
arna s-a arătat 
mai grăbită în a- 
nul acesta decît 
altă dată. Primii 
fulgi de zăpadă, 
primele ninsori în

munți ne-au amintit de mi
nunatul prilej pe care-1 ofe
ră iama pentru practicarea 
unor numeroase sporturi, de 
frumusețea întrecerilor de 
schi, săniuțe și patinaj. Sălile 
de sport, bazinele de înot a- 
coperite,. cunosc de altfel încă 
de pe acum efervescența pa
sionantelor întreceri sportive 
de iarnă.

Evenimentul nr. 1 îl va con
stitui și de astă dată prezența 
a sute 
startul 
nalei 
de ’ masă Sparta
chiada de iarnă a 
tineretului, orga
nizată de către 
C.C. al U.T.M. și 
U.C.F.S. cu spriji
nul C.C;S., M.I.C. 
și al altor depar
tamente. Această 
largă întrecere 
sportivă se bucu
ră în ultimii ani 
de o mare popu
laritate. A intrat 
de mult în obiș
nuința tinerilor de 
Ia orașe și sate 
ca, in primele zile 
ale lunii decem
brie, să se prezin
te Ia startul în
trecerilor Spar- 
tacbiade] de iarnă pentru a-și 
disputa intiietatea la schi, să
niuțe, patinaj, gimnastică, 
trîntă, șah, tenis de masă, 
haltere.

Spartachiada de iarnă a ti
neretului este una din cele 
mai populare competiții prin 
care mase mari de ti
neri sînt atrași la o activi
tate sportivă permanentă, con
tinuă, avind la dispoziție, prin 
grija partidului și statului 
nostru cele mai bune condiții 
materiale.

Spartachiada de iarnă are 
menirea ca după activitatea 
sportivă de vară să-i atragă 
pe tineri să practice sportul in 
continuare, ieșind in aer liber 
la întreceri de schi, săniuș și 
patinaj aaa folosind din plin 
sălile de gimnastică. tenis de 
rruaă e*c. Iarna : practicarea 
sportului- mai ales in aer li
ber, iți «feri pe lingă întări
rea sănătății prilejul de a 
gusta din plin frumusețile na
turii, de a te reconforta.

Organizațiile U.T.M., asocia
țiile sportive dispun din edi
țiile precedente de o bună 
experiență In munca de antre-

de mii de 
tradițio- 

competiții

nare a unui număr cit mai 
mare de tineri la întrecerile 
acestei competiții de masă, la 
cunoașterea și practicarea 
sporturilor acestui sezon : schi, 
săniuțe.

Succesul 
competiții depinde în bună 
măsură de 
ganizațiile U.T.M. și asociații
le sportive se vor preocupa de 
pregătirea întrecerilor, dar mai 
ales de desfășurarea etapei I-a.

Organizațiile U.T.M. și aso
ciațiile sportive, cu ajutorul 
comitetelor sindicale din între
prinderi, al sfaturilor popu
lare comunale, trebuie să se 
îngrijească mai întîi de rezol
varea unor treburi gospodă

rești, adică de a- 
menajărea piftii
lor pentru schi și 
săniuș, de confec
ționarea de schiuri 
și săniuțe, de a- 
menajarea sălilor 
pentru întrecerile 
de trîntă etc. De
sigur, Ia toate a- 

" ceste treburi e bi
ne să fie atrași ti
nerii participant! 
la întreceri, dez- 
voltîndu-le în a- 
cest fel pasiunea 
pentru sport.

E bine să fie fo
losită experiența 
din anii trecuți a 
unor organizații 
U.T.M. din regiu
nile Suceava, 
București, Bra

șov și Cluj, care i-au antrenat 
pe tineri să-și facă singuri 
schiurile, patinele, săniuțele, 
să amenajeze pirtii, să tran
sforme terenurile de 
baschet în patinoare 
pul iernii etc.

Atenția principală 
acordată, desigur, primei eta
pe. la care trebuie să parti
cipe toți tinerii. Pentru a- 
ccasta trebuie dusă însă o 
muncă temeinică și perscve- 

„Scînteia tineretului"

acestei importante

modul în care or-

tineri la

volei și 
pe tim-

trebuie

(Continuare în pag. a 3-a)
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Gospodăriile de stat 
au îndeplinit 
planul anual 

de predare a laptelui
Gospodăriile agricole de stat 

au îndeplinit planul anual de 
livrare a producției de lapte. 
De la începutul anului și pînă 
în prezent ele au contribuit la 
aprovizionarea populației și a 
unităților industriei alimen
tare cu aproape 2.200.000 de 
hl lapte, cantitate mai mare 
decît cea livrată în perioada 
anilor 1955-1958.

Aceste rezultate 
măririi numărului 
mai ales sporirii
medii, ca urmare a unei mai 
bune îngrijiri și furajări a a- 
cestora. în timp ce numărul 
de vaci a crescut anul acesta 
de 1,6 ori față de anul 1958, 
producția de lapte livrată este 
de peste două ori mai mare.

Anul acesta gospodăriile a- 
gricole de stat realizează o 
producție medie de peste 3.000 
litri lapte de la fiecare vacă, 
cu 700 litri mai mult decît în 
anul 1958. în numeroase gos- 

de stat pro- 
lapte depă-

se datoresc 
de vaci și 
producției

podării agricole 
ductia medie de 
șește 4.000 litri.

(Agerpres)

fi

Organ Centr

Proletari din toate țările, uniți-vă!

Foto : N. STELORIAN

(Agerpres)

Sesiune științifică în domeniul automaticii

tractoare din regiunea 
au fost înzestrate cu încă 
trectoa-e, 2600 semănă- 
combine și cu alte uti-

Coleciivul postului utemist de control din secția mecanică 
de la Fabrica de piese de schimb pentru industria textilă 
din Tg. Mureș se consultă încă o dată în legătură cu mate

rialele ce se vor afișa

mașinilor. In acest an stațiunile de 
mașini și 
București 
2241 de 
tori, 720 
laje.

Față de anul trecut, randamen
tul pe tractor convențional a fost 
mai mare în medie cu 40 hectare 
arătură normală. C’ește'ea califi
cării profesionale a mecamzatori- 
ior și a numărului de brigăzi per
manentizate in gospodării colecti
ve a dus totodată și la îmbunătă
țirea calității lucrărilor efectuate.

cinteia
tinerelului

Muncitor
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Mecanizatorii din regiunea București 
și-au îndeplinit planul anual

Mecanizatorii din stațiunile de 
mașini și tractoare din regiunea 
București au îndeplinit planul a- 
nual de producție. Volumul lucră
rilor agricole executate de la în
ceputul anului și pînă acum este 
de aproape 4.200.000 hectare ară
tură normală, cu 1.438.000 hectare 
mai mult decît în întreg anul tre
cut. Fruntași sînt mecanizatorii de 
la S.M.T. Grivița, Andrășești, Cio
cănești și Fetești care au depășit 
planul cu 10—23 la sută. Crește
rea volumului de lucrări se daio- 
rește înzestrării stațiunilor cu noi 
tractoare precum și unei mai bune 
folosiri a capacității de lucru a

Badea Cirșenie, elev In anul I al Școlii profesionale agricole 
din Fierbinți, regiunea București, se străduiește să execute 

cît mai bine fiecare piesă pe care o lucrează

Foto: GR. PREPELIȚA

MEREU

Joi și vineri au avut loc lu
crările sesiunii științifice de 
comunicări în domeniul auto
maticii, organizată de Comisia 
de automatizare a Academiei 
R. P. Romine.

La sesiune au participat 
membri ai Academiei, repre
zentanți ai Comitetului pentru 
tehnica nouă, ai unor ministe
re economice, cercetători știin
țifici, conducători de între
prinderi, ingineri și tehnicieni 
din întreprinderi. Au luat par
te, de asemenea, oameni de 
știință din unele țări socia
liste.

După cuvîntul de deschide
re rostit de acad. I. S. Gheor- (Agerpres)

ÎN ACTUALITATE
intrarea uneia dina

secțiile blocului de 
ulei de la Rafinăria 
Teleajen se află un 
mic și modest 
nou. Este 
pottuhăi utwnist 
control condus 

Gbeocghe Friaculescu. Intrind 
ser e tiaerS se opresc mai 
totdeauna în fața acestei gazete, 
citesc articolele, comentează noile 
propuneri, fac haz de cei carica
turizați.

Postul utemist de control din 
această secție se bucură de o 
largă apreciere din 
partea tinerilor. Și asta 
pentru că el ridică 
probleme legate de 
munca tinerilor, spe
cifice locului de pro
ducție respectiv, gene
ralizează experiența bună, dă
sugestii, critică. Citeva exemple : 
două pompe de tras apa
din puțuri erau în reparație ;
tocmai atunci a început un sezon 
de ploi, Postul a propus ca una 
din pompele de vid, nefolosită, să 
fie adaptată pentru puțuri și ast
fel s-a înlăturat un neajuns. Sau : 
s-a depășit consumul de energie 
la o instalație. Postul a sesizat 
imediat că schimbul III nu veghea
ză suficient ca temperatura apei 
să se mențină în limita normală și 
aceasta se ridică în mod inutil.

Dar ca să fie mereu în pas cu 
problemele muncii tinerilor, să-i 
ajute la timp în îndeplinirea sar
cinilor de producție, nu-î deloc 
ușor. Pe lingă problema orien
tării generale asupra obiectivelor 
celor mai actuale, foarte impor
tantă este și problema informării, 
a cunoașterii activității secției.

— La începutul anului — po
vestește responsabilul postului — 
ne-am orientat asupra urmăririi In-

pa- 
gazeia 

de 
de 
in 

în

deplinirii măsurilor fehnico-organi- 
zatorice privind buna funcționare a 
instalațiilor. Sectorul nostru care 
se ocupă de partea termo-meca- 
nică la blocul de ulei, asigură 
funcționarea continuă a instalatelor 
de apă și abur. O mică defecțiune 
undeva la o stație de recircufare 
a apei și blocul de ulei își scade 
producția. Cu timpul em băgat de 
sea—ă că raidurile nu sînt sufi
ciente pentru a cuprinde multitu
dinea de probleme ce se nasc în 
producție. Ne spuneam : am ridi
cat cutare sau cutare problemă ; 
dar dat fiind specificul locului de

DIN EXPERIENȚA UNUI POST 
UTEMIST DE CONTROL FRUNTAȘ

muncă — suprafețe mari și insta
lații diferite — am reușit să dez
batem cea mai importantă pro
blemă l Comitetul U.T.M. ne-a sfă
tuit să creăm o strînsă legătură cu 
conducerea secției, cu inginerii și 
maiștri. Și primul pas l-am făcut 
participînd la toate consfătuirile 
de producție. în aceste consfătuiri 
ne inlormăm asupra problemelor 
care se ridică intr-un anumit sec
tor, asupra ritmului reparațiilor și 
a greutăților ivite. Pe baza infor
mărilor din aceste consfătuiri, noi 
am întreprins numeroase raiduri. 
De pildă, raiduri legate de munca 
tinerilor din schimbul de noapte, 

. de aplicarea normelor de protec
ție a muncii etc. Am stabilit apoi 
contacte directe și cu șefi de 
schimb. Astfel de un real folos în 
orientarea noastră ne-a fost ajuto
rul dat de șeful de schimb Gheor
ghe Nicolae. Pe baza observațiilor 
sale noi am pus In fața tinerilor 
problema economisirii energiei e- 
lectrice la turnul de răcire. Dar

lucrul principal a fost aici legă
tura directă cu conducerea secției; 
îndeosebi discuțiile pe marginea 
raidurilor înainte de inițierea lor, 
cit și după. Sugestiile conducerii 
secfiei ne-au ajutat să ne orien
tăm In stabilirea problemelor pe 
care să le urmărească colectivul 
postului, lată și citeva exemple : 
conducerea secfiei ne-a arătat că 
unele reparații mici dar de impor
tanță tn funcționarea instalațiilor 
se fac de mintuială. Noi am între
prins un raid tn urma căruia am 
criticat tineri ca Mihăilescu Gheor
ghe, Pavel Vasile, pentru negli- 
______ jența cu care lucrează.

Le-am explicat acestor 
tineri că micile defecte 
care se pot produce da
torită neglijenței lor, în
seamnă staționări ale 
instalațiilor, pierderi de 

producție. Altădată, la îndemnul 
conducerii secției, am urmărit or
ganizarea locului de muncă. Cu 
acest prilej am evidențiat o serie 
de tineri împărtășind totodată me
todele lor de muncă.

După cum se vede, legăturile 
postului de control cu conducerea 
secției sînt foarte necesare aju- 
tînd postul în orientarea spre pro
blemele cele mai actuale din 
munca tinerilor. Paralel cu aceste 
legături colectivul postului spriji
nit de organizația U.T.M. din 
sector și-a îndreptat activitatea 
spre atragerea și formarea unui 
colectiv larg de tineri care să-l 
ajute. La Început a fost mai greu.

V. CONSTANTINESCU

. (Continuare în pag. a 2-a)

Noii medici și Farmaciști—la posturile lor
Prevederilor Sociale a ținut 
seama de nevoile de întărire 
cu cadre medico-farmaceutice 
a unor regiuni , și raioane în 
plină dezvoltare economică. 
S-a ținut seama, de asemenea 
de gradul de pregătire, a ab
solvenților, precum și 'de pre
ferinței? lor.

v ntre 1 și 5 noiembrie s-au 
I prezentat la posturi ab- 
* solvenții institutelor me- 

dico-farmaceutice, seria 1961. 
Au fost repartizați în întreaga 
țară 1477 medici de medicină 
generală, de pediatrie și sto
matologie, precum și 165 far
maciști,

La repartizarea absolvenfi- 
Ministerul Sănătății și

„.Miercuri 22 noiembrie, orele 
ÎS„. Pe scena Casei de cultură 
a tineretului din raionul Grivița 
Roșie iau loc printre alții profeso
rii universitari Mircea Hie, Călin 
Popovici, Edmond Nicolau, Em. 
Crăciun, Constantin Rabega, M. I. 
Neagu.

Rînd pe rînd, specialiști în geo
logie sau geografie, automatică 
sau astronomie, medicină sau a- 
gricultură, răspund cu competență 
celor mai diverse probleme știin
țifice.

