși „la modă", fețele 
lor erau triste, iar din ochii lor 
vorbea groaza. Și aceasta nu 
constituie o excepție. Mulți ab
solvenți ai școlilor medii sînî 
nevoiți să se prezinte la birou
rile de înregistrare a șomeri
lor.

„Mânînc o dată pe zi

Tinerii șomeri
tetrăsătură alar

mantă o cons
tituie înaltul 
procentaj de ti
neri în rinduri- 
le șomerilor. In

biroul de înregistrare a șome
rilor din Bankstown, am întâlnit 
8 tineri și 3 tinere, toți sub 21 
de ani. Deși unii dintre ei pur-

ici unul din șo
meri nu face 
parte din va
gabonzii sau 
criminalii inve- 
terați. Și totuși, 
în fiecare noap-

ee organizează razii împo
triva lor, iar spre dimineață, 
dubele poliției, pline pînă la 
refuz cu arestați, 
pe cei „prinși" în 
Mulți dintre cei arestați 
condamnați la închisoare 
motiv de „vagabondaj", 
sînt bătuți. Am avut, de 
dă, prilejul să iac cunoștință

transportă 
închisori, 

sînt 
pe 

alții 
pil-

cu un șomer pe oare polițiștii, 
cu ajutorul pumnilor, au în
cercat să-1 oblige să semneze 
o declarație că ar fi săvîrșit 
o crimă care n-a fost lămu
rită.

O dată, am întrebat pe un 
grup de șomeri holtei, cum își 
asigură hrana. „Mănînc nu
mai o dată pe zi — mi-a spus 
unul dintre ei, — deoarece 
fiecare masă mă costă 6 
șilingi". „Dorm pe stradă, 
pentru a economisi banii pen
tru mîncare" — a răspuns un 
altul. Nu, nu vă puteți imagina 
că oameni ai muncii cinstiți 
sînt nevoiți să mănînce nu
mai o dată pe zi înir-o țară 
atît de bogată cum este Aus
tralia 1 Iată cum arată demo
crația occidentală și mult lău
datul „capitalism popular !“ 
Deși majoritatea muncitorilor 
evită ajutoarele înjositoare 
sub formă de strachină de 
ciorbă gratuită, totuși, atunci 
cînd ea se distribuie, se for
mează cozi lungi de aproape 
cîte un kilometru...

Marii antreprenori folosesc 
situația disperată care s-a 
creat. De exemplu, un șomer 
mi-a povestit că atunci cînd 
patronul a observat că el 
șchiopătează ușor, i-a decla
rat: „Mîine să nu mai vii la lu
cru. Ne putem permite să a- 
legem".

DIJON. — La 12 noiembrie 
s-a închis Tîrgul alimentar 
internațional de Ia Dijon 
(Franța), la care țara noastră 
a participat cu un pavilion în 
care au fost prezentate pro
duse ale întreprinderilor ro- 
mînești de comerț exterior 
„Prodexport" și „Fructex- 
port“. Pavilionul R. P. Ro- 
mîne s-a bucurat de un fru
mos succes, obținind premiul I.

MOSCOVA. — Agenția Te
legrafică a R.S.S. Tadjice 
(Tadjiktag) anunță :

Pzintr-un decret al Prezi
diului Sovietului Suprem al 
R.S.S. Tadjice a fost schimba
tă denumirea capitalei Tadji- 
kistanului, Stalinabad în Du- 
șambe. Hotărîrea a fost adop
tată în vederea satisfacerii ce
rerilor prezentate de colecti
vele întreprinderilor indus
triale, colhozurilor, sovhozu
rilor, instituțiilor științifice șî 
instituțiilor de învățămînt, 
precum și ținind seama de 
cererile organizațiilor obștești 
din R.S.S. Tarliică.
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