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IN INTIMPINAREA

țProletari din toate țările, unifi-vă!

cinfeia 
tineretului

Organ Central al Uniunii Tineretului

— Azi am luat toți nota 10. 
Acești silitori elevi de la 
Școala medie din Brănești, 
raionul Lehliu au primit, ca 
urmare a strădaniei lor la 

învățătură, nota 10

CONSFĂTUIRII PE ȚARĂ

A COLECTIVIȘTILOR
Delegați laPovestește un fruntaș

al recoltelor bogate
ei cu care discu
tăm sînt colecti
viști din comuna 
Amaru, 
Ploiești.

regiunea 
Au tre-

c

cut cîteva ore de 
cind am sosit aici și totuși 
discuția despre recoltele bo
gate pare a fi abia la început. 
Cel care aduce mereu noi 
fapte interesante este un tî
năr nu prea înalt, subțirel, cu 
fața smeadă. Deși vorba lui 
e molcomă, gesturile ii sin» 
repezi, precise. TI cheamă 
Gheorghe Tănase. Este candi
da: de partid, șeful brigăzii a 
doua de cimp din gospodăria 
colectivă. S-a întors aseară de 
la consfătuirea fruntașilor 
din agricultura raionului Mi- 
zii. E încărcat de impresii și 
învățăminte. De asta și pare 
atît de grăbit. E nerăbdă
tor să le împărtășească tova
rășilor săi, celor pe care i-a 
reprezentat la sfatul fruntași
lor. Dar de ce tocmai el a fost 
delegat să meargă la consfă
tuire ? Să vedem.

Pentru anul acesta, brigada 
a doua a avut de lucrat 630 
de hectare de teren, dintre 
care 180 cultivate cu griu, 140 
cu porumb pentru boabe, 40 
cu sfeclă de zahăr etc. La 
toate culturile brigada lui a 
uepășit producțiile medii pla
nificate, aducînd gospodăriei 
un plus de 54.000 kg porumb 
boabe și 160.000 kg sfeclă de 
zahăr. Despre căile prin care 
a obținut brigada sa aceste 
rezultate a vorbit el celorlalți 
fruntași din raion.

Brigada noastră — spune 
Tănase — a obținut 2.000 kg 
griu la hectar (plan 1.900), 
3.390 kg porumb boabe (plan 
3.000), 29.000 kg sfeclă de za
hăr (plan 25.000) și 1.730 kg 
floarea-soarelui (plan 1.700). 
Deci, depășiri de plan pe toată 
linia. Înainte de a pleca la Mi- 
zil m-am sfătuit cu membrii 
brigăzii. Am discutat despre 
„secretele" producțiilor noa
stre. Se înțelege de ce. Ca să 
le împărtășim și altora.

— Atunci nu sînt ...„secre
te" — glumim noi.

— Da, sînt niște „secrete" 
pe care e bine să le spunem 
tuturor. Vi le spun și dum
neavoastră.

Ni le-a spus. Cu siguranța 
omului gospodar, care își stă- 
pînește practic și teoretic me-

seria, Gheorghe Tănase argu
menta : „Griul l-am semănat 
la timp și l-am plivit de bu
ruieni, pentru porumb am fă
cut arătură adincă de toamnă 
cu care ocazie am băgat sub 
brazdă Cite 20 de tone de în
grășăminte naturale, i-am dat 
șase prașile, asigurînd o den
sitate de 35.000 de fire la 
hectar. Sfecla am prășit-o cu 
grijă, am complectat golurile, 
am rărit-o, lăsind firele cele 
mai viguroase. Unele echipe 
au obținut insă producții ți 
mai mari.

Avem in brigada noastră o 
echipă de tineret. condusă de 
utemistul Gheorghe Ghiorlan. 
Echipa aceasta a obținut, de 
pe fiecare din cele 10 hectare, 
cite 5.000 kg porumb boabe. 
Diferența se datorește faptu
lui că echipa de tineret a dus 
pe fiecare hectar cîte 3 tone 
îngrășăminte naturale mai 
mult ți a făcut o prașilă ma
nuală in plus. Aceasta a fost 
o lecție bună pentru noi. pen
tru întreaga brigadă. Și tre
buie să știți că la consfătuire 
cu fost multe asemenea lecții. 
Una ne-a dat-o chiar vecinul 
nostru din Dulbanu, Petre 
Stoica, președintele gospodă
riei colective de-acolo. Vor
bind despre felul cum vor lu
cra ei ca să obțină, în cultu
ră neirigată 5.000 kg porumb 
boabe de pe suprafețe mari, 
tovarășul Stoica a povestit un 
fapt. Au arat adine terenul 
ir. vară și au băgat sub braz
dă cite 20 de tone de gunoi 
de grajd la hectar. Acum, pe 
aceste terenuri ei cară mrani-

N. BARBU 
C. SLAVIC

(Continuare în pag. a 2-a)

Consfătuire

în cadrul dezbaterilor 
oamenilor muncii pentru 

discutarea cifrelor de plan 
pe anul 1962
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Citiți
în pag. a 2-a:

Drum I

Muncitor

Marți 12 decembrie 1961

tea
Toți elevii în activita- 
culturală
Sport
Șantier artistic

în pag. a 3-a:
• In pragul sărbătorii 

majoratului
• Arta de a privi

în pag. a 4-a:
• Săptămina internațio
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• S.U.A. 1961: Recordu

rile mizeriei.
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Livezi
pe dealuri erodate

Lucrările consfătuirii
Semiconductorii și aplicațiile lor

In regiunea Argeș a fost 
depășit planul anual de plan
tări de pomi fructiferi.

La efectuarea noilor plan
tații, în regiune s-a ăobindit 
o valoroasă experiență în
deosebi în raioanele Curtea 
de Argeș ți R. Vilcea. Noile 
livezi sînt așezate numai pe 
terenuri in pantă, supuse ero-

leri dimineață a avut loc în aula 
Academiei R. P. Romîne deschi
derea lucrărilor celei de-a 2-a 
consfătuiri cu tema .Semiconduc
torii și aplicațiile lor°, organizată 
de Comisia de coordonare a cer
cetărilor în domeniul semiconduc- 
torilor a Academiei R. P. Romîne.

La consfătuire participă acade
micieni, cercetători științifici, ca
dre didactice, ingineri și tehni
cieni de specialitate.

Iau parte ca invitați prof. E. F. 
Gross, membru corespondent al 
Academiei de Științe a U.R.S.S., 
și prof. V. S. Vavilov, de la Uni
versitatea „M. V. Lomonosov" din 
Moscova,

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostif de acad. I. Murgulescu, 
cepreședinfe al Academiei R. 
Romîne.

vi- 
P.

Preocupări 
gospodărești

In aceste zile, în comunele 
Cruceni și Foeni, regiunea 
Banat, cetățenii muncesc cu 
elan la o serie de obiective 
de interes obștesc local. Ast
fel, cei din Cruceni constru
iesc un magazin model, care 
cuprinde și un bufet Datori
tă hărniciei lor și entuzias
mului celor tineri clădirea a 
fost de acum ridicată „la 
roșu". Acest magazin model 
se construiește prin muncă 
patriotică.

In comuna Foeni se lu
crează intens la construcția 
drumului care leagă comu
nele vecine Cruceni și Giul- 
văz de comuna Foeni. 
în prezent s-au 
peste 8 km. de drum, 
drum se execută tot 
contribuția obștească a 
țenilor din comună.

La aceste acțiuni tineretul 
din cele două organizații 
U.TJ4. — din Cruceni și 
Foeni — și-a adus o contri
buție deosebit de însemnată.

MARIAN ADAM 
colectivist

TINERII
PR OPUN.

frumosului

ziunii toiului. Pe aceste tere
nuri pomii »nt plantați de-a 
curmezișul pantelor în rin- 
duri rare sau in benzi. Lucră
rile solului intre spațiile din
tre rinduri sau benzi se fac 
de-a curmezișul pantelor ți se 
cultird cu plante furajere sau 
agroalimentare.

A luat apoi cuvîntul acad. Eu
gen Bădărău, directorul Institutu
lui de fizică al Academiei R. P. 
Romine, care a prezentat o co
municare despre cercetările în 
domeniul semiconductorîlor la In
stitutul de fizică din București.

Prof. E. F. Gross a adus salu
tul oamenilor de știință sovietici.

Ing. F. D. Lăzăroiu, directorul 
Uzinelor „Electronica0, a prezen
tat comunicarea „Realizarea și u- 
tilizarea dispozitivelor semicon
ductoare0.

In continuare au fost prezentate 
alte comunicări de specialitate.

Lucrările continuă.

Brigada de producție a tineretului numărul doi condzsă 
de Ianica Ștefan se numără printre brigăzile fruntașe la 

Depoul de locomotive C.F.R. Pitești.
Foto ; O. PLECAN

TELEGRAMĂ
CONGRESULUI AL VII-LEA AL PARTIDULUI COMUNIST 

DIN ECUADOR
Dragi tovarăși,

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Român adre
sează celui de-al VII-lea Congres al Partidului dv., tuturor co
muniștilor din Ecuador, un călduros salut frățesc și urează 
succes deplin lucrărilor Congresului.

Comuniștii și toți oamenii muncii din țara noastră, nutresc 
un sentiment de profundă simpatie și solidaritate față de lupta 
partidului dv. pentru înfăptuirea celor mai arzătoare năzuințe 
ale clasei muncitoare și maselor populare din Ecuador.