Sute de tineri urmăresc cu a- 
fenție, explicațiile. Intr-un lim
baj accesibil, profesorii răs
pund clar, plastic fiecărei între
bări, conturează o serie de pasio
nante probleme ce preocupă în 
prezent pe oamenii de știință, do
vedesc cum în fața ofensivei știin
ței pier orice prejudecăți și 
perstilii religioase, cultivate 
osîrdie veacuri de-a rindul 
clasele stăpînitoare in dorința 
de a fine masele în întuneric. 
’ ...Vasile Busuioc, tîmplar la
z.inele „Grivița Roșie", Ștefan 
Cozma, frezor, Georgeta Mavrighi, 
Sorfafoare, Georgela Budur, labo
rantă la „Textila" Grivița, mulfi,

su- 
cu 
de 
lor

u-

(Agerpres)

La cabinetul tehnic al întreprinderii de reparații-auto nr. 17 din Capitală ajustorul 
Gheorghe Mihail și strungarul Man Enache, împreună cu tehnicianul Țînțăreanu Ion, care 
e și student în anul V al Facultății de mecanică, analizează o nouă propunere 

de inovații

mulfi alfi tineri află în seara a- 
ceasta răspunsuri la întrebările lor.

Interesanta seară de întrebări 
și răspunsuri de la Casa de cul
tură a tineretului din raionul Gri- 
vița Roșie a început cu mult îna
intea zilei de 22 noiembrie.

In urmă cu citeva săptămini, ti
nerilor din întreprinderile, școlile, 
instituțiile raionului le-au fost îm
părțite o serie de formulare 
care trebuiau să freacă cele mai 
diverse întrebări la care ar dori 
să le răspundă o brigadă științi
fică.

Curind formularele s-au reîntors 
la locul de plecare. Vastă era 
gama de probleme ridicate de ti
neri care-și dovedeau astfel inte
resul pentru 
probleme 
etice.

Adunind 
— rezultat 
daj făcut în masele largi ale ti
nerilor— și extrăglnd o seamă de 
aspecte esențiale — dispuse pe 
probleme in citeva compartimen
te. Casa de cultură a tineretului, în 
strînsă colaborare __ 
Central al S.R.S.C. a organizat a- 
ceastă interesantă acțiune.

Din păcate însă, oricif de me
ritorii au fost sondajul organizat 
în rindurile tinerilor și mobiliza
rea unei brigăzi științifice, de o 
largă componență, seara de în
trebări și răspunsuri 
îndeplinit din 
Organizatorii 
n-au înfeles 
decursul a numai două ore. 
vast front de probleme din 
mai diverse compartimente 
cercetării științifice, creăm 
tr-un început toate premizele 
pentru o rezolvare superficială a 
întrebărilor ridicate.

Adunind toate aceste peste 1000 
de interesante Întrebări ale tine
rilor, Casa de cultură ar fi putut 
cere ajutorul S.R.S.C. pentru or
ganizarea unei suite întregi de a- 
semenea acțiuni, dedicate fiecare 
dintre ele unui anumit comparti
ment de probleme și care în an
samblul lor ar putea răspunde șe
fei de cunoștințe a tineretului no
stru, ar contribui din plin la edu
cația știinjifică a maselor largi de 
oameni ai muncii.

Timpul nu e trecut.
Cele peste 1000 de întrebări 

culese în acest original sondaj 
pot fi izvorul unor viitoare acți
uni sistematice, pe deplin efici
ente pentru răspindirea cunoștin
țelor științifice în rindurile tine
retului. Și putem avea toată certi
tudinea că tinerii din raion și oa
menii de știință care i-au vizitat 
zilele trecute, își vor da tot con
cursul pentru succesul unor ase
menea acțiuni.

pe

cele mai diverse 
științifice, culturale,

foafe aceste întrebări 
al unui temeinic son-

cu Lectoratul

plin 
acestei 
că atacînd

nu și-a 
misiunea. 

acfiuni 
in 
un 

cele 
ale 

din-

Foto : AGERPRES I. SA VA

In întîmpinarea consfătuirii pe țară a țăranilor colectiviști

Tinărul Iosif Leu explică unui grup de elevi, care fac pract/că în Întreprinderea „Electro, 
motor" din Timișoara „secretele" meseriei de bobinator.

Foto : AGERPRES

a Alexandria au 
venit acum două 
zile citeva sute de 
fruntași din agri
cultură. Erau re
prezentanți ai ce
lor 54 de gospodă

rii colective existente în ra
ion, lucrători din gospodăriile 
dă stat și din stațiunile de ma
șini și tractoare, ingineri și 
tehnicieni agronomi și zooteh- 
niști. Au venit aici să facă un 
bilanț al activității desfășura
te in scopul consolidării eco- 
nomice-organizatorice a gos
podăriilor colective, să-și îm
părtășească experiența dobin- 
dită, să stabilească măsurile 
pentru anul 1962 pentru con
tinua dezvoltare a G.A.C., să

partidului, țăranii muncitori 
din raionul Alexandria au 
pornit cu încredere pe drumul 
agriculturii socialiste, în luna 
aprilie a anului 1960 închein- 
du-se procesul de colectiviza
re a agriculturii întregului: 
raion.

Munca în comun, pe ogoa
rele fără haturi, ajutorul per
manent și multilate
ral acordat de stat, 
hotărîrea fermă a co
lectiviștilor de a-și 
făuri o viață din ce 
în ce mai frumoasă, 
de a trăi mai bine, 
au făcut ca aceștia
să obțină, în timpul scurt care 
a trecut de la terminarea pro
cesului de colectivizare a agri 
culturii raionului, rezultate 
bune în consolidarea economi- 
că-organizatorică a gospodării
lor agricole colective.

Să pornim de la un fapt, 
de la cel mai semnifacativ. In 
anul 1959 fondul de bază al 
colectiviștilor din raionul Ale
xandria era de aproape

7.000.000 lei. In numai doi ani 
(pînă în toamna acestui an) 
el a ajuns la peste 50.000.000 
lei. In aceeași perioadă averea 
obștească a crescut de la apro
ximativ 13.000,000 lei la 
90.000.000 lei. Această creștere 
are la bază dezvoltarea fon
dului de bază și a averii ob
ștești a fiecărei gospodării co

însemnări de la consfătuirea 
colectiviștilor din raionul 

Alexandria

multe gospodării colective ob- 
ținind chiar peste 3.000 kg 
boabe la hectar). Este re
zultatul dezvoltării continue 
a șeptelului proprietate ob
ștească prin creditele avan
tajoase acordate de stat 
și prin folosirea raționa
lă a fondurilor proprii ale 
G.AC. Este, în primul rînd, 

rezultatul participării 
active a colectiviști
lor la muncă in gos
podăria colectivă.

Folosirea gospodă
rească a pământului, 
creșterea numărului 
de animale și a pro

ductivității acestora, vînzarea 
către stat, pe bază de contract, 
a unor însemnate cantități de 
produse au adus colectiviști
lor din raionul Alexandria ve
nituri din ce în ce mai mari. 
De pildă, în anul acesta gos
podăriile colective din raion 
au obținut venituri de peste 
60.000.000 lei.

Din raportul prezentat la 
consfătuire și din cuvîntul

aleagă pe cei care-i vor re
prezenta la consfătuirea pe 
țară a țăranilor colectiviști, 
convocată de Biroul Politic al
C.C. al P.M.R. pentru a doua 
jumătate a lunii decembrie.

Atît în raportul prezentat, 
cit mai ales în discuțiile parti- 
cipanților la consfătuire a fost 
subliniat în mod deosebit 
faptul ci, urmînd indemnul

lective in parte. Este o oglin
dă clară a'întregii activități 
depuse de colectiviști, la în
demnul și sub conducerea or
ganizațiilor de partid. Cuprin
de în ea o uriașă muncă pe 
numeroase fronturi. Este re
zultatul producțiilor mereu 
mai mari obținute de colecti
viști pe baza aplicării pe scară 
largă a științei agricole înain
tate (la porumb, de pildă, s-a 
realizat în anul acesta în me
die 2.270 kg boabe la hectar,

participanților s-a desprins 
limpede că aceste rezultate au 
fost posibile datorită interesu
lui crescind al colectiviștilor 
de a-și dezvolta continuu ave
rea obștească, conștienți că pe 
această cale crește și bună
starea lor personală. Și fap
tele au dovedit că această în
credere a lor este pe deplin 
justificată. Valoarea zilei- 
muncă a sporit mereu, ajun- 
gind în anul 1960 cu 10,60 lei 
mai mare decît în anul 1959. 
In anul acesta, după datele 
preliminare, va fi cu mult mai 
mare. Numai la avansul 
de 40 la sută, reveneau cite 
7 lei (în bani) și 14 lei (în 
produse) pentru fiecare zi- 
muncă. Aceasta a dat posibi
litatea unui mare număr de 
colectiviști să-și ridice case 
noi, să le mobileze, să-și cum- 

. pere haine, obiecte casnice, a- 
parate de radio, biciclete etc.

Toate acestea sînt un re-

N. SIMIONESCU

(Continuare in pag. a 3-a)



Nu numai
cei cu

I

culturală
toți tinerii din secție

citeva 
calcul 

i dat

edu-
com-

După orele de muncă, în uzină, după ter
minarea activității din gospodăria colectivă, 
după orele de curs — tinerilor noștri li se des
chid porțile unei activități bogate, variate, 
instructive, li așteaptă bibliotecile, sălile de 
spectacol, de sport, clubul, căminul cultural. 
Folosirea ou exigență a orelor libere, in așa 
fel incit tinerii șă dobîndeaacă cit mai multe 
cunoștințe pehiru formarea și dezvoltarea 
propriei personalități, a devenit o preocupare

A
In activitatea

talent!
permanentă a organizațiilor. U.T.M. Activita
tea culturală din orele libere poate contribui 
la educația comunistă a tinerilor dacă ea este 
concepută ca o acțiune de masă, la care să 
fie antrenați toți tinerii din colectivul respec
tiv, ei înșiși participînd activ.

Prezentăm două aspecte privind felul 
care două organizații U. T. M. organizează 
timpul liber al tinerilor.

FIER VECHI

Nici un gram de metal 
nu se risipește

Jinerii sondori de 
la schela Li- 
liești se anga- 
la începutul a- 

să colecteze și
jaseră 
nului 
să predea la I.C.M.
10.000 ' 
metale 
aveau 
ceasfă 
schelele unde lucrea
ză ei, metalele vechi 
nu se prea găsesc.

— Și totuși se gă
sesc I au spus cîțiva 
tineri într-o adunare 
generală U.T.M. Ați

de kilograme 
vechi. Cum 

să obțină a- 
cantitale ? In

văzul î Atunci cînd 
am terminat de mon
tat o sondă rămîn de 
jur împrejur mici bu
căți de metal, capete 
de sîrmă, resturi de 
țevi, lucruri în apa
rență fără importanță. 
Ce ar fi să adunăm de 
fiecare dată toate a- 
ceste bucățele ? Altfel 
ele ar fi cu desăvîr- 
șire pierdute, acope
rite de noroi.

Dumitru Popa, Ele
na Veselu, Gh. Enă- 
chescu, Gh. Spînu, 
Petru Alexandru și

alji tineri care fac 
parte din brigada de 
muncă patriotică s-au 
angajat să se ocupe 
de sfrîngerea acestor 
metale. La Cîmpina, 
la Drăgăneasa, la Ma
lul Roșu, lontești, 
Brazi etc., peste tot 
unde au înălțat son
de, tinerii au colectat 
și resturile de metale.

Rezultatul a fost că 
pînă la sfîrșitul lunii 
octombrie ei strînse- 
seră peste 12,000 ki
lograme.

n urmă cu i 
vreme, I* un < 
sumar, ne-am 
seama că din secția 
noastră, care numă
ră aproape 250 de ti
neri, doar vreo 20— 

30 erau antrenați în orele liber» 
în diversele formații cultural-spor
tive ce-și desfășurau activitatea la 
nivelul uzinei și numai cu vreo 30 
mai mult erau antrenați la diverse 
acțiuni în cadrul concursului „Iu
biți cartea" în secție. Concepută 
în acest fel, la activitatea cultu
rală din orele libere participau 
doar cîțiva tineri, mereu 
coeași, scopul ei educativ 
răspundea preocupărilor și nece
sităților de continuă îmbogățire a 
nivelului politic, ideologic și cul
tural al fiecărui tînăr în parte, 

secție 
care știau să 

poezii, alții

a-
nu

In 
tineri 
recife 
ceau izbutite versuri la gazeta 
de perete, la postul utemist de 
control. Existau deci elementele 
principale care puteau constitui 
o formație arfistică a secției. In- 
tr-o adunare generală, aiscufînd 
despre felul în care frebuie să fo
losim timpul liber, utemiștii au 
propus organizarea brigăzii ar
tistice sugerînd teme de progra
me, făcînd propuneri de tineri me
rituoși, care se bucură de presti
giu în fața colectivului, care pot 
contribui la îmbogățirea vieții cul
tural-educative din secție. Nu 
după multă vreme de lă acea a- 
dunare, colectivul brigăzii artistice 
s-a închegat Cei 15 membri ai 
brigăzii au prezentat în două luni 
șase spectacole care prin conți
nutul lor educativ s-au bucurat de 
aprecierea unanimă. Din două în 
două săptămîni brigada prezintă 
programe în secție, ocupîndu-se 
de principalele probleme din viața 
colectivului petrecute în acest răs
timp. Vorbind despre inițiativa 
responsabilei de brigadă fruntașă 
$tefania Matei de a prelua o bri
gadă slabă, sau despre alte ase
menea fapte, programele artistice 
au contribuit la împărtășirea expe
rienței înaintate din secție, la for
marea și dezvoltarea la tineri a 
trăsăturilor morale noi, socialiste.

Sesizînd cu promptitudine lip
surile, artiștii amatori din brigadă 
îți aduc de asemenea un aport

cunoșteam mulți 
să 

fă-
cînte,
care

prețios la înlăturarea lor, la 
carea la tineri a spiritului de 
baiivitate, de intransigență față ce 
orice manifestare a vechiului. Și 
nu arareori membrii brigăzii au 
evidențiat în programul de la sfîr
șitul unei luni tineri care numai cu 
cîtva timp în urmă fuseseră obiec
tivul săgeților critice, al cintecului 
și versului satiric. Activitatea ce
lor 15 tineri din brigadă a consti
tuit un exemplu pilduitor. Tinerii 
care muncesc in schimbul II in 
secție s-au luat la înlrecere cu cei 
din schimbul I și în petrecerea fo- 
los:toare a orelor libere. De cu- 
rînd a luat ființă o brigadă artis
tică de agitație și în schimbul II. 
Ajutați de cei 15 artiști amatori 
mai cu experiență, debutanții — 
20 la număr — sînt spre finisarea 
primului program.

Un aft număr de tineri sînt an
trenați la o bogată activitate cu 
cartea. La lectura din cadrul con
cursului „Iubiți cartea" au fost an
trenați de la începutul anului 80 
de tineri. Cu ajutorul ceior 70 de 
cititori, care obținuseră 
signa de „Prieten al. 
în anii irecuți, prin, 
manifestări am reușit să-i 
năm ta o bogată activitate 
ție. Am organizat recenzii 
de discuții, seri literare, 
zioane, medalioane, reușind să le 
dăm tinerilor lectura preferată, fi
nind seama de puterea lor de în
țelegere, de stadiul la Care au a- 
juns cu cititul. Numărul purtătorilor 
insignei „Prieten al cărții" a ajuns 
în secția noastră la 150. Dar el 
esfe încă mic în raport cu numărul 
total al tinerilor din secție. De a- 
ceaa comisiile concursului „Iubiți 
cartea" și-au îndreptat atenția spre 
cei care frecventează mai rar bi
blioteca. In prezent 35 de noi ti
neri sînt antrenați la concursul 
„Iubiți cartea", organizîndu-se 
pentru ei în orele libere nume- 
loase acțiuni educative. Ne pro
punem ca în scurtă vreme să an
trenăm pe toți tinerii la concurs 
și vrem să alcătuim în așa fel 
activitatea cu cartea în secție 
îneît fiecare tînăr să citească pe
riodic un număr de cărți.

în secția noastră, toți tinerii 
au. fost antrenați în învățarea cin- 
tecelor revoluționare și patriotice. 
Mulți 
ne-au

Mereu în actualitate
Aspect din cadrul bibliote
cii clubului muncitoresc 
„Siderurgistul" a Combina
tului siderurgic Hunedoara

Foto : AGERPRES
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tineri, îndrăgind cîntecele, 
cerut să organizăm o forma-

/n. comuna Bentu, raionul 
Buzău, regiunea Ploiești, 
se poate vorbi despre 

faptul că bogăția tematică 
a activităților culturale, varie
tatea formelor pe care le îm
bracă această activitate au fă
cut din căminul cultural o a 
doua casă a țăranilor colecti
viști și întovărășiți. Șî aici, ca 
și la Gălbinași, am întîlnit in 
programul zilnic al căminului 
acțiuni deosebit de interesan
te, instructive și pline de ttt- 
vițăminte.

Și aici există o bogată acti
vitate artistică. Profesorul Ion 
Stoica, membru în colectivul 
de conducere al căminului 
cultural a ținut să ne amin
tească despre o tradiție in 
participarea tineretului din sat 
la viața culturală. (Corul, de 
pildă, are o vechime de aproa
pe 10 ani). Cu toată tradiția, 
greutăți in mobilizarea tineri
lor pentru a participa la acti
vitatea culturală au existat to
tuși. De pildă, tinerii Ștefan 
Tveagu, Gheorghe Neacșu, Șu
tei Maria și Ioana Tudorache 
și alții motivau neparticiparea 
lor la activitatea culturală 
prin lipsă de. talent. „Cum să 
dansez eu pe scenă, sau să joc 
în piesă cînd n-am talent ?“ 
Aceasta era scuza lor. Dar co
lectivul de conducere al cămi
nului cultural, membrii comi
tetului U.T.M. au stat de vor
bă cu acești tineri, le-au ară
tat că munca culturală nu o 
fac numai „talentele", ci toți 
tinerii din sat trebuie să parti
cipe la ea. N-a fost chiar așa 
de ușor ca să-i convingă pe 
cei de felul celor amintiți mai 
sus. Azi nu există însă trnăr 
să nu fie dornic să participe 
la o „Joie a tineretului" bine 
organizată sau la o audiție co
lectivă la radio, ori la citirea 
ți discutarea în grup a unei

cărți. La început, mulți au fost 
doar spectatori, apoi încet, în
cet au prins gust, și-au înfrint 
timiditatea și au urcat pe sce
nă. De fapt, distanța intre a- 
ceste două calități deosebite 
nu-i chiar atît de mare, mai 
ales cînd la mijloc intervine 
și talentul. Și. pentru că veni 
vorba de talent, după părerea 
unanimă a celor din colectivul 
de conducere al căminului 
cultural din Bentu, în satul lor 
nu există tînăr care să nu 
aibă înclinații spre cîntec și 
joc. Unul se pricepe să cînte, 
altul să interpreteze un rol in
tr-o scenetă sau piesă, altul să 
citească in așa fel incit să-l tot 
asculți. Aici, la căminul cul
tural din Bentu s-a ținut sea
ma de lucrul acesta. Fiecare 
tînăr și-a ales formația artis
tici după înclinațiile lui (rare 
sînt cazurile cînd unul dintre 
ei participă la două formații 
artistice). Lucrul acesta le-a 
dat posibilitatea tinerilor ama
tori din Bentu să se „speciali
zeze" într-o anumită ramură 
a activității culturale și să 
dea aici tot ceea ce pot da. 
Constantin Vasile. Leana Tu- 
dorache, Șutei Maria, precum 
și altora le place iu mod deo
sebit teatrul. De aceea, acti
vează numai în această echipă 
artistică și se străduiesc să 
devină artiști cît mai buni. 
Ștefan Neagu și Neacșu Gheor
ghe, dimpotrivă, iubesc dansu
rile, unde sînt neîntrecuțl. Așa 
se face că aici, la căminul 
cultural din Bentu, pe tinerii 
colectiviști și întovărășiți i-a 
atras pe lingă bogăția tema
tică a activității culturale și 
posibilitatea afirmării încli
națiilor lor. ceea ce-î face Să 
participe în număr mare la 
activitățile culturale din ca
drul căminului.

D. COSTINESCU

Activitate rodnică
Filiala din Cluj a Societății pen

tru răspândirea științei și culturii 
a organizat, de la începutul anu
lui și pînă la sfîrșitul lunii octom
brie, circa 10.300 conferințe care 
au fost audiate de peste un mi
lion de oameni ai muncii din ora
șele și satele regiunii. Conferin
țele, abordînd o tematică largă, 
au fost ținute de cadre didactice, 
specialiști din diferite domenii ale 
vieții științifice și culturale, cadre 
de conducere din întreprinderi și 
instituții, activiști din aparatul de 
partid și ai organizațiilor obștești.

O rodnică activitate pentru com
baterea superstițiilor și misticis
mului au desfășurat cele 32 bri
găzi științifice ale filialei S.R.S.C

Iii cursul acestui an brigăzile știin
țifice au efectuai 250 de deplasări 
în satele regiunii.

Filiala din Cluj a S.R.S.C. s-a 
îngrijit de asemenea de activi
tatea celor 12 universități munci
torești din cuprinsul regiunii, ale 
căror cursuri sînt frecventate de 
peste 1.500 de oameni ai muncii.

finind seama de experiența și 
rezultatele de pînă acum, filiala 
din Cluj a S.R.S.C. a întocmit un 
plan de activitate pentru anul 
viitor în care sînt prevăzute mul
tiple acțiuni pentru răspindirea ști
inței și culturii în rîndul maselor 
largi de oameni ai muncii.

(Agerpres)

ție permanentă care să contribuie 
la alcătuirea unor programe artis
tice realizate în întregime de ti
nerii din secția noastră. Aproape 
80 de tinere și-au exprimat do
rința să activeze în cadrul unei 
formații corale. Răspunzînd dorin
ței lor, ne-am îngrijit de acum de 
alcătuirea repertoriului. Cu spriji
nul comitetului sindicatului am asi
gurat conducerea competentă a 
acestui nou nucleu de artiști ama
tori și în citeva zile urmează 
începem pregătirea lor.

Intenționăm ca repertoriul
cîntece patriotice și revoluționare 
al corului să fie învățat de toți 
tinerii. Pentru aceasta periodic 
vom organiza zile de învățarea 
cintecului. își vor aduce contribu
ția cei mai buni tineri care s-au 
evidențiat în activitatea corului și 
care ajutați de dirijor vor putea 
în scurtă vreme să îndeplinească 
și munca de dirijor.

La recenta adunare generală de 
dara de seamă și alegeri din or
ganizația noastră s-a relevat im
portanța organizării orelor libere, 
cerindu-se ca față de folosirea lor 
să se manifeste mai multă exi
gență, adunarea hotărind ca nici 
un tînăr din secție să nu rămînă 
în afara activității cultural-educa
tive. Desigur nu mai sîntem în 
situația de acum eîteva luni cînd 
abia jumătate din tinerii noștri e- 
rau antrenați în acțiuni cultural- 
educative. Putem spune că în sec
ție s-a născut și se dezvoltă o 
viață culturală proprie. Există însă 
mult mai multe posibilități. Sînt 
multe fete la noi care doresc să 
facă sport. Avem de asemenea 
mulți tineri care vor să învețe să 
privească o pictură, să asculte o 
simfonie. Pentru satisfacerea aces
tor cerințe va trebui să organizăm 
în așa fel orele libere incit să nu 
existe tînăr în afara activității cul
tural-educative. Pentru aceasta 
condiții avem. Urmează doar 
primii pași sa fie continuați.

ca

| Unii tineri vedeau în post doar 
j o gazetă la care sînt criticați cînd 
! fumează unde nu este permis sau 
I intirzie de la lucru etc. Cu tim- 
- pul ei au observat că la gazeta 
I postului se publică drept rezul- 
, taie ale unor raiduri chestiuni le- 
, gate direct de munca lor, că sînt 
i evidential cei mai buni tineri, 
i împreună cu metodele lor de lu- 
I cru. Tinerii își amintesc cind la 
. gazeta postului a apărut un nu- 
! măr închinat echipelor care au 

lucrat la repararea pompei nr. 4 
’ fără a opri instalațiile din bloc.

Iar atunci cînd, la îndemnul res
ponsabilului postului, tinerii din 

i brigada lui Ion Nicolae au ridi- 
; cat problema deteriorării turnuri- 
. for .de răcire datorită greutății 

gheții, postul a întreprins o ade
vărată campanie. A .publicat ar- 

. iicole explicînd cum pcf ti evi
tate neajunsurile provocate de 
gheață, a criticat pe cei care nu 
veghează la depunerea acesteia.

Astfel de acțiuni au făcut să 
crească în ochii tinerilor prestigiul 
postului utemist de control în- 
demnindu-i să se adreseze aces
tuia cu toată încrederea. Acum, 
la gazeta postului apar numeroase 
propuneri privind aplicarea mai 
bună a unor măsuri de revizie 
sau repararea unor instalații, pro
puneri pe care tinerii înșiși vin 
și le lac postului utemist.

Mai totdeauna aceste propuneri 
privesc imediata perspectivă a 
muncii, lată un exemplu : nici n-a 
începuf revizia pompelor de la 
pufuri, că postul — datorită pro
punerilor unor tineri — semnalea
ză brigăzii nr, 2 să controleze 
piesele de rezervă ale pompelor 
și Să le sorteze. Semnalul postu
lui îșî atinge scopul. Tinerii con
trolează piesele iar mai tirziu cînd 
se ap.ucă de revizuirea pompelor 
lucrul merge, fără piedici. Sînt 
insă lucruri care nu șuieră ami-

I

nare — semnale care vorbesc des
pre o situație curentă. De pildă, 
s-a observat că unele echipe de 
mecanici reușesc cu greu să de
monteze rulmenții la pompe. Ce 
se putea face ? Ci/iva tineri au 
dat soluția : utilizarea unei prese 
speciale. Postul utemist de con
trol n-a mai publicat un articol 
— ar fi cerut timp și mecanicii 
ar fi continuat să lucreze în ace
leași condiții. De aceea colecti
vul postului folosindu-se de legă
turile sale, de prestigiul său, a 
discutat problema >a conducerea 
secției. Imediat a fost confecțio
nată o presă și dată mecanicilor.

— Si cine sînt acești tineri 
care ajută ca postul utemișl de 
control să fie informat asupra ac
tivității de producție și semna
lele sale să aibă eficacitate ! — 
l-am intrebat pe responsabil.

— Ar fi greu să-i spun pe toți, 
sînt mulți. Cei care se adresează 
in modul cel mai regulat postului 
utemisf de control, sînt tinerii din 
brigada condusă de Ion Nicolae. 
Cu toții ne ajută și nu numai in 
probleme legate de măsuri teh- 
nico-organizatorice și calitatea re
parațiilor. Postul abordează și alte 
teme : disciplină, organizarea lo
curilor de muncă etc. Și aici reu
șim șă fim în actualitate deoarece 
păstrăm o sfrinsă legătură cu 
conducerea secției și ne ajută un 
colectiv larg de tineri.

...Din păcate însă nu toate pos
turile utemiste de control din ra
finărie muncesc la fel, nu se pot 
lăuda cu astfel de rezultate. Co
mitetul U.T.M., care a Îndrumat 
bine postul de la sectorul termo- 
mecanic al blocului de ulei, tre
buie să tragă din experiența a- 
cestuia concluziile pentru activi
tatea viitoare a posturilor utemiste 
de control. După 
micul colectiv al 
deveni un ajutor 
tinerilor în lupta 
nirea sarcimtor de

Construcții
gospodărești

Satu

i
I

cum se vede, 
postului poate 
prețios tuturor 
pentru Indeoli- 
orod-j

Colectiviștii din raionul
Mare au terminat primii în regiu
nea Maramureș toate construcțiile 
agrozootehnice prevăzute în acest 
an. Noi adăposturi pentru animale, 
magazii de cereale, pătule de 
porumb, remize au fost constru
ite și în celelalte raioane ale re
giunii. Din cele 841 construcții 
prevăzute a fi ridicate în acest 
an în 
nate < 
leite i

interesantă este 
de foarte multă 

de două surata de 
suferință, două locomobile, care 
ruginesc în curtea fabricii de că
rămidă „7 Noiembrie" din Capi
tală. Discuția se poartă asupra ve
chimii pe care o are fiecare în 
această fabrică. Dreptatea pare să 
fie de partea celei pe care con
structorii au scris cîndva anul fa
bricației : 1907. Pretenții ridică și 
cealaltă, care are data de naștere 
mai recentă cu cîțiva ani. Ceea 
ce amîndouă sînt de acord, și a- 
ceasta-i interesant, este următorul 
lucru : și una și alta nu mai pot

fi întrebuințate, așteptind zi de zi 
de ani întregi să ia drumul oțe- 
lăriilor pentru a deveni materie 
primă pentru utilaje mai moderne.

Această situație este cunoscută 
și de conducerea fabricii. Din pă
cate însă pînă în momentul de 
față nu s-au găsit... „specialiștii” 
necesari pentru a constata gradul 
de uzură al celor două locomo
bile, și a fi date la fier vechi.

Oare mai este nevoie de a- 
cești „specialiști" cînd locomo- 
bilele nu mai funcționează d® 
ani și ani de zile ?