Vă dorim, dragi tovarăși, ca sub steagul de neînvins al 
marxism-leninismului, să obțineți noi succese în întărirea con
tinuă a partidului, în înfăptuirea unității de acțiune a clasei 
muncitoare și a tuturor forțelor democratice și patriotice din 
țara dv., pentru pace, democrație și progres social.

COMITETUL CENTRAL 
AL

PARTIDULUI MUNCITORESC ROMIN

- picherița stației 
I de radioamplifi- 
| care din
i de Nord anunța 

duminică,

Gara

«■——
Cind pe fostul cîmp al „Pro

gresului” cu 15—20 de ani în 
urmă, copiii cartierului se jucau 
printre mormane de gunoaie și se 
jucau prin băltoace, părinții lor 
nu se gîndeau poate, că aci, se 
vor Înce1ăfeni odată vitraliile, 
luminile cu neon, betonul și as
faltul. Nu anticipau nici că copiii 
lor de atunci vor lansa o che
mare pentru frumos.

Și iată, în zilele noastre, de aici, 
de la Uzina de autobuze „Tudor 
Vladimirescu" din Capitală, s-a 
răspîndif inițiativa utemiștilor, 
pentru cel mai ordonat loc 
muncă, pentru comportarea 
Uzată, pentru lucru făcut cu 
de artist, pentru frumos.

Ce anume i-a determinat 
acești tineri să se apiece cu atîta 
interes spre ordine și frumos? 
Cine cunoaște viața de astăzi din 
uzină își poate răspunde cu mul
tă simplitate. Aci, în halele imen
se își petrec tinerii o parte din 
timp făurind din mîinile lor ma
șinile. Cum să nu fii curată uzi
na, sculele cu care lucrezi, cum să 
nu te străduiești să păstrezi ordi
nea, curățenia la locul tău de mun
că cind știi că acestea au o mare 
influență 
tale ?

Și cum să nu te gîndești 
lucrul pe

de 
civi- 
mînă

pe

asupra rodului muncii

celălalt", L-ar 
să 

repro
bi

mai ridicat decit 
durea inima pe orice montor 
audă așa ceva. Autobuzul 
zintă doar rodul muncii lui. 
cum să nu gîndești, ca muncito
rul Constantin Purcărea, care în 
consfătuirea pentru discutarea ci
frelor de plan pe 1962, spunea 
cu înflăcărare, cu siguranță : „A- 
vem toate posibilitățile, ca în 
anul viitor să atingem în privința 
calității, nivelul celor mai bune și 
frumoase autobuze din lume“. O 
anticipație prea curajoasă ? Nul 
Este hotărîrea și dorința lui, a 
tuturor muncitorilor uzinei ca 
marca fabricii lor să stea alături 
de produsele unor uzine cu o în
delungată tradiție. Să poată spune

cu mindrie : Vă plac l Sini frumoa
sei Au fost făcute în uzina noas
tră, la Uzinele „Tudor Vladimires- 
cu" !

11 ascultam pe muncitorul ca- 
rosier Marius Burlacu. Vorbea 
patos.

— Tovarăși, de 
ciocan pneumatic 
un an de zile și 
găzi de tinichigii
la o singură mașină. De ce?... O 
mașină în plus înseamnă produc
tivitate. De ce coifurile autobuzu-

cu

un 
de

ce să stea 
nemontat 
noi, șase bri- 

să ne canonim

TUDOR MANTA

(Continuare în pag. a 3-a)

Inginerul Petrescu 
muncitorul 1. Dumitru de la 
Uzina mecanică Teleajen exe
cută un ultim control al utila
jelor petroliere înainte de a fi 

expediate.

’___ - , r care-l faci să fie
mai bun, cîf mai frumos ? Așezînd 
carcasa unui autobuz, deși me
talul e rece, e dur, montoru! se 
gîndește la oamenii muncii care 
vor călători chiar în acest autobuz, 
la realizarea căruia a pus și el 
umărul, l-ar fi rușine desigur să 
audă, la un popas pe un montor de 
la Cluj, să zicem, că spune: „Bara 
aia e cam strîmbă. Coltul ăla e

La adunarea de dezbatere 
a cifrelor de plan pe 
anul 1962, tinăra An- 

ghelina Diaconu, din sectorul 
I confecții, al Fabricii de con
fecții și tricotaje București (pe 
care o vedeți în fotografie) a 
făcut printre altele propune
rea ca maiștrii și controlorii 
să urmărească mai îndeaproa
pe calitatea materialului intro
dus în procesul de producție 
pentru a se evita cazurile, așa 
cum s-a mai întîmplat uneori 
anul acesta, cind defectele la 
unele materiale au putut fi ob
servate de-abia în timpul lu
crului pe bandă. In felul a- 
cesta se va asigura o și mai 
mare calitate a confecțiilor.

Pînă 
executat 

Acest 
prin 

cetă-

Foto : N. STELORIAN

Minereu mai mult 
dar și mai bun

Rezervele interne
mai bine folosite!

Blumingul hu- 
nedorean (la
minorul de 1000 
mm) această 
minunată crea
ție a industriei 
noastre socia
liste, va intra 
la 1 ianuarie 
1962 în cel de-al 
cincilea an de 
1958, anul pri- 
și pînă in pre

producție. Din 
mului examen 
zent, prin cilindrii laminoru
lui au lunecat transformin' 
du-se în bare de diferite pro
file sute de mii. milioane de 
tone de oțel.

An de an creșteau sarcinile 
puse în fața colectivului de 
muncitori de aici dar în ace
eași măsură creștea experien
ța lor în muncă, nivelul teh
nic al producției. Iată, bună
oară : în cursul annlui 1962 
laminoriștilor de Ia bluming 
le revine sarcina să lamineze 
eu circa 200.000 tone laminate 
mai mult decit în cursul anu
lui acesta. Dar pentru reali
zarea acestor sarcini sporite, 
productivitatea muncii va tre
bui să crească și ea în cursul 
anului viitor în medie cu 20 
la sută față de cea realizată 
tn 1961. Sarcini importante.

de mare răspundere. Mun
citorii, tehnicienii și ingi
nerii blumingului le-au primit 
cu entuziasm, cu deplină în
credere in posibilitățile de 
realizare a lor. Ei s-au adunat 
pe schimburi de producție in 
adunări deschise cu toți mun
citorii in care au dezbătut in 
mod temeinic sarcinile ce le 
revin, au discutat măsurile ce 
trebuie luate pentru găsirea 
noilor soluții tehnice care să-i 
ajute in înfăptuirea noului

Minerii de la 
sectorul II al în
treprinderii mi
niere Teliuc s-au 
adunat zilele tre
cute pentru a 
dezbate cifrele 
de plan pe anul 
1962. ~ 
port at cu 
prilej pir 
mîndrie:

am extras în afara sarcini- 
oe pian 14.003 tone minereu, 
socrit productivitatea muncii 
10 la su*â, am îmbunătățit

Ei au ra- 
acesf 

ni de 
Jn H

LAL ROMULUS

(Continuare in pag. a 3-a)

lor
am
cu
calitatea minereului cu 7 la sută, 
am economisit la prețul de cost 
(numai în 10 luni) 184.000 lei..." 
Ceea ce cu alte cuvinte se poate 
spune ața : toate angajamentele 
au fost depășite I

Pentru anul 1962 planul de pro
ducție al sectorului este mult spo
rit. Fiecărei brigăzi ii revine sar
cina să extragă cu 1.000-2.000 tone 
minereu mai mult decit în anul 
tn curs. Și firește, sporiți sini și

ceilalți indici de plan. Cu 
acestea, toți cei care au luat cu- 
vintul, și n-au fost deloc puțini, 
și-au exprimat convingerea că toa
te sarcinile de plan vor ti depăși
te. Colectivul sectorului II a 
luat din vreme multe măsuri pen
tru asigurarea îndeplinirii planului, 
iar numeroase alte propuneri s-au 
făcut cu prilejul dezbaterii cifre
lor de plan. Acestea se referă la 
pregătirea din vreme pentru ex
ploatare a noi locuri de muncă, 
la sporirea gradului de mecani
zare a operațiilor de încărcare și 
transport (prin mărirea rețelei de 
transport cu motoare Diesel etc.), 
extinderea 
de muncă, 
screpere, 
abataje cu reflectoare, să fie puse 
în aplicare noi metode de exploa
tare de mai mare randament (este 
vorba de metoda cu subefaje

(oale

electrificării locurilor 
să se introducă noi 

să se ilumineze noi

Ing. N. ANDRONACHE

(Continuare in pag. a 3-a

fi

înce- 
pînd de la orele 

5 dimineața, sosirea în Bucu
rești a unor trenuri cu denu
miri deosebite.

— Sosește din direcția Moi- 
nești trenul special O.N.T...
- Sosește din direcția Bra

șov trenul special O.N.T... se 
auzea în difuzoare.

într-adevăr, cîteva trenuri 
de acest fel au adus duminică 
în București circa 4.000 de 
vizitatori printre care petro
liști din Moldova, construc
tori de tractoare și autoca
mioane din Brașov, colecti
viști din raioanele Buzău și 
Rm. Sărat, funcționari 
elevi din regiunea 
Un tren special a 
peste 800 de tineri 
de la Complexul Borzești- 
Onești.