D. VASILE

PE SCURT
i regiune, 773 au fost termi- 
și date în folosinfă, iar cele- 
sint in curs de executare.

(Agerpres)

© Lg Uzinele „Rulmentul” 
din Brașov acțiunea de colec
tare a fierului vechi a consti
tuit o preocupare permanentă 
a întregului colectiv de mun-

că. Valorificînd larg rezervele 
existente în secții și sectoare, 
din curtea uzinei, tineri mun
citori, alături de virstnici, au 
colectat și predat la I.C.M. in 
primele 10 luni ale acestui an 
cantitatea de 3.851 tone fier 
vechi depășindu-și angaja
mentul cu peste 700 de tone.

ION TODEA
secretar al organizației U.T.M. 

secția 310,
Uzinele „Efect.-onica"-8ucurești

Foto : N. SCARLET

Deșliua

artistica de agitație a căminului cultural din comuna Novaci, raionul Drăgă- 
neștf-Vlașca repetă un nou program.

Cinematografe
Republica (9.30 ; 11,45; 14 ; 

16,45; 19 ; 21,15), 8 Martie (15; 
17,05 ; 19.10 ; 21,15), Flacăra
(15,30 ; 18 ; 20,30). Elena Pa
vel (10; 12 ; 14; 16,30 ; 18,45 ; 
21) : Doctorul din Bothenow ; 
Vasile Roaită (10; 12 ; 15;
17; 19; 21) ; Oameni pe ghea-

; B. Delavrancea (16 ; 18; 
: Cer senin ; București (9;

30; 14; 16.30 : 19 ; 21.15>.
Augus-t 19: 1130: 14; 1830; 
; 2130» Libertății <830; 
; 13.30: 16; 18.30; 21; 23.30». 

Maxim Gorki (9; 11,20; 13,45; 
16; 18,45; 21,15) : Ultimul meu 
tango ; I. C. Frimu (9,15; 11,15; 
13,15; 15,15 ; 17.15 ; 19,15 ;
21,15), înfrățirea între popoa
re (10,30 ; 15; 17; 19; 21), Mio
rița (9; 11; 13; 15; 17; 19,15 ; 
21,15), Magheru (9; 11; 15; 17; 
19, 21): Nu te lăsa niciodată ; 
Lumina (9.45; 14,15; 16,15 ;
18.45; 21) : Omul cu două fețe; 
Central (9,30; 11,20; 13,10; 15; 
17; 19; 21). Unirea (16; 18.15;
20.30) . Al. Sahia (10; 12; 15;
17; 19; 21), N. Bălcescu (15; 
17; 19; 21) : Vînt de libertate; 
Vasile Alecsandri (15; 17; 19; 
21) : Pescuitori în ape tulburi; 
Victoria (10; 12,15; 14,30 16,45; 
19: 21.15) : Carmen de la Ron
da ; Tineretului (16; 18,15
20.30) : Evdochia ; Timpuri
Noi (10.30; 12,15; 14; 15,45 ;
17,30; 19,15; 21): Cîinele din 
mlaștină; 13 Septembrie (10— 
13) Compresorul și vioara — 
Universiada (16; 18,15; 20,30): 
învierea; Gh. Doja (10 ; 
12,15; 17; 19; 21), Donca Simo 
(15; 17: 19; 21), București (9; 
11; 15; 17; 19; 21): Cazacii; Cul
tural 15,30; 19), M. Eminescu 
(16,30; 20,15): Două vieți (am
bele serii); Al. Popov (10; 14,15; 
16,30; 18,45; 21) : Revista vi
surilor ; Grivița (15,30; 19) :

DavidCerul Balticei; C.
(15,30; 18; 20,30) : Spectatori 
în ofsaid ; Drumul Serii (16 ; 
18,15; 20,30) : Evdochia; Arta 
(18; 20) : Pe urmele braconie
rului; T. Vladimirescu (11 ; 
15; 17; 19; 21) : Bufonul rege
lui ; Volga (11; 16;
20,30): La începutul 
lui; Munca (16; 18,15;
Alba Regia.

• La întreprinderea minie
ră Cîmpulung Muscel, brigă
zile de muncă patriotică au 
colectat pînă în prezent peste 
90 de tone metale vechi. Ti- 
nărul Gheorghe Smărăndoiu, 
secretarul comitetului U.T.M., 
ne povestea că fierul a fost 
recuperat prin organizarea 
unor raiduri în împrejurimi
le minelor, prin valorificarea 
unor piese metalice de mult 
aruncate și care nu mai fo
loseau la nimic. Numai brigă
zile de muncă patriotică de la 
Atelierele centrale, conduse 
de tinerii Ion Fătu și Ion Bîr- 
șanul au colectat astfel peste 
30 de tone metale vechi.

l

înăr încă, Dan 
Deșliu și-a înscris 
numele în rîndu- 
rile celor care au 
făurit primele pa
gini ale literaturii 

noastre noi. realist-socialiste. 
Personalitate poetică cu tin 
timbru distinct încă de la pri
mele stihuri publicate, el s-a 
impus îndeosebi .prin prompti
tudinea cu care a înțeles să 
răspundă comenzii sociale iz- 
vorîte din lupta poporului 
nostru pentru construirea so
cialismului. Acesta este un 
merit incontestabil, care și-a 
pus pecetea din plin asupra 
creației sale și a condiționat 
evident popularitatea numelui 
său în mijlocul cititorilor.

Autor al unei poezii prin 
excelență agitatorice — el a gă
sit, în cele mai multe din îm
prejurări, mijloacele potrivite 
pentru a transmite vibrant în 
versurile sale mesajul unora 
din marile idei care au însu
flețit. în diverse etape lupta 
noastră pentru socialism. Din 
acest punct de vedere este 
elocvent, și bine venit, recen
tul volum care strînge la un 
loc cunoscutele și amplele poe
me : „Lazăr de la Rusca", „Mi
nerii din Maramureș”, „Pe 
viață și pe moarte" (cunosctit 
inițial sub titlul ..Cuvînt des
pre sergentul Belate Alexan
dru") și „Despre Oțel”.

Despre toate acestea critica 
și-a spus la timp și pe larg 
cuvîntul, subliniind, de fiecare 
dată, valoarea lor și locul pe 
care-l ocupă în contextul lite
raturii noastre.

Apariția lor într-un singur 
volum facilitează, pentru citi
tor, realizarea unei imagini 
concludente asupra poeziei lui 
Dan Deșliu ; poemele amintite

P o e

Muzee

18,15 ; 
secolu- 
20,30) :

Muzeul de Ani Brtocwve 
nească de la Mogoșoaia, este 
deschis zilnic intre orele 9—17, 
Luni și marți închis. Casa se 
închide cu o oră înainte. Infor, 
mâții la telefon 13.30.30.

Muzeul Satului — Șoseaua 
Kiseleff nr. 20, deschis zilnic 
de la 10—18, luni închis.

Muzeul Romino-Rus, strada 
Fundației nr. 4, prin Nicolae 
Iorga. Este deschis zilnic între 
orele 8—13 și duminică de la 
10—20, luni închis.

Muzeul Literaturii Romine 
— Șoseaua Kiseleff nr. 10 des
chis marți, miercuri, joi și vi
neri între orele 13—20 șî du
minica între orele 9—13 și 16— 
20. Cuprinde bogate secții de 
istorie, artă, științele naturii 
și etnografice.

Muzeul de Istorie a Orașu
lui București din bd. 1848 nr. 
2 este deschis zilnic între 
orele 11—20, luni închis.

Muzeul Național de Antichi
tăți al Institutului de Arheolo
gie al Acad. R.P.R., str. I. C. 
Frimu 11 — vizitarea zilnică 
între orele 10—15, luni închis.

Muzeul Brukenthal, Sibiu 
cu secțiile : Științele naturii, 
Istorie, Artă populară și Artă 
plastică este deschis zilnic în
tre orele 11—17. Luni închis.

m e

Brigada de muncă pa
triotică a tinerilor de la 
serviciul administrativ 
al Atelierelor de reparat 
material rulant din lăzi 
te aagajaxrră se enlrr- 
:ez« ta ÎMI. UN kg 
metale reehi.

Pir.ă acum n-ea eoir 
tat nici un... gram !

I
— Ura fraților 1 Am găsit o 

peniță strîmbă... O predăm la 
fier vechi în contul angaja
mentului !...

Desen de E. FLORESCU

reprezintă un aspect, cel ma
jor, al personalității scriitoru
lui.

Scris, în memoria lui Lazăr 
Cernescu, țăran sărac, și a to
varășilor săi căzuți in lupta 
împotriva dușmanilor clasei 
muncitoare și ai țărănimii 
muncitoare, în lupta pentru so
cialism, pentru înflorirea pa
triei, poemul „Lazăr de la 
Rusca", publicat în 1949, a re
prezentat, la apariție, o nou
tate pentru literatura noastră 
realist-socialistă aflată la în
ceputurile ei.

Inspirat dintr-un episod de 
viață autentic — mișeleasca a- 
sasinare, de către dușmanii 
poporului nostru, a unei lumi
noase figuri de țăran comu
nist, militant pentru colectivi
zarea agriculturii — poemul 
reia, pe un plan superior, atît 
din punctul de vedere al mo
dalității construcției, cit și al 
mijloacelor de expresie, expe
riența bogată și strălucită a 
baladei populare, ale cărei 
elemente de bază sînt creator 
valorificate de poet într-un 
ansamblu de imagini încărcate 
de o sinceră și puternică emo
ție.

Formula adoptată, deloc 
ușoară, venea să răspundă cu 
promptitudine astfel, nu nu
mai comenzii sociale ci și ce
rințelor cititorului căruia i se 
adresa în primul rină, țărăni
mea muncitoare, și se poate 
spune, fără nici o îndoială, că 
acest poem reprezintă, atît 
pentru literatura noastră în a- 
epa perioadă, cît și pentru 
creația poetului in general, un 
succes deosebit.

Trei ani mai târziu, în 1951, 
Dan Deșliu dă la iveală un alt 
amplu poem „Minerii din Ma
ramureș" închinat eforturilor 
eroice ale clasei muncitoare 
pentru industrializarea țării. 
De data aceasta elementele de 
factură folclorică se împletesc, 
in decursul acțiunii, cu ele
mentele versului cult, pentru 
că și poemul se prezintă mai 
complex, relatarea faptelor 
făcîndu-se de pe planuri mul
tiple, care solicită intervenția, 
în diferite ipostaze, atît a 
personajelor implicate acțiu
nii, cît și a poetului-comenta- 
tor. Această trăsătură defi-

întregi pasaje cu virtuți 
tice reale, in zugrăvirea 
veridice chipuri de muncitori 
înaintați, comuniști. Astfel, fi
gurile unor muncitori ca Toa- 
der, Remeș, Roman se bucură 
în acest poem de o bună și in
spirată portretizare, se impun 
memoriei cititorului, au forța 
exemplului mobilizator. Ceea 
ce afectează insă reușita de
plină a poemului este o anume 
doză de prozaism, precum și 
nota de facilitate de care se 
fac vinovate versurile unor 
capitole. Se face remarcat un 
anume decalaj de echilibru, 
poetul neizbutind să se men

NOTE DE LECTOR
nește, cel mai pregnant poate, 
și poemul intitulat „Pe viață 
și pe moarte", inspirat, de a- 
semenea, din fapte de viață 
autentice, și dedicat apărători
lor cu arma în mină a cuceri
rilor revoluționare ale poporu
lui nostru. Aici întîlnim o con
strucție organizată clar după 
modelul arhitecturii specifice 
romanului, cu capitole distinc
te, reprezentând diferitele pla
nuri ale acțiunii.

Dacă, în „Minerii din Ma
ramureș", reușita nu este din 
acest punct de vedere deplină, 
în „Pe viață și pe moarte" in
tenția poetului s-a realizat cu 
succes.

Meritul principal al poemu
lui „Minerii din Maramureș" 
rămîne însă, odată cu frumu
sețea de necontestat a unor

poe- 
unor

critica 
ar fi

a scris mai 
trebuit, ră- 
scriitorului. 
amintite au

cu

țină tot timpul la nivelul ce
lor mai bune pasaje și capaci
tatea emoțională a poemului 
scade, cunoaște goluri uneori 
supărătoare.

Experiența dobîndită
„Minerii din Maramureș" a 
contribuit însă, în mod cert, la 
realizarea pe care o constituie 
poemul „Pe viață și pe moar
te", unde se impun o mai bună 
structură compozițională, un 
mai sigur echilibru și o mai 
iscusită gradare a desfășurării 
acțiunii și a factorului emoțio
nal. Poetul se dovedește din 
ce în ce mai stăpîn pe mijloa
cele sale, imaginile au mai 
multă putere evocatoare, por
tretele sînt mai consistente. Și 
este curios că tocmai despre

acest poem 
puțin decît 
mînîndu-i datoare

Cele trei poeme 
drept cadru, fundal, natura, și 
trebuie remarcată capacitatea 
lui Dan Deșliu de a însufleți 
emoționante tablouri de natu
ră, receptivitatea lui la peisaj. 
Se află, și în „Lazăr de la 
Rusca" și in „Minerii din Ma
ramureș” și în „Pe viață și pe 
moarte", nenumărate pasaje 
poetice în care ne sînt zu
grăvite, cu un penel inspirat, 
tablouri de o reală valoare pic
turală.

Ultimul din poemele care 
alcătuiesc recentul volum, glo
rifică lupta pentru transfor
marea „din mers" a vechii și 
vestitei oțelării reșițene. Citi
torului i se oferă imaginea cu
ceritorului entuziasm care’ a 
stat la baza temerarei acțiuni 
întreprinsă de oțelării reșițe- 
ni, imaginea tumultului hale
lor în plină transformare. Pe 
fondul acesta se profilează, 
zugrăvit cu căldură și dragos
te, chipul cunoscutului mai
stru oțelar, Matei Stubnia, că
ruia îi e dedicat poemul și în 
trăsăturile morale ale căruia 
Dan Deșliu identifică și gene
ralizează portretul muncitoru
lui zilelor noastre, înflăcărat 
constructor al lumii socialiste.

Poetul operează cu imagini 
încărcate de rezonanțe grave, 
Pe măsura subiectului, tablou
rile realizate izbutind să cu
prindă în ele și să redea sen
timentul tulburător al dimen
siunilor uriașe, culorilor stră
lucitoare, măreției în general, 
sentiment generat de dimen-

țiunile morale ale oamenilor 
Reștței și de spectacolul unic 
al oțelăriei și al șarjelor de 
oțel.

Poemul „Despre oțel-* con
stituie o experiență interesan
tă in creația lui Dan Deșliu; 
el vizează apropierea poetului 
de versul cu implicații gene
ralizatoare și filozofice, repre
zintă, deci, o treaptă nouă, va
loroasă.