Douăzeci de autobuze îi 
așteptau pe oaspeții de pe 
Valea Trotușului în fața gării, 
gata să-i poarte prin frumoa
sa noastră Capitală.
- Excursia la care partici

păm face parte dintr-un ciclu 
de excursii inițiate de Comi
tetul orășenesc U.T.M., ne-a 
spus tov. Ion Poenaru, unul 
dintre conducătorii grupului. 
Anul acesta am mai organi
zat excursii pe litoral, pe Va- 
lea Trotușului sau la noile 
șantiere și uzine din regiunea 
Bacău...

Șirul de autobuze a trecut 
prin Piața Victoriei, pe la 
Piața Palatului R.P.R. pe Ca
lea Victoriei, pe la Fabrica 
de confecții și tricotaje-Bucu- 
rești... Iată și clădirea noului 
circ, iată și Casa Scînteii...

— Ce păcat însă că O.N.T.-ul 
nu s-a gîndit să pună la dis
poziția vizitatorilor și cîțiva 
ghizi, ne spunea cu părere de 
rău tînărul Aron Vodă, secre
tarul organizației U.T.M. de 
la secția clorură de metilen a 
Combinatului chimic Borzești. 
Dorim foarte mult să cunoaș
tem frumusețile patriei, dar 
nu văzîndu-le doar din auto
buz, ci cunoscînd despre ele 
tot ce este mai interesant. 
O.N.T.-ul trebuie să se gîn- 
dească la asta.

Intr-adevăr, O.N.T.-ul nu a 
dat dovadă de prea mult zel 
în organizarea acestor vizi
te. în ciuda faptului că de 
obicei asemenea vizite sînt 
organizate temeinic, acum 
tocmai ceea ce era esențial a 
fost omis, adică îndrumarea 
vizitatorilor 
competenți, 
călătorie să 
instructivă.

Și vizita a continuat, 
mineața, un mare grup 

din Onești a vizitat Mu- 
de istorie a partidului. 

A fost o duminică pe 
n-am s-o uit, ne-a spus

Și 
Ploiești... 
adus și 
muncitori

de către ghizi 
pentru ca această 
fi fost cît mai

neri 
zeul

Di- 
de ti

care
un tînăr din Onești. Mi-a plă
cut mult, foarte mult Bucu- 
reștiul nostru ! Simți o mare 
bucurie să vezi tot ce s-a con
struit, cu atîta dragoste.

E. FLORESCU



mi amintesc că, 
în urmă cu cîtăva 
vreme aveam dese 
discuții în consilii
le pedagogice des
pre o problemă

care mî se părea foarte difici
lă. Existau în școală elevi 
care-și pierdeau timpul pe 
stradă, uneori pînă seara tîr- 
ziu, comportîndu-se necivi
lizat. Colectivele unor clase 
nu luau atitudine față de a- 
cești elevi. Ii auzeau pe unii 
colegi de ai lor spunînd : „Sîn- 
tem tineri, vrem să ne dis
trăm !“ — șl nu ripostau. în 
fond, acești elevi nu știau ce 
înseamnă să trăiești cu adevă
rat tinerește, să trăiești din 
plin viața de elev. Noi, peda
gogii și cadrele U.T.M., tre
buia să-l învățăm acest lucru. 
Știam foarte bine că lucrăm 
cu elevi care au vîrsta adoles
cenței și trebuie să trăiască 
după legile vîrstei. Dar cum 
prea multe discuții 
nu trebuia să pur
tăm, ci să acționăm. 
Organizația U.T.M. 
avea doar o multitu
dine de forme și mij
loace la dispoziție 
pentru a organiza timpul liber 
al elevilor în scopul educării 
lor comuniste, al dezvoltării 
lor armonioase.

Planul comun al școlii ți 
organizației U.T.M. înscrisese o 
mulțime de activități pe 
trebuia să le organizăm, 
făcut numeroase sondaje 
rîndul elevilor pentru a
părerile și dorințele lor, pen
tru a le cere sugestii am ce
rut sfatul profesorilor. Și, 
treptat, treptat în școală a 
început să se dezvolte o boga
tă activitate cultural-educativă.

Cine a participat la frumoa
sele serbări școlare știe și în
țelege ce rol joacă ele în via
ța școlară, știe cît valorează în 
munca de educație comunistă. 
Noi am ținut seama de aceas
ta și am extins mult în școa
lă tradiția organizării serbă
rilor școlare. Am ajuns, cu
rînd, ca în fiecare sîmbă
tă după amiază și dumi
nică dimineață să organizăm 
în școală o manifestare cultu
ral-artistică care reunește nu
meroși elevi ai școlii. Ce-am 
înțeles noi prin aceste serbări ? 
Nu numai coruri, dansuri, re
citări, ci o gamă întreagă de 
manifestări, care au, de fie
care dată, o tematică bine 
conturată. Iată cîteva exem
ple. Elevii dovedesc mare in
teres pentru concursuri: se în-

dublu 
da

De. obicei, în statisticile sportive sînt căutate întotdeauna curiozitățile. Se cunoaște cine
a înscris primul gol ai campionatului în ediția X, care dintre jucători a înscris cele mai multe 
goluri, ș.a.m.d. Finalul primei părți a campionatului categoriei A a consemnat un fapt cu totul ine
dit : jocul restant dintre Progresul București și Steagul roșu Brașov cîștigat cu 2—1 de primii avea 
să definească poziția brașovenilor în fruntea clasamentului sau să-i oblige pe aceștia să cedeze locul 
fotbaliștilor ploieșteni. Pînă rn minutul 90, fotbaliștii de la Steagul roșu se și considerau cam
pioni de toamnă însă ultimul gol a| turului campionatului, acela înscris în ultimele secunde de 

Voinea, i-a „detronat" de la șefie, pe primul loc trecînd Petrolul-Ploiești.

trec cu plăcere, tovărășește, 
care cunosc mai mult și mai 
bine anumite probleme, ci
tesc mult, cercetează, consul
tă documente, merg la spec
tacole. Aparent o fac pentru 
concurs, în fond însă, ei se 
pregătesc, mînați de fireasca 
dorință de a cunoaște, de a 
afla mereu noutăți. Este o 
chestiune instructivă, dar nu 
numai instructivă, ci și educa
tivă, căci cunoștințele le dez
voltă orizontul dar le formea
ză și caracterul, le dezvoltă 
profilul moral, îi maturizează.

în Luna prieteniei romîno- 
sovietice elevii din clasa a X-a 
s-au întrecut într-un concurs 
cu tema „Marea revoluție so
cialistă din Octombrie oglin
dită în literatură". Concursul 
a fost organizat împreună cu 
tinerii muncitori elevi la se
ral. In prealabil ei au citit 
lucrări literare, au purtat dis
cuții despre cele citite. Con-

o chestiune în sine, ci o acti
vitate largă, care a cerut pre
gătiri la nivelul anilor, zile 
de repetiție, serbări în „avan
premieră" și deci învățarea 
unor cîntece, poezii, dansuri, 
pregătirea unor scenete. La 
concurs au participat 21 de 
clase, iar numerele prezentate 
au fost interpretate de 250 
de elevi. Au evoluat pe scenă 
3 echipe de teatru, 20 de re
citatori, 16 echipe de dansuri 
etc. Din rîndul acestor parti
cipanți la concurs precum și 
al altor elevi ne-am propus 
să formăm un ansamblu ar
tistic al școlii compus din 
300 de elevi, care să cuprindă 
echipe de teatru, cor, recitatori, 
brigada artistică de agitație, 
soliști vocali și instrumentiști, 
orchestră.

...Trecem acum prin oraș șl 
constatăm cu bucurie că ele
vii noștri nu-și mai pierd vre
mea pe

Din experiența organizației U.T.M. 
de la Școala medie din Roman

care 
Am 

în 
afla

cursul a fost antrenant, plin 
de învățăminte pentru partici- 
panți și pentru cei care au a- 
sistat la concurs.

Sau, alt concurs. De data a- 
ceasta este vorba de un con
curs ghicitoare pe temă muzi
cală. Au fost prezentate lu
crări ale lui George Enescu, 
Mozart. Paganini, Weber etc. 
Participanții la concurs au 
fost solicitați să recunoască 
lucrările, să explice ce instru
mente sînt folosite pentru in-’ 
terpretarea acestora etc. Prin 
această formă accesibilă, noi 
realizăm de fapt educația mu
zicală a elevilor.

Asemenea acțiuni, pe care 
noi le numim „de sîmbătă sau 
duminică" sînt mult mai nu
meroase. Și, ceea ce este foar
te important, ele atrag un 
mare număr de elevi. Este o 
adevărată cinste să fii invi
tat sîmbătă sau duminică la 
manifestarea cultural-artistică 
organizată în școală. De altfel 
acest lucru l-am și urmărit. 
Dar să fiu mai explicită. Ele
vii nu sînt doar spectatori la 
activitățile cultural-artistice, 
ci participanți activi, organi
zatori, realizatorii acestor ac
tivități. Cum ? Duminică 26 
noiembrie, de pildă, am orga
nizat în școală un concurs 
cultural-artistic. Concursul n-a 
constat doar în manifestarea 
din ziua de duminică, n-a fost

stradă ; nu ne mai 
sosesc sesizări des
pre cazuri de aba
teri de la disciplină 
în afara școlii. Ele
vii indisciplinați, le
neși, s-au integrat 
în colectivele elevi- 

ritmul de muncă și

Geta Pitică și Maria Alexandro - 
campioane internaționale de tenis 

de masă ale R. P. Pnlone 
(CORESPONDENȚA TELEFONICA SPECIALA)

Tinerii Capătă Teodor șl Niculescu Nicola» de la Uzinele 
de autobuze șl troleibuze din Capitală șe consultă adesea 
asupra pieselor ce le lucrează. Iată-1 discutind despre pre

lucrarea unui ax universal de la autobuze

lor, în
învățătură al acestora tocmai 
datorită antrenării lor în ac
tivitățile cultural-artistice. 
Sînt numeroase exemplele 
de elevi care învață mai bine, 
sînt mai disciplinați din mo
mentul în care au devenit 
membri într-un colectiv care 
pregătește o manifestare cul- 
tural-artistică.

Unde sînt elevii, ce fac după 
ce-și termină lecțiile și se o- 
dihnesc ? Foarte mulți sînt 
antrenați acum în pregătirea 
serbării care va avea loc la 
16 decembrie : „Serbarea 
tru părinții noștri" E o 
priză pentru părinți și 
nu-mi permit să divulg 
gramul. Alți elevi pregătesc 
medalionul muzical „Verdi" 
care se va desfășura la 24 de
cembrie. Pentru 30 Decembrie, 
un colectiv de elevi, cu spriji
nul profesorilor, pregătește un 
montaj literar-muzical „Te 
slăvim, Republică". Sînt în fe
bra pregătirilor și cei care se 
ocupă de organizarea carnava
lului din 31 decembrie. Iar 
alți elevi sînt antrenați într-o 
activitate — cum îi spunem 
noi — cotidiană: pregătesc e- 
misiunile săptămînale la stația 
de radioamplificare a școlii. 
O zi este închinată învățării 
unui cîntec patriotic, o alta, 
emisiunilor științifice ; joia, 
în pauza mare, brigada artisti
că de agitație prezintă „Rai
dul zilei prin clase". Sîmbătă 
clasele care au pregătit cele 
mai frumoase programe artis
tice, Ie prezintă la stație, iar 
alteori «devii din cercul lite
rar citesc din lucrările lor ori
ginale.

Și perspectiva... Este foarte 
bogată în proiecte. In esență : 
vrem să realizăm ca toți ele
vii școlii să fie antrenați In 
pregătirea programelor cultu
ral-artistice, să dezvoltăm 
tradițiile culturale ale școlii.

VARȘOVIA 11 (prin telefon), — 
Campionatele internaționale de 
tenis de masă au constituit eve
nimentul sportiv nr. 1 din ultima 
vreme din capitala R. P. Polone. 
Încă cu multe zile înainte de în
ceperea competifiei se epuizase
ră țoale biletele pentru încăpă- 
foarea sală a sporturilor din Var
șovia. întrecerile care au durat 
trei zile și la care au participat 
reprezentanți a șapte țări s-au 
bucurat de un frumos succes atît 
prin valoarea concurenților și ni
velul tehnic ridicat al întrecerilor 
elf și prin buna organizare a com
petiției din țara prietenă.

Sportivele noastre — Geta Pi
tică și Maria Alexandru, confir- 
mind din nou ridicata lor valoare 
și buna pregătire tehnică — au 
obținut un nou succes de răsunet 
ctștlgînd titlul de campioane In
ternationale In proba de 
femei; iar Geta Pitică alături

led de mii de tineri ia startul

cehoslovacul Polakovlc și pe cei 
la proba de dublu mixt.

In finala de dublu femei repre
zentantele noastre au Intîlnit cu
plul Kunz, Kalweit (R. D. Germa
nă). Primul set a avut mai mult 
un caracter de studiu. Jucătoarele 
noastre și-au încercat pe rînd lo
viturile dînd loc la o luptă sfrîn- 
să. La scorul de 20—20, adversa
rele, cu un plus de calm, au ob
ținut victoria.

In următoarele trei seturi însă, 
campioanele mondiale își fac jo
cul obișnuit, se secondează per. 
fect una pe alfa și atacînd în se
rie nu lasă nici o îndoială asupra . 
rezultatelor întîlnirii. R)

Spectatorii care au umplut pînă p 
la refuz sala competiției au a-, ’ 
plaudat deseori trecerile rapida 
din apărare in atac ale reprezen
tantelor noastre precum și preci
zia cu care dirijau mingea.

In finala de dublu mixt, Geta 
Pitică a jucat alături de tînărul 
jucător cehoslovac Polakovlc, un 
specialist în proba de dublu. Deși 
au alcătuit pentru prima oară a- 
cest dublu, cele cîteva antrena
mente făcute împreună la Varșo- 

pen- 
pres- 
nume

pen- 
sur- 
deci 
pro-

Prof. BAJL'RA ȘTEFANIA 
secretara comitetului 

organizației U.T.M. de la 
Școala medie din Roman

O frumoasă 
inițiativă

Si-

„Spartachiadei de iarnă a tineretuluiXC

vis s-au dovedit 
tru obținerea unui 
tigiu într-o probă 
cunoscute.

In preliminarii,

suficiente 
succes de 
cu multe

Povestește un fruntaș 
al recoltelor bogate

Comitetul orășenesc U.TJA. 
biu a organize! recent un con
curs cu tema „Filmul — mijloc 
important da educare comunistă 
a tineretului", la concurs au par
ticipat elevi de la școlile tehnice, 
școlile medii și școlile profesio
nale, precum și numeroși munci
tori, ingineri și tehnicieni de la 
întreprinderile din oraș. Concursul 
se desfășoară in patru etape.

Dovedind o temeinică pregăti
re, dînd răspunsuri exacte repre
zentanții Școlii medii nr. 1 au 
totalizat punctajul cel mai mare 
calificindu-se in etapa finală. Ele
velor Corina Be'u, Anca Hala- 
maghi și Rodica Tom* — câștigă
toarele acestei etape — li s-au 
acordat premii.

Spectatorii au urmărit cu multă 
însuflețire concursul, răsplătind 
răspunsurile eoneurenți'or cu vii 
aplauze.

G. SIBERT 
elev

La 1 decembrie au început întrecerile din prima etapă a 
tradiționalei competiții populare „Spartachiada de iarnă a 
tineretului". Datorită măsurilor organizatorice șl tehnice, ce 
s-au luat din timp, întrecerile se bucură de un frumos suc
ces, ilustrat, în primul rind, prin larga participare a tinere
tului de pe întreg

Iată relatările a 
nali în legătură cu

cuprinsul țării.
doi dintre corespondenții noștri regio- 

desfășurarea primei etape a competiției.

în regiunea Mureș-Autonomă
Maghiară

1n regiunea Mureș-Autonomă 
Maghiară, sînt minunat» 
condiții p»ntru practicarea 

sporturilor de iarnă. In raioane« 
de munte — la Miercurea C 
Gheorghieni, Toplița — schiul s 
patinajul sînt sporturi îndrăgi** o» 
tineret. La Va ea Strimbă, ra onJ 
GHeorgh enaproaoe toți — cu 
m c, cu mar» — prac*că Khâd. 
Af3 la orașe cit ș> le seta s-eu 
creat condiții favorabil» desfășu
rării sporturilor de iarnă. In ulti
mii ani tot mai mulți tineri prac
tică șahul, tenisul de masă, gim
nastica și alte discipline sportiv».

Comisia regională de organiza
re ■ spartachiadei da iarnă, din 
care fac parte reprezentanți 
organelor regionale 
U.C.F.S., sindicale, ai

ai 
U.T.M., 
Sfatului 

popular regional etc. a luat din 
timp măsuri pentru pregătirea și 
organizarea In bune condiții a 
acestei competiții. De esemanea, 
tn fiecare raion s-au constituit co
misiile raionale de organizare a 
spartachiadei. Comisiile și-au în
tocmit planuri concrete privind 
desfășurarea — pe etape — a în
trecerilor. S-eu luat măsuri pen
tru popularizarea spartachiadei tri- 
mițîndu-se în întreprinderi, în co
mune și sate peste 1000 de afișe. 
In unele localități, organizațiile 
U.T.M., în colaborare cu asociații
le sportive, au confecționat pa
nouri, afișe și fotomontaje pentru 
popularizarea Spartachiadei 
iarnă a tineretului.

Pregătiri inte-esante se fac 
raionul M'ercurea Ciuc. Din 
țiativa organelor U.T.M. și U.C.F.S. 
— și cu sprijinul sfaturilor popu
lare — au început lucrările de 
amenajare a unor pîrtii da schi, 
a 5 trambuline pentru sărituri (da 
diferite înălțimi, inclusiv pentru 
începători) și a unor ptrfli pentru 
slalom. Brigăzile utemiste da mun
că patriotică de le I.R.E.M., Coo

de

în 
ini-

perativa Oltul, Școala medie din 
Miercurea Ciuc și altele au lu
crat la amenajarea acestui 
nat loc de antrenanjieot s» con
cursuri de schi. Tot pe plan local 
s-au confecționat 300 de perechi 
oe schiuri. De curînd s-a orga
nizat. tot la Miercurea Ciuc, 
cirs per—_ arbitri de schi.

La Tușnad, 1a Tg. Mureș p 
•Ke oc»- -ăji s-e Incapuș amene- 
jarea pahnoarelor. Pe iacul din 
Tușnad, de pildă, se amenajează 
o pistă da patinaj unde sa vor 
antrena și vor participa la con
cursurile de patinaj tineri din sa
tele învecinate.