Lectura volumului pune in 
lumină citeva din trăsăturile 
caracteristice în general poe
ziei lui Dan Deșliu. Intre a- 
cestea vom semnala încrederea 
și succesul cu care Dan Deșliu 
a cultivat poemul epic, izbu
tind să reconstituie în imagini 
cu o largă valoare de genera
lizare atmosfera de avînt crea
tor și patriotism specifică în 
cel mai înalt grad transformă
rilor petrecute în viața poporu
lui nostru în acești ani. Poetul 
a glorificat abnegația, erois
mul și spiritul de sacrificiu 
care însuflețesc lupta oameni
lor muncii pentru socialism, 
reliefind, cum am mai spus, 
portrete morale de o puternică 
forță mobilizatoare, creind eroi 
a căror personalitate s-a impus 
evident și a căpătat forța pre
zențelor autentice, vii, care au 
intrat in conștiința cititorilor 
ca exemple, modele demne de 
urmat.

Răspunzînd unor mari pro
bleme ale actualității noastre 
el, a dăruit, astfel, literaturii, 
cu aceste poeme, opere încăr
cate de patos partinic. în at
mosfera și ritmul cărora recu
noaștem timpul, anii noștri, 
și acesta este un merit remar
cabil pe care ținem să-l subli' 
niem îndeosebi ca pe o izbîn- 
dă a activității sale poetice.

DINU SARARU



deiegaților la al Mea Congres

După cum s-a anunțat, în
tre 4 și 16 decembrie va avea 
loc la Moscova cel de-al V-lea 
Congres Sindical Mondial — 
eveniment de seamă al miș
cării sindicale mondiale. La 
Congres va participa și o de
legație a sindicatelor din R.P. 
Romînă. In vederea desemnă
rii deiegaților au loc în pre
zent într-o serie de întreprin
deri din Capitală și din țară 
adunări ale membrilor de sin
dicat

Membri ai sindicatelor din 
Reșița — oțelari, laminatori 
fumaliști, constructori de ma
șini — adunați vineri la casa 
de cultură a combinatului, au 
desemnat ca delegat la cel 
de-al V-lea Congres Sindical 
Mondial pe tovarășul Isac 
Martin, președintele Consiliu
lui Central al Sindicatelor din 
R. P. Romînă.

La Galați, muncitorii șan
tierului naval au propus ca 
delegat pe tovarășul Alecu 
Costică, secretar al Consiliu
lui Central al Sindicatelor din 
R. P. Romînă. Eroul Muncii 
Socialiste Gheorghe Belu, 
maistru rafinor, a fost de
semnat de petroliștii întruniți 
in adunarea de la rafinăria 
Ploiești. La adunarea ceferiș
tilor de la depoul de locomo
tive București-Călători a fost

pe anul

Academiei

delegației sin
ii. P. Romînă

participat 
Academiei 
precum și

a avut loc semnarea 
de colaborare științi-

președintele A- 
Romine

(Agerpres)

+ - - -*■
In continuarea ..Zilelor fli

rtului

«rut

Informații
care au participat la spec
tacol.

Semnarea planului de colaborare 
științifică între Academia R. P. Romîne 

și Academia Bulgară de Stiinte 
' 1Q62

Vineri 
planului 
fică între Academia R.P. Ro- 
mîne și Academia Bulgară de 
Științe pe anul 1962.

Planul prevede o serie de 
măsuri pentru întărirea cola
borării științifice dintre cele 
două academii, sprijin reci
proc in vederea rezolvării 
unor probleme de cercetare 
științifică de interes comun, 
schimb de oameni de știință 
pentru studii și specializare, 
conferințe, consultații științi
fice, schimb de publicații și 
materiale științifice documen
tare etc.

Vineri dimineața a părăsii Ca- 
i pifala îndreptîndu-se spre Djakarta, 

o delegație medicală condusă de 
acad. prof. dr. Grigore Bene'ato, 
președintele Sodete;,: Ștrnje'or 
Medicale care, te invitație guver
nului indonezian, va face o vizită 
in Repute, ca Indorser'a.

Din delegație fac parte prof, dr 
Ana Aslan, directorul Instihihtiur 
de geriatrie ..Prof. Dr. C. I. Par- 
hon“. prof. dr. Teodor Burghele. 
rectorul Institutului 'ned co-farma- 
eeutic București și prof. dr. Ernest 
Ungureanu, șeful catedrei de pa- 
razîfologie a Institutului oe medi
cină din lași.

★
Vineri a sosit la Cluj dele

gația cineaștilor francezi. In 
cursul zilei, oaspeții au vizi
tat orașul, după care s-au 
întîlnit cu actori, regizori 
și oameni de cultură din 
Cluj. Seara a fost prezentat, 
într-un spectacol de gală, fil
mul „Tot aurul din lume“ 
realizat după scenariul și în 
regia Iui Rene Clair. Specta
torii au aplaudat prezența în 
mijlocul lor a membrilor de
legației cineaștilor francezi,

SCURT
se

dementelor dotate, ia

Start in Spartachiada 
de iarnă a tineretului

înflăcărați pentru a- 
tuturor tinerilor de 
lor de muncă la în- 
Spartachiadei.

(Urmare din pag. l-a) 
rentă, e necesar să se discute 
cu fiecare tînăr în parte, să i 
se arate cît de binefăcător este 
sportul, ce calități dezvoltă el 
la om etc. Instructorii sportivi 
voluntari au datoria de a fi 
agitatori 
tragerea 
la locul 
trecerile

Actuala ediție a Spartachia
dei de iarnă acordă mari po
sibilități privind antrenarea 
unui mare număr de tineri în
cepători în descoperirea tai
nelor sporturilor mai puțin 
cunoscute. Este o datorie șl o 
cinste pentru maeștrii sportu
lui sau sportivii fruntași de a 
veni în mijlocul tinerilor pen
tru a le destăinui acestora 
cite ceva din frumusețea spor
turilor de iarnă, din secretele 
acestor pasionante discipline 
sportive. Pentru a atrage un 
număr cît mai mare de ti
neri în întrecerile Spartachia
dei este necesar să fie desfășu
rată o susținută muncă de agi
tație. Cunoașterea regulamen
tului acestei întreceri impune 
popularizarea Iui prin stațiile 
de radioficare în cadrul emi
siunilor dedicate sportului, 
prin afișe sau panouri.

Spartachiada de iarnă a ti
neretului are un rol deosebit 
în promovarea elementelor ti
nere. Atragerea unui număr 
mare de începători Ia startul 
competiției ne dă posibilitatea 
selecționării din rîndul aces- 

propus ca delegat la Congres, 
mecanicul de locomotivă Ni- 
colae Dinu. Siderurgiștii hu- 
nedoreni au desemnat ca 
delegat pe tov. Vichente Bă
lan, președintele Consiliului 
regional al sindicatelor din 
Hunedoara. Constructorii de 
autocamioane de Ia Uzinele 
„Steagul roșu“ din Brașov au 
desemnat pe fruntașul în pro
ducție, lăcătușul montator Ion 
Arman cu.

Au mai fost propuși ca 
delegați la cel de-al V-lea 
Congres Mondial al Sindica
telor prof. univ. Ion Păcuraru 
din Cluj, K&szoni Martin, mai
stru la fabrica de mobilă „23 
August” din Tg. Mureș, Ve
ronica Ardeleann, inginer la 
Fabrica de antibiotice din Iași 
și Eftimie Constantin, briga
dier în sectorul zootehnic al 
G.A.S. Peșterea din regiunea 
Dobrogea.

In cadrul adunărilor, acti
viști ai organelor sindicale lo
cale au făcut expuneri des
pre însemnătatea Congresului 
de la Moscova în mișcarea 
sindicală mondială.

Adunările pentru desemna
rea membrilor 
dicatelor din 
continuă.

țifică a fost semnat dc Vasile 
Malinschi, membru în Biroul 
Prezidiului Academiei R.P. 
Romine și de Liubomir Iliev. 
prim-secretar al 
Bulgare de Științe.

La semnare au 
membrii delegației 
Bvllgare de Științe, 
membri ai Prezidiului Acade
miei R.P. Romîne, academi
cieni, membrii corespondenți 
ai Academiei, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Exter
ne. Au fost de față Ivan Spa- 
sov, însărcinat cu afaceri ad- 
interim al R.P. Bulgaria la 
București, și alți membri ai 
Ambasadei.

în cursul aceleiași zile, de
legația Academiei Bulgare de 
Științe a fost primită de acad. 
Atanase Joja, 
radem’C. R.P

Ti' H

francez11 care se desfă
ta Capitală, vineri a 
loc la ci nematograful 
t“ premiera cu filmul 
; „Cele 400 de lovituri-1, 

at după scenariul ți în 
regia lui Francois Truffaut și 
distins cu Premiul pentru re
gie la Festivalul internațional 
al filmului de la Cannes din 
anul 1959.

In completare a rulat scurt- 
metrajul „Visul cailor sălba
tici11.

★
Vineri după-amiază a avut loc 

în sala Dalles o manifestare con
sacrată comemorării a 150 de ani 
de la moartea poetului și drama
turgului german Heinrich von 
Kleist. Manifestarea a fost orga
nizată de Comitetul național pen
tru apărarea păcii din R.P.R., în 
colaborare cu Uniunea scriitorilor 
și S.R.S.C., în cadrul marilor ani
versări culturale recomandate de 
Consiliul Mondial al Păcii.

(Agerpres)

număr de tineri Ia 
Spartachiadei de

de important este

tora a .
tentate, viitoare cadre pentru 
sportul nostru de performan
ță. Edițiile anterioare ale 
Spartachiadei ne-au arăta! că 
în unele asociații sportive, e- 
tapa de pregătire nu este pe 
deplin fructificată. Pregătiri
le necesare începerii competi
ției și desfășurării întreceri
lor sînt adesea aminate de pe 
o zi pe alta, ceea ce provoacă 
perturbări în programul între
cerilor iar în ultima instanță 
stînjenește evident antrenarea 
unui mare 
întrecerile 
iarnă.

Deosebit
ea după terminarea etapei de 
masă tinerii să rămînă pe mai 
departe prieteni statornici ai 
sportului, să practice în conti
nuare disciplina sportivă în
drăgită. Din păcate, în unele 
locuri, cum ar fi, de pildă, la 
asociația sportivă „Petrolul’* 
din schela Berea, odată cu în
cheierea întrecerilor etapei de 
masă a Spartachiadei de iar
nă a încetat și activitatea 
sportivă a tinerilor.

Organizațiile U. T. M„ în 
strînsă colaborare cu asocia
țiile sportive trebuie să dove
dească mai multă inițiativă 
după terminarea etapei I-a în 
organizarea unor întreceri cu 
caracter local. Asemenea în
treceri cum sînt cele pentru 
cucerirea normelor G.M.A., 
„Cel mai bun sportiv dinzece**, 
„Campion al asociației sporti-

MAUREL VOLBURA (R.P.R.)
Colaborare la înălțime

Grînele in regiunile desțelenite

Călătorie
în contemporaneitate

HEINRICH PRAMMER (Austria): Lumea lui

ve“, au tocmai menirea de * 
asigura continuitatea în acti
vitatea sportivă de masă, de a 
consolida succesul în munca de 
antrenare a tineretului Ia ac
tivitatea sportivă.

Spartachiada de iarnă a ti
neretului constituie pentru or
ganizațiile U.T.M. și asociații
le sportive un prilej de inten
sificare a activității sportive, 
de antrenare și mobilizare a 
maselor de tineret într-o ac
tivitate sportivă organizată, 
continuă, oferind în același 
timp posibilitatea de a se pre
găti temeinic în vederea cu
ceririi normelor complexului 
G.M.A. Această competiție va 
contribui efectiv Ia întărirea 
organizatorică a asociațiilor 
sportive prin crearea de noi 
secții de ramuri de sport, la 
atragerea unui număr cîi mai 
mare de membri ai U.C.F.S., ca 
și prin constituirea de 
sociații sportive.

Prin sport tinerii nu 
că se călesc fizic, dar 
dese calități morale 
ca: colectivismul, 
dragostea pentru culorile a- 
sociației și întreprinderii în 
care lucrează.

Este de datoria organizații
lor U.T.M. de a muncii astfel 
îneî.t fiecare tînăr să devină 
un prieten devotat al sportu
lui, să participe cu regulari
tate la competițiile sportive.

Tineri! Ea 1 decembrie, eu 
toții la startul întrecerilor 
Spartachiadei de iarnă !

noi a-

numai 
dobîn- 
înaite 

dîrzenia,

va mai 
concu- 

pe lo- 
Cam- 

Nicolau

® Maestrul international 
for Ciocîlfea a cîțtigat csa de-a 
14-a ediție a campionatului repu
blican de șah.

în ultima rundă, desfășurată a- 
seară, Ciocîltea l-a învins cu pie
sele negre pe Urseanu, totalizînd 
astfel 15 puncte, cu 12 victorii, 
6 remize și o înfrîngere.

Pe locul doi s-a plasat maes
trul internațional Theodor Ghițes- 
cu cu 14 puncte.
• Nona Gaprindașvili va fi vii

toarea adversară a Elisabetei Bî- 
kova, actuala campioană mondială 
la șah. înaintea ultimei runde a 
turneului candidatelor, Gaprindaș
vili totalizează 12țfj puncte și, 
indiferent de rezultate, nu 
putea fi ajunsă de altă 
rentă. Borisenko, clasată 
cui doi, are 10’/s puncte, 
pioana romînă Alexandra 
se află pe locul 6 cu ă’/î puncte. 
In ultima rundă ea se va întîlni 
cu Nedelkovici. Polihroniade se 
află pe locul 10 cu 1 puncte.
• Vineri dimineața au părăsit 

Capilala, plecît cu avionul la 
Stockholm, jucătoarele de tenis 
de masă Geta Pitică și Maria A- 
lexandru, campioane mondiale în 
proba de dublu. Jucătoarele noa
stre vor evolua între 26 și 28 no
iembrie la campionatele interna
ționale ale Seandinaviei.

® Selecționatele de volei ale 
Clubului Progresul București, a- 
flate în turneu în U.R.S.S., au 
evoluat în orașul Gomei. La mas
culin, Progresul a învins cu 3—1 
echipa sindicatelor din R.S.S. 
Bielorusă, iar la feminin Spartak 
Minsk a învins cu același scor 
echipa romînă.