Pregătiri intense pentru practi
carea sporturilor de iernă In ca
drul spartachiadei se fac și In 
raioanele Toplița, Gheorghieni și 
Tq. Mureș. La Toplița, de pildă, 
se confecționează 250 de perechi 
de schiuri.

Un sprijin prețios vor acorda 
tn desfășurarea competiției, co
misiile regionale de gimnastică, 
schi, lupte, tenis de masă, șah 
etc. — asigurind instructorii și 
arbitrii necesari. Tn ședințele lor, 
conrrisiile sportive pe ramură au 
stabilit măsuri concrete tn aceas
tă privință.

în unele locuri au început 
întrecerile pe asociații sportive. 
Astfel, la M:e-curea Ciuc au în
ceput jocurile de tenis de masă 
în cadrul asociațiilor sportive 
Voința și Avîntul. Totuși, in multe 
locuri n-a fost încă depășit sta
diul pregătirilor. Comisia regio
nală de organ zare va trebui 
ia măsuri ca încă acum să se 
gamzeze primele întreceri, 
asociație, la disciplinele care 
necesită zăpadă, adică la șah, 
nis de mesă, trîntă, gimnastică, 
haltere etc.

oc>

ȘTEFAN NECANIȚCHI

un

în regiunea Galați
In acest an, în 

regiunea Galați, 
Spartachiada de iar
nă a tineretului va 
cuprinde în între
ceri un număr mult 
sporit de partici
panți față de acum 
un an și anume, a- 
proximativ 120.000 
de tineri. In scopul 
asigurării unor con
diții cât mai bune 
de desfășurare a 
întrecerilor din ca- 
&rul spartachiadei 
de iarnă, Consiliul 
regional U. C. F. S. 
Galați a organi
zat comisiile de 
spartachiada la ni
velul raioanelor și 
orase'.xr S-au ti-
r.ut de 
ședințe de instrui-

taj cu președinții 
de asociații sporti
ve, cu profesorii de 
educație fizică și cu 
secretarii U.T.M., 
ședințe în care s-a 
prelucrat regula
mentul spartachia
dei și au fost indi
cate măsurile orga
nizatorice ce tre
buie luate. Primele 
concursuri au și în
ceput la 
țiile sportive 
minorul și 
greșul din 
la asociațiile 
tive Ancora 
și Metalo-sport Ga
lați, G.A.S. Ivești, 
Victoria G-A.C. 
Străoane din ra
ionul Panctu. aso
ciația sportivă „Par
tizanii păcii

asocia- 
La- 

Pro- 
Brăila, 

spor- 
S.N.G.

G. A. C. Urechești, 
raionul Focșani și 
altele, la discipline
le șah, tenis de ma
să și haltere.

Și comisiile regio
nale pe ramură de 
sport au luat mă
suri pentru a spri
jini desfășurarea a- 
cestei 
sportive, 
du-se în asociații
le sportive pentru 
a ajuta secțiile pe 
ramură de sport să 
desfășoare în bune 
condiții etapa pe 
asociație. Pentru 
popularizarea spar- 
tachiadei de iarnă 
s-au distribuit în 
asociațiile sportive 
peste 2.000 «fișa

competiții 
deplasîn-

In preliminarii, ca și în finala 
disputată cu Kalweit, Schneider 
(R. D. Germană), dublul Pitică- 
Polakovic s-a remarcat prin valo
rosul joc pe care l-a prestat.

Maria Alexandru și Geta Pitică 
merită toate laudele pentru suc
cesul obținut, prejioasă contribu
ție la creșterea prestigiului spor
tiv aî patriei noastre.

ca și In

NOTE
DE SPECTATOR

O lăudabilă inițiativă

(Urmare din pag. l-a) 

ță. Bună treabă. Am „prin
s-o". O și punem în aplicare. 
Toți tinerii noștri de pe ate
laje asta fac acum.

Firește însă că acesta nu 
este singurul element care 
le va da posibilitatea colecti
viștilor din Amaru să obțină, 
în anul ce vine, 5.000 kg po
rumb boabe la hectar, de pe 
cele 270 hectare, așa cum 
și-au propus. Gheorghe Tă- 
nase ne-a vorbit șl despre 
asta. Brigada lui o să lucreze 
180 de hectare din acest te
ren. Membrii brigăzii au ho- 
tărît să obțină mai mult. 
Cum ? In loc de 20 de tone — 
cum e prevăzut să se ducă pe 
fiecare hectar — ei duc 25 de 
tone gunoi de grajd. Vor fo
losi numai sămînță din soiul 
care anul acesta a dat cele 
mai bune rezultate în colec- 

. In loc de șase prașile 
da opt (patru mecanice

cortffsletate cu patru manua
le) — așa cum a procedat 
echipa de tineret.

— Și pentru că a venit din 
nou vorba despre tineret — a 
intervenit Tănase — vreau să 
mai precizez că la anul vcm 
avea patru echipe de tineret. 
Ne-am sfătuit cu organizația 
de partid, cu consiliul de 
conducere și tovarășii ne-ou 
promis tot sprijinul. Expe
riență avem, condiții de ase
menea. In brigada noastră, a- 
proape 70 la sută sînt tineri.

Și Gheorghe Tănase, in ca
litate de secretar al comitetu
lui U.T.M. pe gospodărie, 
ne-a relatat apoi măsurile 
prin care toți tinerii colecti
viști vor contribui la îndepli
nirea planurilor gospodăriei. 
O parte din acțiunile despre 
care spunea că le întreprind 
tinerii erau în plină desfășu
rare. Un șir de căruțe vîrfuite 
cu gunoi de grajd se îndrep
ta spre terenul de pe care se 
vor obține 5.000 kg porumb 
boabe la hectar. O altă echi
pă se întorcea de pe cîmp. 
Dusese un transport de mra- 
niță colectată din curțile co
lectiviștilor. Constantin Gro- 
zăvescu, inginerul agronom 
al gospodăriei, își pregătea a 
doua lecție a cercului agro
tehnic. La aceste cursuri, or
ganizația U.T.M. îi mobilizea
ză, de două ori pe săptămînă, 
pe toți tinerii fruntași care 
vor alcătui echipele de tine
ret.

...Vorbeam, de mai multe 
ore, cu un fruntaș al recolte
lor bogate. Încetul cu încetul 
înțelegeam pentru ce a fost el 
delegat de gospodărie să parti
cipe la consfătuirea raională. 
Pentru că ducea acolo o expe
riență bogată și era omul în 
măsură să vină înapoi cu tol
ba plină de noi învățăminte. 
Un tînăr entuziast, care întors 
între ai lui a și trecut la apli
carea acestor învățăminte, la 
răspîndirea lor în masa tine
rilor colectiviști.

7

ȘANTIER ARTISTIC

T. OANCEA

Ați urmărit vreodată un con
curs de tir cu arcul ? Din păcate 
puțini amatori de sport ar putea 
răspunde afirmativ la această în
trebare. Și acest regret este de
terminat de slaba popularizare a 
acestei discipline, de numărul re
dus de concursuri.

în sfîrșit, sîmbătă și duminică, 
după nenumărate luni de aștep
tare, am avut prilejul să urmărim 
in sala Roreasca M o asemenea 
compe-.;.a oo-aiă cu „C-pa ore 
Șuiul Bucureș:.* și care a reunrt 
ia start trăgători din Tg. Mureș, 
Petroșeni, Aninoasa și din Capi
tală. Printre cei 26 de participanți 
(cifră care a întrecut... numărul 
spectatorilor, datorită slabei popu
larizări a competiției) am remar
cat pe tînărul Cădere Gheorghe 
din Aninoasa. Miner de profesie, 
utemistul Gheorghe Cădere a în
ceput să practice de curînd acest 
sport împreună cu alți tineri din 
brigadă în care lucrează. în re
zultatele obținute în acest prim 
concurs al său, el va afla un pu
ternic îndemn de a se antrena și 
pe mai departe cu aceeași perse
verență.

Victorie a elanului
Sala Giulești, care prin grija 

clubului Rapid căpătă un aspect 
tot mai frumos, a găzduit sîmbă
tă seara partida de baschet din
tre formațiile masculine bucureș- 
tene Știința și Rapid. Un meci de 
luptă în care prima șansă o avea 
echipa ceferistă. Dar, din primele 
minute de joc, studenții reușesc 
să se impună prin precizia la coș 
prin promptitudinea contraatacuri
lor, ajunqînd să conducă cu 12 
puncte. Jucătorii de la Rapid își 
revin și egalează. Cine va cîș- 
tiga ?

Răspunsul l-am primit în ulti
mele secunde de joc cînd jucă
torii de la Știința — avînd în Gri- 
gore Costescu un excelent coor
donator — reușesc să se distan
țeze și să cîșfige partida.

»

A

La
n frontul generai al 
creației artistice din 
țâre noastră, un loc 
din ce în ce mai 
important îl ocupă 
tînăra generație de

compozitori.
In dorința 

riior cîteva 
lizări și proiectele unora dintre 
tinerii creatori pe tărîmul artei 
sunetelor, ne-am adresat unor 
compozitori care ne-au făcut ur
mătoarele declarații :

de a prezenta citito- 
dintre recentele rea-

Dumitru Bughici
După Simfonie închinată eroilor 

clasei muncitoare car» au căzut 
în lupta pentru eliberarea po
porului nostru de sub jugul fas
cist, care a fost 
nul acesta într-un 
chestrei simfonice 
ziunii, am scris un Divertisment 
pentru violină, violoncel și pian 
pe care l-am dedicat trioului for
mat din 3 dintre colegii mei 
— profesori la Conservatorul bu- 
cureștean : George Manoliu, Se
rafim Antropov și Radu Negrea- 
nu.

In prezent, lucrez la un poem 
simfonic intitulat „Poem al bucu
riei" în car» am tncercat să sur
prind «ntuziasmul car» ma eu-

interpretată a- 
concert al or- 
a Radiot»levi-

ce lucrează tinerii compozitori

In sala Giulești s-au intîlnit 
duminică formațiile feminine 
de volei C.S.O. Craiova șl 
Sănătatea București. Acționînd 
cu mal multă energie tn atac, 
după cum se vede și tn cli
șeu, jucătoarele de la Cra
iova au reușit sâ termine în

vingătoare.
prins eiunci cînd împreună cu un 
grup de compozitori am vizitat 
regiunea Bacău ți am văzut ma
rile construcții ridicate în anii pu
terii populare pe aceste melea
guri.

Radu Paladi
terminat zilele acestea un 
pentru tineret — intitulai 

— care va

Am 
cîntec 
chiar „Imn tineresc' 
fi interpretat curînd de Ansamblul 
artistic al Uniunii Tineretului Mun
citor în cadrul unei emisiuni la 
Televiziune. Sper ca noua lucrare 
să placă maselor de tineri, să in
tre în repertoriul curent al for
mațiilor de artiști amatori.

In prezent, paralel cu preocu
parea pentru elaborarea unui ora
toriu și e unui concert pentru 
violă ți orchestră de mult înscri
se în planurile mele de creație, 
elaborez o piesă corală pe care 
vreau ca Ansamblul artistic al 
U.T.M. să-l interpreteze la Festi
valul Mondial al Tineretului 
Studenților care va avea loc 
vara

avut bucuria oe e-mi auzi inter
pretate în ultimul concert simfo
nic al Radioteleviziunij o lucrare 
scrisă în ultimii ani. Concertul 
pentru flaut și orchestră.

Am terminat de curînd o can
tată de cameră intitulată „Lupta 
cu inerția* pentru mezzosoprană, 
tenor, piano, vioară, clarinet Pri
ma parte a cantatei intitulată 
„Nocturne" este construită pe ver
suri de Bacovia, iar partea a doua 
intitulată „Odă Soarelui" are la 
bază trei poeme ele lui Nicolae 
Labiș.

Cantata recent terminată în
cheie, de altfel, un ciclu de lu
crări de muzică de cameră scrise 
în ultimii ani din care fac parte : 
2 quartete, un quintet, un ciclu de 
lieduri pe versuri de Topîrceanu.

In prezent toate gindurile mele 
sînt concentrate spre elaborarea 
unei simfonii

Am msi terminat zilele acestea 
4 vocalize pentru mezzosoprană 
și orchestră, 4 piese scurte fără 
text care sper că se vor bucura 
de succes în sălile noastre de 
concert.

Vorbind despre proiectele mele 
de viitor, trebuie să subliniez fap
tul că sînt în 
de operă pe 
rană pe baza 
putea scrie o 
cerințelor pe 
pune în fața creatorilor noștri.

Boris Spasski conduce

anului 1962.

Anafol Vieru

Și 
1n

Sergiu Sarchizov
Am terminat de curînd un cîn

tec despre cosmonaufi pe versuri 
de Vlaicu Bîrna, în care am în
cercat să surprind unul din marile 
evenimente alo contemporaneită
ții : succesele obținute de primii 
cosmonauți sovietici pe drumul 
cuceririi Cosmosului.

căutarea unui libret 
o temă confempo- 
căruia sper că voi 
lucrare la înălțimea 
care partidul la

Laurențiu Profeta
Toate gindurile mele In zilele 

acestea sînt îndreptate spre defi
nitivarea baletului „Prinț ți cer
șetor" după celebra lucrare a lui 
Mark Twain pe un libret scris de 
Ionel Hristea ți Oleg Danovski. 
Baletul va avea 3 acte tn 11 fa. 
blouri. Pînă în prezent am termi
nat schița pentru pian, urmînd ca 
foarte curînd să încep orchestra
ția.

în sfîrșit țin să amintesc faptul 
că recent am terminat un cîntec 
dedicat ostaților armatei noastre 
populare.

După consumarea a 15 run
de, în campionatul unional 
de șah conduce marele maes
tru Boris Spasski cu IO1/» 
puncte și o partidă amînată. 
El este urmat de Polugaevski 
S-Vs puncte (o partidă amîna
tă), Holmov 9‘/2 puncte, Aver
bach 9 puncte, Bronștein și 
Taimanov cu cîte 8‘/2 puncte 
fiecare.

Un gest irumos
Cei mai _____ __

burile Steaua și Dinamo s-au în
fruntat cu mult curaj, oferind me
ciuri de calitate, disputate cu 
multă ardoare.

Victoria și titlul de campioană 
au revenit, conform așteptărilor, 
boxerilor dinamovișfi, care, în 
cadrul festivității de închidere a 
campionatelor au primit cupa și 
medaliile respective.

Printre cei care i-au felicitat apoi 
pe componenții echipei campioa
ne a fost și cunoscutul pugilist 
Gheorghe Negrea care doar cu 
cîteva minute mai devreme, 
luptînd pentru culorile clubului 
său Steaua, a încrucișat mănușile 
cu dinamovisful luliu Asztalos.

Și dinamoviștii l-au îmbrățișat 
cu drag pe medaliatul olimpic 
care i-a felicitat cu atîta căldură 
și sinceritate.

Ing. MARCEL RUSESCU 
maestru al sportului

buni boxeri din clu-

PE SCURT
Echipa cehoslovacă de fot

bal Dukla Braga și-a început 
turneul în Franța, jucînd cu 
echipa Angens. Meciul s-a în
cheiat cu un rezultat de ega
litate : 1-1 (1-0) .

★
Floretistul maghiar Laszlo 

Kamuti a cîștigat duminică 
la Paris tradiționala competi
ție de scrimă 
feul Martini”.

dotată cu ,.Tro-

★
de hochei peSelecționata 

gheață a R. S. Cehoslovace a 
revanșat înfrângerea suferită 
acum două zile, întrecînd la 
Stockholm cu categoricul scor 
d« 5-1 (4—1 ; 1-0 ; 0-0) echi-

pa Suediei, tn primul joc sue
dezii cîștigaseră cu 4—3.

★

Palatul sporturilor din Bu
dapesta a găzduit întîlnirea 
internațională de box dintre 
echipele de juniori ale R. P. 
Ungare și R. P. 
norii pugiliști 
cîștigat cu scorul

★

Echipele maghiare de fotbal 
au susținut două meciuri in
ternaționale : Tatabanya a 
dispus cu 1—0 de Lokomotiv 
Leipeig iar Gyoer a întrecut 
cu 7—2 pe Ruch Chorzow 
(R. P. Polonă).

Polone. Ti- 
maghiari au 
de 12-8.



In pragul sărbătorii majoratului
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O AMINTIRE

PENTRU TOATĂ
nul s-a născut pe 
malul Dunării, între 
năvoade pescărești ; 
altul într-o comună 
de
un

lîngă Ploiești ; 
al treilea în 

București ; al patrulea pe lîngă 
Roșiori; unul în partea de munte 
a Buzăului; altul nu departe de 
Videle... Ce-i leagă pe acești 
prieteni tineri, răsăriți din sate și 
orașe împrăștiate în toate regiu
nile ? Faptul că azi lucrează în 
aceeași uzină de mașini agricole 
„Semănătoarea"? Faptul că sînt 
din aceeași promoție a școlii pro
fesionale a uzinei ? Desigur și 
una și alia. Trei ani în șir au îm
părțit aceleași griji școlare, s-au 
plecat pe aceleași manuale, au 
deprins odaia mecanismele ace
lorași mașini, au jucat în aceleași 
echipe sportive. Munca în aceeași 
uzină le cimentează, firește, prie
tenia născută în anii de școală. 
Și apoi mai e un fapt : scurtele 
lor biografii se aseamănă și prin 
faptei» înscrise în marele spațiu 
alb ce abia trebuie să-l umple. 
Și unul din evenimentele care 
vin» să se înscrie pe drumul lor 
bioqrafic e de aserhenea, comun: 
el îi va face să-și amintească u- 
nul de altul și cind vor fi cu păr 
cărunt ; e o sărbătoare tinereas
că, al cărei sens e greu ca un 
sîmbure da aur — majoratul. Ce 
reprezenta majoratul în viața pă
rinților lor 1 Puțini își vor fi amin
tind de data neînsemnată cu roșu 
în nici un calendar. Pentru unii 
— printre care sa numără și cei 
din generația mea — majoratul 
a coincis cu azvîrlirea de pe băn
cile de școală în tranșee și a- 
dăposturi antiaeriene. Retezarea 
aripilor deschise ala viselor, îrrnă- 
bușirea dorului de învățătură, in
trarea în noaptea amară a felina
relor camuflate, tocmai la vîrsta 
setei de lumină. Pentru alții, mai 
în vîrsta, al optesprezecelea an 
cresta pe răboj nu înaintări, nu 
consolidări în muncă, ci șomajul, 
nu începutul studiilor, ci întteru- 
oerea lor. In orice caz, vîrsta de 
optesprezece ani însemna doar un 
număr compus din două cifre in
colore, ca tot șirul care forma 
odinioară viața cenușie, grea și 
apăsătoare, a oamenilor mărun’i.