(Agerpres)

ABRAMOCIKIN (U.R.S.S,)

mul cu aparatul 
de fotografiat este 
o prezență activă 
în contemporanei
tate. Unii îl mai 
consideră încă un 

simplu meșteșugar care și-a 
însușit conștiincios un număr 
de reguli de ordin tehnic. Dar 
acestora le contestăm adevărul 
judecății lor. Omul cu apara
tul de fotografiat este un sen
sibil artist, un poet al versu
lui intim transcris în imagini, 
un cîntăreț al frumosului, un 
militant al cărui glas răsună 
viguros, cu un ecou de nestins, 
prin intermediul minusculelor 
pătrate de peliculă. Aparatul 
acesta miraculos devine în 
mâinile lui ceea ce este pene
lul în mîna pictorului sau con
deiul în aceea a prozatorului. 
Seismograf al realității, mar
tor și cronicar pătimaș al 
timpului ce se retrage în is
torie, fotografia a pătruns e- 
nergic în Olimpul artelor și 
și-a cucerit locul pe care-l me
rită.

Intr-o amiază a acestei ciu
date toamne cu alternanțe cli
matice, fotografia ni s-a oferit 
drept ghid într-un sondaj al 
contemporaneității săvîrșit 
de-a lungul continentelor. Totul 
s-a petrecut pe o suprafață de 
cîteva zeci de metri, într-un 
decor de marmură scăldat în 
reflexele, argintii ale neonului. 
Am traversat mări și oceane, 
am trecut peste munți inacce
sibili, am pătruns peste fron
tiere fără nici o viză. Lumea 
zilelor noastre, cu bucuriile și 
neliniștile ei, cu tot ceea ce o 
face frumoasă și cu tot ceea 
ce o întunecă, și-a dezvăluit 
multe din trăsăturile ei sub 
privirile iscoditoare ale apara
tului de fotografiat. Aceste tră
sături le-am descifrat în sălile 
celui de-al treilea salon inter
național de artă fotografică ce 
își primește ospitalier nume
roși vizitatori, Sînt aci fotogra
fii ce au străbătut mii de kilo
metri înainte de a-și găsi locul 
pe sobrele dar elegante pano
uri. Fotografiile acestea nu 
aduc doar parfumul depărtă
rii, o notă de exotism, ci te 
introduc, uneori 
un peisaj social 
cut. Fotografiile 
sint imagini din 
reclamă ale societăților bur
gheze de turism, ci — cele mai 
multe — pășesc dincolo de 
strălucirile exterioare. îmi stă
ruie în memorie fotografia tri
misă de Eugene Le Rigoluer

brutal, într- 
puțin cunos- 

acestea nu 
pliantele de

Progresul la egalitate 
cu Leixoes

Echipa Pro
gresul Bucu
rești și-a făcut 
un debut pro
mițător în cea 
de-a doua edi-

„Cupei-Cupelor“ la fot- 
terminînd la egalitate : 

meciul susținut joi 
Lisabona împotriva 

portugheze Leixoes

ție a 
bal, 
1-1 (1-0) 
seara la 
echipei 
Porto.

Contînd pentru optimile de 
finală ale competiției, întâl
nirea s-a disputat la stadionul 
Alvalade, pe un teren complet 
desfundat, sub o ploaie mărun
tă, însoțită de un vînt puter
nic. In ciuda timpului nefavo
rabil, un public numeros a ți
nut să asiste la acest meci in 
care echipa gazdă cu mai 
mulți internaționali în forma
ție (printre care și fundașul 
Santana din naționala Portu
galiei) pornea mare favorită. 
Dar, după cum transmite co
respondentul agenției France 
Presse, jucătorii romîni au 
fost aceia care au dat tonul 
disputei, au dominat mai mult, 
demonstrînd un frumos joc de 
pase plin de vigoare.

Prima repriză a decurs în 
nota de dominare a echipei 
Progresul care și-a asigurat la 
pauză un avans de 1 gol, mar
cat în minutul 19 de Carîcaș, 
cu capul, la o lovitură de cor
ner. La începutul reprizei a 
doua jucătorii portughezi lan
sează mai multe atacuri și în 
minutul 52 reușesc să egaleze 
prin interul dreapta Osvaldo.

). Inscripția este lapi- 
Nissa. Dar nu-i Nissa 

posesorilor de con- 
miliarde la băncile „si-

profund umil
iți rămine înscrisă pe 
memoriei. Este „Cer- 
de mexicanul Hector

(Franța 
dară : 1 
desfrîului 
turi de 
gure~, ci o fasciculă din ima
ginea orașului văzută pe scara 
de serviciu. Giuseppe Comi- 
netti a prins pe peliculă o fe
restruică. O simplă tăietură 
dreptunghiulară in zidul coș
covit. Insă ât de zguduitoare 
este această imagine cotidiană 
a mizeriei pe care o sugerează 
niște rufe de oameni sărmani 
puse la uscat și o oală prinsă 
de un cui în perete.

Am poposit. îndelung lingă 
fotografia lui Jacques Maxig- 
non intitulată laconic „Vis“. 
Un bătrinel sărman, împovă
rat de virstă și necazuri, 
examinează resemnat vitrina 
strălucitoare a unui . maga- 
zin in care se aliniază zeci 
de perechi de pantofi. Și vi
sează...

Un băiețandru cu un panta
lon in zdrențe zgribulit în
tr-un zid. Atîta tot. O imagine 
simplă, tristă, 
nâ, care 
ecranul 
șetoruT 
Garcia.

Frintură dintr-o stradă dos
nică din Hong-Kong. Pescari 
brazilieni pornind să înfrunte 
nemărginita întindere de apă. 
Un muncitor austriac cărind 
saci de cărbune. O țărancă ja
poneză în luptă cu ariditatea 
ogorului. Chipuri și peisaje fe
lurite. modalități artistice de 
realizare fotografică ce nu se 
aseamănă. Totuși, privind a- 
ceste imagini și multe altele 
simți un gust amărui, ai o 
certă intîlnire cu traiul întu
necat al celor mulți din lumea 
capitalistă, ești îndemnat să-i 
iubești pe acești oameni ce su
feră dar care — descifrezi — 
au încredere în ziua de mîine. 
Există o notă certă de opti
mism. pe care nu o anulează 
amărăciunea. Sînt prea fugare 
aceste însemnări spre a reda 
exact simțămintele pe care ți 
le inspiră răscolitoarea in
cursiune în mizerie și suferin
ță pe care au săvîrșit-o cura
jos atâția oameni cu aparatul 
de fotografiat în mîini.

Expoziția aceasta are ceva 
dintr-un gigantic atlas în care 
hărțile și denumirile lor se în
suflețesc înfățișînd lumea con
temporană așa cum ea este. 
Imaginile se alătură încâlcind 
normele obișnuite ale geogra
fiei. Iar această alăturare face 
mai pregnantă frumusețea lu-

(Portugâlia)
După acest gol portughezii 
retrag în apărare și suportă o 
accentuată presiune a echipei 
Progresul care de mai multe 
ori este pe punctul de a mări 
scorul. Numai intervențiile in
spirate și de ultim moment ale 
portarului Roldao i-au salvat 
de la înfrîngere pe jucătorii 
de la Leixoes. Comentând evo
luția celor două echipe, agen
ția France Presse subliniază 
că Progresul a prezentat o 
echipă bine pregătită cu o a- 
părare solidă și posedînd o 
condiție fizică net superioară 
celei portugheze.

Progresul București a obți
nut un rezultat bun în prima 
sa confruntare cu Leixoes și 
acum are șanse sporite de a 
se califica pentru sferturile de 
finală ale competiției.

MESAGI1
TELEFONICE
Nu este nevoie să aștep
tați obținerea unei legături 
telefonice urbane sau in
terurbane, căci telefonista 
poate transmite în locul dv 
comunicarea dorită și vă 
poate da răspunsul sau 
confirmarea celor comuni

cate. 

mii socialiste pe care o înfăți
șează nenumărate imagini. 
Compar în memorie două por
trete. Unul — al vestitului om 
sovietic Mamai. Fața-i înnegri
tă de cărbune, este luminată 
de un zîmbet larg, plin de fe
ricire și bunătate. Un om ce 
se bucură de viață. Și iată un 
alt portret — un om care nu 
se bucură de viață. Este chipul 
unui om simplu din Singapur. 
O față tristă pe care sint să
pate șențulețele ridurilor, cu 
ochi ce povestesc în tăcere 
despre deprimarea unui om 
nenorocit. Două fotografii, doi 
oameni din două lumi!

Fericirea și rodnicia muncii 
străbat în fotografiile pe care 
le semnează artiștii noștri și 
din alte țări socialiste. Șiruri 
de autocamioane văzute pro
babil din helicopter. Autoca
mioane pline de grîne. Recoltă 
pe pământurile desțelenite. Fo
tograful s-a dovedit reporter 
cu o măre forță față de expre
sivitate. Pline de poezie sint 
imaginile noilor construcții 
bucureștene, dantelăria de oțel 
ce se desenează în înalturi. 
Dărnicia realității socialiste 
fotografii noștri au surprins-o 
pe peliculă. Ei nu au rămas 
martori insensibili 
triumfal al noului 
au întocmit în 
cronică a măreției 
pe care le trăim. Mai toți ar 
merita să fie citați pe nume. 
Merită grație risipei de fante
zie, ingeniozității artistice, 
dragostei de frumos, dorinței 
de a înfățișa luminosul nostru 
prezent — pe care au dove
dit-o.

Cronicarii de specialitate își 
vor rosti la timpul potrivit pă
rerea. Rîndurile acestea n-au 
-pretenția unei cronici. Repor
terul a avut doar senzația 
unei călătorii pe mapamond, 
a unei călătorii în realitatea 
contemporană în care fotogra
fia i-a fost un ghid admirabil 
și emoționant, călătorie la care 
invită și pe cititori.

la marșul 
socialist, ci 
imagini o 
vremurilor

EUGENII' OBREA

------•-----

A in

Noi instifufiî 
de învă|ămînf 

construite 
regiunea Bacău

Studenții Institutului pedagogic 
de trei ani, înființat anul aceșta la 
Bacău, au primit în tolosinfă o 
clădire nouă, cu 24 săli de clasă, 
laboratoare și ateliere înzestrate 
cu tot mobilierul și materialele 
necesare.

Noi instifuții de învățămint au 
lost create și pentru elevii școli
lor medii și elementare. Numai a- 
nul acesta au fost date în folo
sință 72 de asemenea școli, la 
a căror construcție cetățenii au 
efectuat un mare volum de mun
că patriotică. In prezent, se află 
în lucru încă 79 de școli, majo
ritatea în mediul rural.

Ca urmare a dezvoltării bazei 
materiale a învățămîntului de stat 
din această regiune, numărul ele
vilor din clasele V—XI și al cadre
lor didactice este în acest an mai 
mare cu 6.570 și respectiv 1.000, 
decît în anul trecut.

(Agerpres)

MATERIAL 
PLASTIC

Produse «8 e 
TABKICÂ »£ PLASTICE BUZĂU

FRUNTAȘII
SE SFĂTUIESC

(Urmare din pag. I-a) 
zultat firesc ăl victoriei socia
lismului în agricultură, sînt 
rezultatul muncii politice per
severente desfășurate de co
muniști, al muncii de educa
ție pe care au desfășurat-o și 
o desfășoară organizațiile 
U.T.M., sub permanenta con
ducere a organizațiilor de 
partid, în rîndul tinerilor co
lectiviști.

Consfătuirea a subliniat însă 
că sint posibilități mult mai 
mari pe linia consolidării eco- 
nomico-organizatorice a gos
podăriilor colective și că aces
te posibilități trebuie să fie 
mai bine folosite de acum 
înainte. In unele G.A.C. s-a 
acordat insuficientă atenție 
dezvoltării șeptelului proprie
tate obștească și creșterii pro
ductivității animalelor, în al
tele a existat o preocupare in
suficientă față de folosirea ra
țională a pămîntului, față de 
aplicarea largă a metodelor 
agrotehnice și zootehnice 
înaintate. Prin răspândirea 
largă a metodelor de muncă 
ale fruntașilor împărtășite cu 
ocazia discuțiilor purtate la 
consfătuire, este posibil ca 
într-un timp foarte scurt toa
te gospodăriile agricole colec
tive din raion să ajungă la 
nivelul celor fruntașe.

Planul de perspectivi pe 
întregul raion, pentru iarna a- 
ceasta și pentru anul 1961, 
dezbătut la consfătuire, cu
prinde acțiuni mobilizatoare 
pe linia consolidării economi- 
co-organizatorice a gospodă
riilor colective și la înfăptui
rea lui sint chemați să con
tribuie toți colectiviștii. A re
ținut în mod deosebit atenția 
faptul că in anul 1962 se pre
vede ca de pe o suprafață de 
cel puțin 8.500 hectare să se 
obținuă o producție de 5.000 
kg porumb boabe la hectar in 
cultură neirigată. Pentru pe
rioada actuală o lucrare foar
te importantă de care depin
de obținerea acestei producții 
este transportul și împrăștie- 
rea pe suprafața menționată 
a- unei cantități de 170.000 to
ne îngrășăminte naturale, 
Consfătuirea a recomandat ca 
această lucrare să fie mult 
intensificată deoarece pînă 
acum nu au fost transportate 
pe cimp decît aproximativ 
30.000 tone de gunoi de grajd. 
Tinerii colectiviști, mobilizați 
de organizațiile U.T.M., pot 
aduce o importantă contribu
ție la această acțiune for- 
mind convoaie de atelaje, or- 
ganizînd zile speciale pentru 
căratul și împrăștiatul îngră
șămintelor la cimp.

Tot în scopul creșterii con
tribuției tineretului la obține
rea celor 5.000 kg po
rumb boabe la hectar este 
bine ca organizațiile U.T.M. 
să propună consiliilor
conducere ale G.A.C., 
Io unde este posibil, 
aprobe înființarea in cadrul 
brigăzilor de cimp a unor 
echipe de tineret care, prin 
lucrări de calitate, să lupte 
pentru depășirea acestei pro
ducții. Acum in iarnă, toți 
membrii echipelor de tine
ret să fie înscriși și să par
ticipe la cursurile agrotehnice, 
iar ceilalți tineri colectiviști 
să fie mobilizați la ciclurile 
de conferințe ce se vor or
ganiza. . . ’

Planul de perspectivă mai 
prevede să se planteze p.e te
renuri improprii culturii ce
realelor 74.000 de pomi fruc- 

ac- 
este

de 
aca

să

tiferi. Și aceasta este o 
țiune la care tineretul 
chemat să participe activ.

In scopul folosirii raționale 
a pământului s-au propus să 
se ia măsuri de distrugere a 
tufărișurilor, a viilor hibride 
bătrîne, a pomilor izolați, ac
țiune prin, care pot fi redate 
pentru cultura cerealelor peste 
500 hectare.