Iar azi 7
Majoratului îi acordă și uzina 

și U.TAA-ul și țara întreagă sen
sul unui prag : pragul maturitățiL 
Pînă acum, Marian Șoricel — fiu! 
pescarului din Mircea-Vodă, cu 
părul negru valuri-vălurj și ochii 
aidoma cărbunilor, era aproape 
un copil. Constantin Ene, care și-a 
petrecut ultima vacanță în casa 
proaspăt ridicată • părinților lui, 
coUchviști din Cocargea, era un

de
Veronica Porumbacu

băiejandru priceput în meseria în
vățată la profesional, îndrăgostit 
de muzica de operă. Ilie Fifială. 
un absolvent strălucit al școlii 
(9,50 I), un bun elev la seral, ca 
și colegii lui. Ion Agapie, un 
sportiv căruia, în afara sportului, 
îi plăcea mai ales... sportul, iar 
Florea Dandu. răsărit în inima Bă
răganului, un copilandru care își 
petrecea cele mai frumoase ore 
libere ca spectator al pieselor de 
teatru. Ion Popa dintr-un Tecuci 
de pe bărăgan — era un pui de 
țăran căruia grozav îi plăcea să 
recunoască în vacanțele din sat, 
cîte-o combină montată chiar îh 
hala unde lucra el, iar Boțel 
Popa, un tînăr mai călătorit, care 
a lucrat un an îrtreg la Fabrica 
„I. C. Frimu" din Sinaia...

Ei bine, toți acești tineri, cîțiva 
numai din promoția pe țară a 
acestui majorat, au fost, la vîrsta 
cind părinții ți strămoșii lor erau 
nevoiți să intre argați pe moșia 
boierului, „recrutați", căutați de 
reprezentanți ai școlii profesiona
le și invitați să învețe o meserie 
calificată care le deschidea odată 
cu porțile uzinei și drumul spre 
cele mai înalte școli ale țării. 
Toată copilăria lor, toată școala, 
toată ucenicia și-au făcut-o încon
jurați de dragostea și grija profe
sorilor și maiștrilor. Țînărul Rîșno
veanu păstrează o respectuoasă 
prietenie comunistului Petre Forțu, 
un „veteran" de vreo 45 de ani, 
care I-a învățat meserie și l-a în
drumat ca un părinte în viață. Pe
tre Forțu îi știe casa, îi ajută la 
unele probleme ce le are de re
zolvat la școala serală, îi poves
tește din viața lui și a uzinei, căci 
tinăra „Semănătoare"
doar 12 ani I înainte, în locul 
șinilor agricole, se fabricau 
aceleași ■ locuri, arme I... Și 
e un fapt care-l apropie pe
mistui nostru de Petre Forțu, un 
fapt care-l va păstra totdeauna 
în inima sa : el, comunistul ma
tur, l-a ajutat pe Rîșnoveanu să 
devină candidat de partid. El care 
La învățat „să citească în dese
nul pieselor ca în abecedar*, el 
care l-a ajutat să devină fruntaș 
in producte, l-a deprins și cu a- 
becedarul vieții. Și acești utemiști 
absolvenți ai școlii profesionale 
urmează ..în majoritate, liceul se
ral. Ștefănescu vrea să dea exa
men la politehnică, ■ Ene Constan
tin să se dedice mai tîrziu mu
zicii, Fifială să ajungă maistru 
priceput, Dandu să dea examene

la Universitate. Și U.T.M.-ul le cu
noaște visele. U.T.M.-ul, în care 
majoritatea au intrat încă în 1957, 
i-a făcut din adolescenții adunați 
în școală din toate colțurile și 
zările, tineri pregătiți, conștienți 
să întîmpine serbarea majoratului. 
Conferințe, consfătuiri, sarcini 
deosebite, munci patriotice, cum 
ar fi de exemplu, colectarea fie
rului vechi, angajamente luate și 
respectate, de depășire a normei, 
învățămînf politic, vizite la mu
zee, toate marile și micile acțiuni 
și preocupări au contribuit să-i 
întărească, să-i crească, să-i aducă 
în pragul maturității. Nu înfîm- 
plător vrea Șoricel să-și poarte 
cu mai multă hotărîre titlul de 
fruntaș, să întreacă norma mai 
mult încă de 17 la sută zilnic, cum 
izbutește astăzi. Nu întîmplător e 
Rîșnoveanu nu numai printre pri
mii în producție, dar și primul la 
colectarea fierului vechi ; și, dacă 
el a fost ajutat Ia școală de Pe
tre Forțu, Ia rîndul lui, își ajută 
fratele mic să se descurce la lec
ții. Și tot nu întîmplător vrea și 
Ene Constantin să-și sporească 
propriile depășiri de la 5 la 15 
la sută, iar Ștefănescu să se pre
gătească și mai temeinic pentru 
examenul de la politehnică...

Și, dacă e vorba de U.T.M.. 
cum l-am putea uita pe Anton 
Mocanu, strungarul despărțit prin- 
tr-un deceniu de vîrsta majoratu
lui, membru în comitetul U.T.M

e
sa. Nu 

mai • o coloană cars așteaptă 
s-o umple faptele. El are un în
ceput de viață. Brăilean din Brăi- 
lița, a fost argat în 1946, în co
muna Malu. In vremea secetei 
cumplite a fugit de acasă de foa
me ca să argățească la Giurgiu. 
Regăsit de frații lui pesta un an. 
face un popas scurt acasă, ca să 
se angajeze în curînd la un croi
tor din București. A vrut să în
vețe meserie, dar nu i-a fost dat 
să deprindă decît... maturatul și 
cusutul nasturilor. De aceea cind a 
aflat 3* înființarea căminului șco
lii metalurgice, n-a mai stat pe 
gînduri. Ca elev, a fost aici de la 
interne erea „Semănătoarei*. A 
curățit cu alții halele, a asistat 
la instalarea primelor strunguri, a 
primelor mașini de găurit. A de
venit ajustor, a devenit utemist, 
a devenit om în. uzina lor.

Am fost o după-masă între ti
nerii - de la 
tineri ca mii 
str», tineri 
cumpăniți și
învățătura d» pînă acum, dornici 
da cea viitoare, mîndri 
ria lor hotărîți să ți-o 
neza; sînt copilandri 
:ă 18 ani nu sînt doar
tură pe răbojul vieții. Tinerii de 
azi știu că devin cetățeni ai unei 
patrii care i-a crescut, care le-a 
asigurat drepturile la învățătură, 
la muncă, la bucurie. Tocmai de 
aceea sărbătorirea lor are loc o- 
dată cu aniversarea Republicii, la 
30 Decembrie. în această zi ser
băm și intrarea în majorat a 
unui nou contingent da cetățeni 
conștienți, hotărîți să muncească, 
să învețe, bucurîndu-se de toate 
drepturile c» li se asigură și răs- 
punzînd tuturor îndatoririlor e» le 
revin.

al „Semănătoarei" î Nu mai 
doar o foaie biografia

numără
ma
pe 

mai 
ute-

„Semănătoarea". Sînt 
și mii ai patriei noa- 
educați de partid, 

•vintați, bucuroși de

Prin munca patriotică
a tineretului

Mobilizați de or
ganizațiile de bază 
U.T.M., sub condu
cerea organizațiilor 
de partid cele 313 
brigăzi utemiste de 
muncă patriotică 
din raionul Rm. 
Vîlcea au partici
pat în acest an la 
numeroase 
de folos 
obținînd 
deosebit 
moașe. Printre 
tele. în cadrul acți
unilor întreprinse 
în cele 11 luni care 
au trecut, ele au 
plantat pe dealuri și 
pe marginea dru
murilor circa 80.000 
de pomi fructiferi, 
au curățat de mă
răcini și mușuroaie 
7.662 ha teren izlaz 
și au reparat 43 km

acțiuni 
obștesc, 

rezultate 
de fru- 

al-

de drumuri. De ase
menea, in acest an 
brigadierii muncii 
patriotice din în
treprinderile, insti
tuțiile și comunele 
raionului Rm. Vil- 
cea au participat la 
două importante 
acțiuni patriotice și 
anume: refacerea
patrimoniului fores
tier șt colectarea 
metalelor vechi. 
Prin muncă volun
tară ei au împădu
rit peste 300 
hectare 
îngrijit 1345 ha ar
bor ete, au
125 ha parchete și 
au strîns 15 tone 
semințe. Economiile 
realizate în anul 
curent prin partici
parea brigăzilor u- 
temiste de muncă

de
teren, au

curățit

patriotică la refa
cerea fondului fo
restier se ridică la 
530.000 lei.

Tot prin muncă 
patriotică tinerii 
din raionul Rm. 
Vîlcea au colectat 
310 tone de fier 
vechi, pe care l-au 
și predat la l.C.M.

Prin participarea 
la diferite acțiuni 
de folos obștesc, in 
decursul celor 11 
luni din acest an, 
componența celor 
313 brigăzi de 
muncă patriotică 
din raionul Rm 
Vîlcea au efectuat 
lucrări 
de 
lei.