In privința dezvoltării șep- 
telului proprietate obștească 
s-a subliniat faptul că tre
buie luate toate măsurile pen
tru completarea efectivelor de 
animale, conform cifrelor de 
plan, atât prin cumpărări, cit 
și din prăsită proprie.

In general planul dezbățăt 
la consfătuire prevede ase
menea măsuri a căror înfăp
tuire va contribui într-Q mare 
măsură la continua consoli
dare economică a gospodări
ilor colective din raion.

In încheierea lucrărilor 
consfătuirii au fost delegați 
23 de fruntași în agricultură 
care să-i reprezinte pe colec
tiviștii din raionul Alexandria 
la consfătuirea pe țară care 
va avea loc în a două jumă
tate a lunii decembrie.

Cei ce au luat cuvintul 
le-au cerut acestora să învețe 
din experiența colectiviștilor 
fruntași din țară și, la întoar
cere să împărtășească această 
experiență tuturor colectiviș
tilor din raion.



Stare de asediu
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DINTRE U.R.S.S. ȘI FINLANDA
Cuvîntarea lui

oferit în Finlandei

In Adunarea Generală a 0. NI. U
N.A.T.O. și,

SI ÎNTĂRIREA CONTINUĂ A PRIETENIEI
PENTRU DEZVOLTAREA

u

NOVOSIBIRSK 24 (Ager
pres). — TASS transmite : La 
24 noiembrie președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., Nikita Hrușciov, a 
oferit un prînz în cinstea pre
ședintelui Finlandei, Urho K. 
Kekkonen.

Prînzul s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, priete
nească.

La prînz au rostit cuvîn- 
tări N. S. Hrușciov și Urho 
Kekkonen.

Șeful guvernului sovietic a 
declarat în cuvîntarea sa că, 
din păcate, în actuala situație 
Uniunea Sovietică nu mai 
poate considera nordul Euro
pei ca o zonă a păcii și liniș- 
tei, cum a fost ea pînă în 
prezent.

N. S. Hrușciov a adăugat 
că tocmai de aceea a fost a- 
dresată nota către guvernul 
Finlandei cu propunerea de a 
se cobora măsuri comune în 
vederea întăririi frontierelor 
Finlandei și Uniunii Sovietice.

Nikita Hrușciov a subliniat 
că Uniunea Sovietică consi
deră drept o datorie a sa deo
sebit de importantă de a în
treprinde de pe acum, cit mai 
e timp, toate măsurile nece
sare pentru a lega mîinile mi- 
litariștilor și revanșarzilor 
vest-germani care cer cu ne
rușinare revizuirea frontiere
lor de stat statornicite după 
cel de-al doilea război mon
dial, pentru a întări 
pacea și securitatea 
popoarelor Europei, 
de această năzuință 
pașnică este dictată propune
rea noastră de a se încheia 
Tratatul de pace german și 
de a se normaliza pe baza a- 
cestuia situația din Berlinul 
occidental".

N. S. Hrușciov a declarat 
că nu se pot da arme in 
mîinile foștilor naziști hitle- 
riști care conduc astăzi Bun- 
deswehrul vest-german și se 
strecoară spre posturile de

implicit 
tuturor 

„Tocmai 
profund

N. S. Hrușciov cu prilejul prînzului 
cinstea președintelui

comandă din N.A.T.O. Fiind 
cunoscută tendința lor spre a- 
venturî militare, nu se poate 
da crezare vorbelor lor, nu 
se poate da crezare nici mă
car celor mai solemne promi
siuni.

După ce a amintit de pre
gătirile militare ale N.A.T.O. 
în regiunea Mării Baltice și 
a nordului Europei, N. S. 
Hrușciov a declarat:

Cedînd presiunilor și cereri
lor din partea ~ “
mai ales, din partea cercu
rilor militare 
mane, și angajîndu-se activ 
în noi și noi pregătiri mili
tare, după profunda noastră 
convingere, Danemarca și 
Norvegia își subminează im
plicit securitatea, contribuie 
la agravarea situației în nor
dul Europei și în bazinul 
Mării Baltice, îngreunează si
tuația vecinilor lor neutri și 
apropie de țărmurile Finlan
dei și Uniunii Sovietice pe
ricolul venit din partea mili- 
tariștilor și revanșarzilor , ger
mani. ■

Totodată șeful guvernului 
sovietic a subliniat că după 
publicarea notei adresate de 
guvernul sovietic guvernului 
Finlandei, conducătorii Dane
marcei și Norvegiei continuă 
să privească prin ochelari 
trandafirii legăturile militare 
ale țărilor lor cu R. F. Ger
mană.

După ce a amintit că gu
vernul Norvegiei l-a invitat la 
Oslo pe Strauss, ministrul de 
Război vest-german, pentru 
discutarea problemelor cola
borării militare, că guvernul 
Danemarcei a început cu R.F. 
Germană tratative cu privire 
la înființarea unui comanda
ment militar mixt danezo— 
vest-german, N. S. Hrușciov 
a spus : „Nu-ți vine să crezi, 
dar toate acestea aduc foarte 
mult cu un fel de demonstra
ție militară”.

Intensificarea încordării in-

ale R. F. Ger-

ternaționale, a declarat N. S. 
Hrușciov, interesele vitale 
atît ale poporului sovietic cît 
și ale poporului finlandez im
pun o consolidare continuă a 
colaborării multilaterale între 
țările noastre , impun o con
vingere fermă că mîine, ca și 
astăzi, Finlanda va urma li
nia de politică externă pe care 
a ales-o — linia Paasikivi— 
Kekkonen, față de care în 
Uniunea Sovietică se manifes
tă o încredere deplină.

„Neutralitatea Finlandei 
constituie una din garanțiile 
importante ale menținerii pă
cii și liniștei în nordul Euro
pei și în regiunea Mării Bal
tice”, a arătat N. S. Hrușciov.

Totodată el a subliniat că 
în U.R.S.S. stîrnește o îngri
jorare serioasă activitatea 
grupurilor de dreapta, a a- 
depților lui Tanner, în Fin
landa, îndreptată spre submi
narea prieteniei cu Uniunea 
Sovietică, spre subminarea li
niei Paasikivi-Kekkonen. Ne 
punem întrebarea, a spus N.S. 
Hrușciov, dacă nu cumva a- 
ceste cercuri se străduiesc să 
pregătească condiții pentru 
restabilirea „frăției de arme” 
cu revanșarzii și 
vest-germani. Or, 
se poate trece cu 
actuala situație 
nală.

N. S. Hrușciov l-a încredin
țat pe președintele Kekkonen 
că guvernul sovietic urmă
rește totdeauna să creeze 
condițiile cele mai prielnice 
pentru dezvoltarea și întări
rea continuă a prieteniei și 
încrederii dintre popoarele 
U.R.S.S. și Finlandei.

militariștii 
aceasta nu 
vederea în 
internațio-

In Piața Palatului Federal din Berna: Aspect din cursul demonstrației celor peste 50.000 
de țărani elvețieni care și-au manifestat dezaprobarea față de politica guvernului 

cu privire la agricultură
Foto:: Ă.S.L. LAUSANNE

lichidarea sistemului colonial
să fie înfăptuită neintirziat

NEW YORK 
cial Agerpres 
rea Generală 
țiunilor Unite în ședințele ei ple
nare continuă să se ocupe cu 
deosebită infensitafe de una din 
principalele probleme înscrise pe 
ordinea de zi : problema lichi
dării sistemului colonial. Discuția 
asupra problemei privind mersul 
îndeplinirii declarației adoptate 
anul trecut de Adunarea Generală 
prilejuiește în permanență un pu
ternic rechizitoriu la adresa poli
ticii colonialiste.

In cursul ședinței plenare din 22 
noiembrie a luat cuvîntul repre
zentantul Pakistanului. Delegatul 
Pakistanului a chemat O.N.U. să 
găsească căile și mijloacele pen
tru „a pune capăf colonialismu
lui — acest anacronism — cît se 
poate de repede".

Deleqatul R. P. Mongole a sa
lutat în cuvîntul său declarația cu

24. — Trimisul spe- 
transmife : Aduna- 

a Organizației Na-

privire la acordarea independen
ței țărilor și popoarelor coloniala 
Puterile coloniale, ă spus el, se 
împotrivesc din răsDuteri înfăptu
irii declarației. Războaiele colo
niale din Angola, Algeria și Oman 
sînt
teia. Reprezentantul R. P. Mongo
le a s—
dei
țările care s-au eliberat sau sînt 
în curs de eliberare nu ar fi 
„mature" pentru a-și conduce sin- 
qure destinele lor Nu trebuie să 
fie permise nici un fel de tergi
versări în ce privește înfăptuirea 

este un ter- 
realist pen- 

și definitivă

încălcări flagrante ale aces-

respins „teoriile" propagan- 
imperialiste potrivit cărora

declarafiei. Anul 1962 
men cît se poate de 
fru lichidarea totală 
a colonialismului.

Cuvîntarea reprezentantului S.U.A. 
a demonstrat o dată mai mult 
poziția net imperialistă, expansio
nistă a S.U.A., lipsa totală de do
rință de a pune capăt amestecu
lui S.U.A. în viața popoarelor 
care s-au eliberat de sub jugul 
colonial, precum și de a pune 
capăt războaielor coloniale în 
curs pe care le sprijină din punct 
de vedere material și moral.

Deleqatul S.U.A. a mers pînă 
acolo încît a acuzat poporul con- 
golez — și nu Belgia, pentru e- 
venimenfele tragice care au loc 
în această țară africană.

Discuția în Adunarea Generală 
continuă.

Declarația reprezentanței U.R.S.S. pe lîngă O.N.U.

în Republica
SAN DOMINGO 24 (Agerpres). 

— In Republica Dominicană con
tinuă mari manifestații de protest 
împotriva amestecului Statelor U- 
nite în afacerile interne ale țării. 
In fața creșterii indignării popu
lației, președintele Balaguer, omul 
de paie al guvernului de la Was
hington, a instaurat în capitala 
țării „starea de asediu", a inter
zis circulația între orele 18 și 5 
dimineața și a adus numeroase 
tancuri și trupe. Concomitent, gu
vernul reacționar a început să ia 
măsuri represive împotriva elemen
telor democrate.

După cum transmite agenția 
Prensa Latina; la 23 noiembrie 
populația orașului San Domingo a 
organizat un mare miting în 
cursul căruia și-a exprimat protes
tul împotriva prezenței navelor 
nord-americane în. apele terito
riale ale Republicii Dominicane.

In tot cursul zilei de 23 noiem- 
brie, potrivit relatărilor agențiilor 
occidentale de presă, populația 
din San Domingo a manifestat pe 
străzi împotriva familiei dictatoru
lui Trujillo și a regimului reacțio
nar instaurat în țară. Mulțimea a 
atacat proprietățile familiei Trujillo. 
După cum transmite agenția Reu
ter, poliția și armafa a deschis fo
cul împotriva manifesfanților, mai 
multe persoane fiind ucise.

în seara zilei de 23 noiembrie,

pentru pacea

Dominicană
Balaguer a luat cuvinful la radio 
și a anunțat instaurarea „stării de 
asediu". Referindu-se la prezența 
trupelor nord-americane în dreptul 
coastelor Republicii Dominicane, 
Balaguer a declarat că, deși aces
tea au sosit fără a fi chemate de 
el, „nu am protestat,și nu voi pro
testa". Președintele dominican a 
lăsat să se înțeleagă că interven
ția armată a S.U.A. a fost făcută 
cu scopul de a împiedica o 
linsă „amenințare din partea 
munismului".

pre- 
co-

(A-
★

SAN DOMINGO 24 
gerpres). — Agenția France 
Presse anunță că la 24 noiem
brie Moraless Cârion, secretar 
de stat adjunct al S.U.A., a 
sosit la San Domingo și a 
luat imediat legătura cu con
ducătorii unor partide de opo
ziție pentru a-i determina să 
accepte formarea unui guvern 
de „coaliție" sub conducerea 
marionetei americane Bala
guer. Sosirea lui Carion con
stituie o nouă dovadă a ames
tecului flagrant al Statelor 
Unite în afacerile interne ale 
acestei țări și coincide cu în
tărirea măsurilor de repre
siune luate de guvernul Ba
laguer împotriva elementelor 
democrate.

HANOI 24 (Agerpres). — 
V.N.A. transmite : Ung Van 
Khiem, ministrul Afacerilor 
Externe al R. D. Vietnam, a 
adresat guvernelor tuturor ță
rilor lumii (cu excepția 
S.U.A., Coreei de sud, Repu
blicii Sud-Africane, Vietna
mului de sud și clicii ciankai- 
șiste) o telegramă, în care, în 
numele guvernului R. D. Viet
nam, le atrage atenția asupra 
situației grave care s-a creat 
în Vietnamul de sud în urma 
intervenției militare a S.U.A.

Recent, se spune în telegra
mă, președintele S.U.A., Ken
nedy, a anunțat în mod ofi
cial intenția guvernului său 
de a trimite trupe americane 
în Vietnamul de sud.

Începînd din anul 1954, gu
vernul S.U.A. a încălcat în 
mod flagrant acordurile de la 
Geneva. El a trimis în Viet-

namul de sud mai bine de 
3.000 de consilieri militari, a 
furnizat armatei sud-vietna- 
meze sute de mii de tone de 
încărcături militare, a con
struit în grabă un mare nu
măr de baze militare.

în mai, anul acesta, vice
președintele S.U.A., Johnson, 
a făcut o vizită în Vietnamul 
de sud. El a discutat cu auto
ritățile sud-vietnameze un 
plan de extindere continuă a 
imixtiunii americane în Viet
namul de sud.

In fața unor aȘemenea ac
țiuni ale Statelor Unite ale 
Americii, care implică un pe
ricol pentru pace în Indochi
na, Asia de sud-est și întrea
ga lume, guvernul R. D. Viet
nam cheamă toate guvernele 
din lume să-și aducă contri
buția la destinderea încordă
rii în această regiune.

Consiliul de Securitate trebuie 
să ia măsuri eficiente pentru 

izgonirea colonialiștilor din Katanga

Colombo
numeroși vizitatori și 
de aprecierea presei 

_l „Ceylon Daily 
că

R.P. Polonă: Un aspect al puternicului centru industrial 
Nova Huita

Seară culturală rominească
TOKIO 24 (Agerpres). — Aso

ciația de prietenie Japonia-Ro- 
mînia a organizat de curînd în 
sala Asahi Press Audiforium din 
Tokio o seară culturală romî- 
nească.

Cu acest prilej scriitorul Ta- 
kasha Kaiko a vorbit despre im
presiile culese în timpul vizitei 
făcute în țara noastră. Violonista 
Etsuko Hirose, participantă la pri
mul Concurs „George Enescu", a

interpretat Sonata pentru vioară 
și pian de George Enescu, Dans 
romînesc — de Bela Bartok și alte 
lucrări.

Seara s-a încheiat cu prezen
tarea filmelor „Livenii lui Enescu" 
și „Nuntă în țara Oașului" și vi
zionarea de către cei aproape 
400 de participant a obiectelor 
de artă populară rominească ex
puse într-un

pu- 
de

hol al sălii.

NEW YORK 24 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 23 noiembrie 
reprezentanța U.R.S.S. pe lîngă 
O.N.U. a dat publicității o declara
ție în legătură cu discutarea în 
Consiliul de Securitate a situației 
din Katanga.

Din vina reprezentanților 
terilor coloniale, în Consiliul
Securitate n-a fost adoptată pînă 
acum nici o hofărîre.

„Reprezentanții puterilor colo
niale încearcă totodată să impună 
Consiliului de Securitate adopta
rea unei hofărîri care să le per
mită să intervină în treburile 
terne ale Republicii Congo".

In încheierea declarației 
spune: „Uniunea Sovietică a

in-

se
o-

biectat și va obiecta categoric îm
potriva acestor încercări ale colo
nialiștilor de a-și camufla ameste
cul militar în treburile Congoului 
sub steagul O.N.U. și de a folosi 
O.N.U. pentru scindarea Republicii 
Congo, pentru apărarea pozițiilor 
puterilor coloniale în Congo și 
pentru menținerea dominației lor 
în această țară. Totodată Uniunea 
Sovietică dorește ca Consiliul de 
Securitate să ia măsuri urgente și 
eficiente pentru a curma interven
ția militară străină din Katanga, 
a izgoni pe colonialiști și agentura 
lor din Congo, a asigura inde
pendența politică și unifatea teri
torială a Republicii Congo".

însemnări
Dascălul"

Deschiderea unei eipwiții 
pnpu'ară rominească la

COLOMBO 24 (Agerpres). — 
Recent Asociația de prietenie 
Ceylon-Romînia a deschis la Ga
leriile de artă din Colombo o ex
poziție de arfă populară romî
nească trimisă de Institutul de 
Relații Culturale cu Străinătatea. 
Varietatea și frumusețea obiecfe-

lor au atras 
s-au bucurat 
ceyloneze. Ziarul
News" sublinia că „Obiecte 
sculptate, țesături, covoare și bro
derii delicate farmecă inima fie
căruia".

Noi date demascatoare cu privire 
la activitatea criminală de spionaj

din Berlinul occidental

Grecia: Poliția greaca 
se răfuiește cu elevii...

Cenzorii președintelui

BERLIN 24 (Agerpres). — La o 
conferință de presă organizată de 
departamentul de presă de pe 
lîngă președintele Consiliului de 
Miniștri al R.D.G. au fosf dezvă
luite noi date demascatoare cu 
privire la activitatea criminală a 
unuia dintre centrele de spionaj 
din Berlinul occidental, așa-numi- 
tul „Birou pentru Est" al Partidu
lui social-democrat din Germania, 
in cadrul acestei conferințe de 
presă a luat cuvîntul fostul activist 
de răspundere al organizației vest- 
berlineze a P.S.D.G. Michael 
Gromnika. Relafînd despre acti
vitatea sa, el a comunicat că în 
anul 1953 a devenit membru al 
P.S.D.G., iar curînd după aceea a 
devenit unul dintre activiștii secre
tariatului P.S.D.G. din Berlinul oc
cidental. In același fimp el a cola
borat activ la organele de presă 
social-democrafe „Vorwărfs", „Ber
liner Stimme", „Junge Gemein- 
schaft".

Am trecut în Republica Demo
crată Germană, a declarat M. 
Gromnika, deoarece m-am con
vins din propria-mi experiență de 
caracterul antipopular al politicii 
unor astfel de conducători ai 
P.S.D.G ca Herbert Wehner, Fritz 
Erler și Willy Brandt. Nu vreau să 
fiu mai departe o unealtă în mîi
nile acestor oameni care duc o 
politică neavînd nimic comun cu 
idealurile social-democrației ger
mane, cu interesele de clasă și 
cu lupta ei politică. Politica dusă 
de ei corespunde intereselor ca
pitalului monopolist și ale adepți- 
lor neocolonialismului. Un rol nu 
de ultimă importanță în această 
activitate criminală, a subliniat M.

Gromnika, îl joacă „Biroul pentru 
Est" al P.S.D.G. din Berlinul occi
dental, care este un fel de sec
ție independentă a conducerii 
P.S.D.G., avînd în frunte pe Her
bert Wehner, vicepreședinte al 
P.S.D.G.

M. Gromnika a citat numeroase 
fapte care dovedesc colaborarea 
strînsă dintre „Biroul pentru Est" 
al P.S.D.G. și organizația de spio
naj vest-germană a lui Gehlen, 
„Departamentul pentru apărarea 
constituției". Ministerul de ia Bonn 
pentru problemele germane și mi
nisterul lui Strauss, precum și cu 
postul de radio american Rias 
din Berlinul occidental și cu pos
tul de radio reacționar „Europa 
liberă" din Germania occidentală.

Restabilirea relațiilor 
diplomatice intre 

U.R.S.S. și Brazilia
MOSCOVA. — In urma 

unui schimb de scrisori care 
a avut loc Intre A. A. Gromi- 
ko, ministrul Afacerilor Ex
terne și Santiago Dan- 
tas, ministrul Afacerilor Ex
terne al Braziliei, s-a ajuns 
la un acord cu privire ia res
tabilirea, ou începere din ziua 
de 23 noiembrie 1961, a rela- 
țfflor diplomatice între Uniu
nea Republicilor Sovietice So
cialiste și Brazilia și cu pri
vire la schimbul de ambasa
dori extroredinari și plenipo
tențiari.

L a 23 noiembrie, poliția 
greacă a pus în func
țiune bastoanele de cau. 

împotriva elevilor, 
semn de protest împotri-

cursuri și au organizatte la 
în diferite locuri demonstrații 
de protest. Căutînd să împrăș
tie pe elevi, poliția a făcut uz 
de bastoane de cauciuc. Cîțiva 
elevi au fost arestați. Comite
tele elevilor au protestat ho- 
tărît împotriva samavolniciei 
poliției și au cerut guvernului 
satisfacerea revendicărilor lor.

(Agerpres)

ECUADOR: Puternică demonstrație

ciuc
în _____

va faptului că Ministerul în- 
vățămîntului ignorează ne
voile și interesele lor, la 23 
noiembrie mii de elevi de la 
numeroase licee serale din 
Atena au refuzat să se prezin-

studențească în
In orașul Quito, capitala 

Ecuadorului, a avut loc 
o puternică demonstra

ție studențească organizată în 
semn de protest împotriva ho- 
tărîrii guvernului Venezuelei 
de a rupe relațiile diploma
tice cu Cuba revoluționară.

sprijinul
Demonstranții purtau pancar
te cu inscripțiile: „Trăiască 
revoluția cubană !", „Moarte 
imperialismului yankeu 
„Sprijinim Cuba — farul re
voluției în întreaga Americă 
Latină !“. ‘

pp scurt \pp
NOVOSIBIRSK. — La 24 

noiembrie N. S. Hrușciov, 
prim-secretar al CC. al 
P.C.U.S., șeful guvernului so
vietic, a sosit la Novosibirsk 
unde va participa Ia consfă
tuirea lucrătorilor din agricul
tura Siberiei.

SOFIA. - La 
Todor Jivkov, 
al Comitetului
Partidului Comunist 
l-a primit pe Marin

ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii 
Populare Romine Ia Sofia, și 
a avut cu el o convorbire.

23 noiembrie 
prim-secretar 

Central al
Bulgar 
Mihal,

SOFIA. — După cum trans
mite agenția BTA, Ia 23 no
iembrie s-a deschis la Sofia, 
in prezența conducătorilor de 
partid și de stat bulgari, cel 
de al V-Iea Congres al sindi
catelor din R. P. Bulgaria.

TTaimei datorată faptului că 
JP spre sfîrșiful secolului tre

cut a fost centrul căutăto
rilor de aur, universității sale fur
nizoare de multe tinere talente 
în base ball și traficului sporit 
după deschiderea în 1914 a Ca
nalului Panama, orașul Seatle și-a 
adăugat zilele trecute noi lauri : 
președintele Kennedy, întreprin- 
zînd un turneu menit să refacă 
prestigiul mototolit al partidului 
democrat după zece luni'de gu
vernare, a rostit un discurs adre
sat nu numai jumătății de milion 
de locuitori ai orașului, ci întregii 
Americi, întregii lumi.

Domnul Kennedy a 
leag adevărata față 
S.U.A. în legătură cu 
pendente care și-au 
neutralitatea. Intr-adevăr, în focul 
oratoriei, președintele Kennedy a 
declarat că Statele Unite sînt-,,ho- 
tărîte să împiedice anumite țări 
să adopte neutralitatea și să îm
piedice anumite alte țări să re
nunțe la neutralitate" alunecînd 
spre stingă, lată o adevărată ame
nințare la intervenția în treburile 
interne ale altor țări ! In felul a- 
cesta, actuala administrație a par
tidului democrat demonstrează că 
a moștenit de la trecuta adminis
trație a partidului republican încă 
una din tarele politicii agresive. 
Doar oricine poate să sesizeze că 
între formula cuprinsă în discursul 
de la Seatle și calificarea neutra
lității ca „imorală", cum a făcut 
răposatul secretar de stat Dulles, 
nu există vreo deosebire I

Intrînd în panică ,,brain-trust“-ul 
(trustul creierului) Casei Albe (care 
difuzează cu insistență pretenția că 
S.U.A.,' chipurile ar respecta neu
tralitatea, nu s-ar amesteca în tre
burile țărilor independente, le-ar 
ajuta pentru dezvoltarea lor vii
toare și alte asemenea lucruri) a 
folosit un procedeu simplu : din 
textul difuzat presei spre publi
care a fosf ștearsă părerea preșe
dintelui despre neutralitate...

Cenzura declarațiilor lui 
nedy n-a putut însă induce 
eroare opinia publică efro-asiatică, 
mai ales ținînd seama că acțiunile 
practice rup poleiala cu care pro
paganda oficială se străduiește să 
acopere poljtica .imperialistă a 
S.U.A.

Așa se face că un ziar ca „Al- 
Ahram" din Cairo'scria înlr-un e- 
ditorial : „In ambele versiuni ale 
discursului (reală și modificată —

dat în vi- 
a politicii 
țările inde- 

proclamat

N, R.) este vorba de ură împotri
va țărilor nealiniate, de intensifi
carea campaniei lansate împotriva 
lor. Este regretabil că președin
tele Kennedy declară că Statele 
Unite sînt hotărîte să împiedice a- 
numite țări să adopte o politică 
de neutralitate, în timp ce afir
mă că sprijină popoarele în lupta 
lor pentru pace și libertate".

Dacă domnișoara Margery Mi- 
chelmore, trimisă în cadrul „corpu
lui păcii" în Nigeria, își exprimă 
părerea brutală, rasistă despre po
poarele africane și stîrnește indig
narea opiniei publice, ambasada 
S.U.A. la Lagos o trimite acasă. 
Dar dacă președintele Kennedy 
face declarații ca cele de la 
Seatle este desigur mai complicat 
de aplanat indignarea. După cum 
se vede, ștergerea unei fraze 
s-a dovedit eficientă...
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ergentul Antonio Durate este mîațiru de el fi 
firește, cu îngăduitoare generozitate de superior, 
și de băieții săi...
Ascunzîndu-și satisfacția sub o aparență de mo
destie, zîmbește fotogenic. La drept vorbind, 
popularitatea îl flatează. Nu reprezintă el, un

militar american, acolo, în Vietnamul de Sud, o auto
ritate ? Nu i-au acordat oare autoritățile sud-vietnameze 
gradul onorofic de locotenent ? Prin urinare nu degeaba 
revista americană „Life" îi relatează aventurile în cadrul 
unui amplu reportaj în care vorbește cît se poate de elo
gios despre el și despre „nobila" activitate pe care o depune 
departe de patrie.

Dar să vedem mai îndeaproape cu ce se îndeletnicește 
sergentul Durate și care este „nobila" activitate pe care o 
depune. Revista americană „Life" ridică în slăvi caracterul 
educativ al misiunii sale. După ea, Durate este un fel de 
dascăl care face „educația" unui grup de tineri sud-vietna- 
mezi. Mister Durate este un specialist cu înaltă calificare. De 
aceea a și primit decorația americană „Steaua de argint" 
căci sergentul Durate s-a distins prin atrocitățile comise cu 
ani în urmă împotriva poporului coreean. Acolo în Coreea 
s-a calificat, acolo a „studiat". Domeniul lui de activitate 
este vast. Bun „pedagog" el predă o sumă de materii „folo
sitoare" : „cum se ucide, cum se luptă în junglă, cum pot 
fi săvîrșite acte de diversiune, spionaj și altele...".

„Cursurile" pe care le ține el, au loc în junglă, rechizitele 
folosite sînt armele ultramoderne dăruite cu generozitate de 
S.U.A. (In astfel de împrejurări Statele Unite nu sînt deloc 
zgîrcite...). Adeseori au loc aplicații,, lecții practice. Tinerii 
sud-vietnamezi trebuie să se deprindă cu toate. Cum ar 
putea altminteri deveni bandiți notorii, asasini în solda im
perialismului ? Este necesar ca ei să știe printre altele: cum 
să pășească fără zgomot, să nu se intimideze la forțarea 
cursurilor de apă a riurilor vijelioase peste prăpăstii, pe 
poduri de frînghie, prin mlaștini, și desigur, cum să ucidă. 
Altminteri, ar face școala de rîs ...și nu de alta dar ea 
poartă o pecete renumită „made în S.U.A.".

Sergentul devenit locotenent onorific ar trebui să-și reim-, 
prospăteze amintirile din Coreea, dindu-le băieților săi încă 
o lecție — poate cea mai folositoare pentru ei: cum „s-o 
ștergi englezește" în variantă americană...

Z. FLOREA
GHEORGHE CHIDU

cursul recentelor manevre ale trupelor N.A.T.O. în R.F. Germană, caroO imagine din curaul recentelor manevre ale trupelor N.A.T.O. în R.F. Germană, caro 
au pricinuit pagube In valoare de 4—5 milioane de mărci. In ir to ; Tancuri grele 
americane și englezești distruglnd drumurile și semănăturile trec prin sate iăcînd ade

vărate ravagii.
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