în valoare
peste 1.500.000

ION RIZOIU 
corespondent

de mese- 
perfecfio- 
care știu 
o crestă-

Librăria „Cartea Rusă*
din Ploiești est» zilnic vi
zitată ou mult Interes ds

numeroși cumpărători.

Foto : AGERPRES

Drum larg
frumosului

(Urmare din pag. l-a)

lui să nu se mafrifeze. Vor fi mal 
frumoase. Cît despre matrițe, le 
putem face chiar noi.

— Forța mai dă uneori pro
duse cu bavuri, incorect execu
tate, spunea responsabilul de bri
gadă Vasile lonescu. Și forja tre
buie să contribuie la alcătuirea 
frumosului. Vrem piese bune, de 
calitate, frumos și îngrijit execu
tate.

— Să fie mărită capacitatea de 
lucru a forjei, propunea Vasile 
Berceanu de la atelierul de sca
une.

— Capotajul autobuzului, adău
ga inginerul Nicolae Stănciulescu, 
să se facă din panouri prin pre
sare, așa plăcile or să devină mai 
drepte, mai frumoase. O pauză. In
ginerul își răsfoiește carnetul de 
note. Să se completeze bancul de 
verificare a șasiurilor. Să- se uti
lizeze pentru confecționarea col
țurilor exterioare și interioare ca
lapodul nefolosit acum, de la au
toutilitare...

— Să fie folosite cele 480 de 
minute la maximum. Să facem 3 
cercuri pentru studierea cărților 
tehnice. Să întreținem curat locul 
de muncă. Să ne pregătim lucrul 
de mîine încă de astăzil...

Cu cî*ă înflăcărare vorbea Mi
hai Dinu, proaspăt ales ca secre
tar al organizației U.T.M. a sec
ției I...

— Uzina este doar școala noas
tră. Aici învățăm noi ordinea, dis
ciplina, arta construcției de auto-

Acfiuni educative
ORADEA (de la corespon

dentul nostru). — Steăbătînd 
culoarele școlii medii nr. 2 
din Oradea de undeva din- 
tr-o clasă răzbate un cîntec 
tineresc, avîntat: „Patrie, pă- 
mînt de aur".

în clasa a Xl-a, un grup de 
elevi se pregătesc pentru săr
bătoarea majoratului, învață 
cîntece și poezii.

în afara învățării de cîntece 
și poezii, organizația U.T.M. 
de la Școala medie nr. 2 din 
Oradea a inițiat și alte activi
tăți cu caracter educativ me
nite să dezvolte la tinerii de 
18 ani
goste față de patrie, față de 
partid. Printre aceste acțiuni 
educative se numără și cele 
două conferințe despre carac
terul revoluționar al organiza
ției U.T.M., 
tradiției de 
ului. Evocarea vieții 
lor, faptele lor pline 
gație și devotament 
patrie, față de

sentimentul de dra-

continuatoarea 
luptă a U.T.C.- 

uteciști- 
de abne- 
față de 
partidul 

clasei muncitoare, întruchipare 
a înaltelor trăsături morale ale 
tînărului comunist, au rămas 
vii în inimile ascultătorilor, 
ca exemplu în muncă, în 
viață.

Inimile tinerilor s-au um
plut de emoție și recunoștință 
față de neînfricații luptători 
ai clasei muncitoare — comu
niștii — atuhei cînd au vizi
tat o căsuță veche în care în 
anii întunecați ai ilegalității 
comuniștii tipăreau manifeste, 
chemări 
împotriva 
ceeași zi, 
fesorilor, 
regional, 
mărturiile trecutului 
al Partidului nostru.

Pregătiri intense
TG. MUREȘ (de la cores

pondentul nostru). — în co
muna Prăsăreni, raionul Tg. 
Mureș, se fac intense pregă
tiri pentru serbarea majora
tului. Comisia pentru organi
zarea serbării majoratului a 
întocmit un plan concret pri
vind pregătirea și desfășura
rea serbării majoratului. Pen
tru cei 20 de tineri de 18 ani 
s-au organizat mai multe ex
puneri. Pînă în prezent s-au 
ținut în fața tinerilor cetățeni 
două expuneri: „Sarcinile or
ganizațiilor U.T.M. în lumina 
hotărîrilor Plenarei C.C. al 
P.M.R. din 30 iunie—1 iulie 
a.c.“ și „Trăsăturile morale ale 
omului de tip nou".

în același timp și formațiile 
cultural-artistice din comună 
— din care fac parte și tineri 
de 18 ani ca Csiki Ilona, Gall 
Iosif, Taszo Ilona — au 
început pregătirile pentru săr
bătoarea majoratului. Orche
stra , șicorul.: învață cîn
tece noi închinate patriei și 
partidului.

înflăcărate la luptă 
asupritorilor. în a- 

sub conducerea pro- 
în sălile 
elevii au

Muzeului 
descifrat 
de luptă

<■
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înainta d» începerea lucrului acest» finer» din brigada nr. 24 de la Bumbăcaria Jilava 
au organizat o scurtâ discuția daapre mărirea randamentului mașinilor.

Foto: AGERPRE8

ARTA
T7 ă invi+ăm la Muzeul Zam- 
y baccian : o colecție de 

artă modernă romînească, 
în care sînt reprezentați pictorii 
noștri mari da la Grigorescu la 
contemporani. Aici tablourile 
stau într-un cadru infim, lipsit da 
solemnitatea sălilor vaste pe a că
ror pardoseală de marmură calci 
sfielnic simțind cum sfărîmi tăcerea 

acesta, 
unele

sub tălpi. în cedrul 
puse atît de aproape 
de altele pe perete, ta
blourile își vădesc lim
pede originalitatea și 
înrudirile. Frintre smal
țurile sclipitoare o pia
ză sobră te silește să te 
oprești, chemîndu-te cu 
timbrul grav al coloritului : peisa
jul „La margine da drum* de Ion 
Andreescu. Ce anume în această 
imagine simplă, te emoționează 
mai mult ? E o priveliște tipică 
pentru satul mizer din trecut. Ele
mentele ei concrete sînt banale : 
cerul, pămîntul, casa, un car pe 
drumul lat, panglica unei ape în 
pragul zării.

Dar aceste elemente 
sînt supuse unei regii 
care le face să exprime 
niște actori disciplinați, 
pictorului. Peste imagine» din

Tinerii propun
buze. Aici ne deprindem să fim 
atenți unul față de altul, să ne iu
bim colectivul să respectăm 
muncitorii vîrstnici, pe 
învă(ăm de la ei, să 
moșul, frumosul făurit 
noastre.

Vorba oamenilor era 
poți să spui în cîteva minute ? 
La cuvînt sînt înscriși cu zecile. 
Nu poți să faci poezie. Propune
rea unui dispozitiv a unei me
tode noi este însă cea mai 
autentică poezie. Să propui 
direcjiuriii ca țeava din care se 
fac scaunele, să fie de dimen
siuni mai mari de 2-3 metri, așa 
cum spune Vasile Berceanu, pen
tru că așa cum ne vine acum la 
croire rămîn cape'e și se pierde 
metal, este poezie. Este poezie 
autentică, pentru că omul, croind 
aluminiu, zile la rînd, simte cum 
în inima lui se produce un fior 
pentru fiecare capăt de meial, pe 
care nu-l poate alungi, nu-l poate 
preface în piesă și pe care-l 
cară cu durere la maldărul pen
tru retopit. Să propui schimbarea 
gabaritelor, adică a tiparelor, pe 
care se aștern tabla, fierul, și 
iese astfel conturat un autobuz, 
așa cum spunea Aurel loader, în
seamnă poezie. O poezie a mili
metrilor. O etică profesională care 
nu admite toleranțe. Și sîntem 
siguri, oamenii aceștia nici în 
viață nu admit toleranțe pentru 
nimic din ce este vechi. Ingineri, 
șeii de brigăzi, lucrători simpli 
dovedeau că militează pentru o 
disciplină severă, că luptă împo
triva risipei de timp. Au drep
tate. Timpul le aparține. Să siringi

pe 
maiștri, să 
iubim tru
de mîinile

scurtă. Ce

60 de șuruburi, la genți le autobu
zului, cu cheia tubulară, de pildă, 
înseamnă osteneală, înseamnă 
pierdere de timp. Constantin Pur- 
cărea nu are timp de pierdut. Pro
pune ca cele 60 de șuruburi să 
fie strînse automat, cu un dispo
zitiv. Constantin Diaconu, șeful 
serviciului tehnic își la note. Pes
te cîteva săptămîni, spune el, dis
pozitivul acesta 
mii de piulițe.

Aceasta este 
uzină a zilelor 
gîndesc, caută, 
chid căi noi calității superioare, 
frumosului care pătrunde tot mai 
larg în uzinele noastre.

Rezervele interne- 
mai bine folosite I

va Invîrtl piulițe,

atmosfera Intr-o 
noastre. Oamenii 

propun șl des-

(Urmare din pag. l-a)

nici nu 
noastre 
spunea 
Ispas.

sint
și 

ma
fia,

plan, și-au luat angajamente 
îndrăznețe.

— Sarcinile, într-adevăr, nu 
sînt ușoare, dar 
peste puterile 
ale agregatelor, 
caragiul Firu
eu zic că aceste cifre vor 
putea fi chiar depășite dacă 
vom munci mai organizat, cu 
mai multă pricepere, dacă 
vom întreține mai bine agre
gatele noastre. De aceea mă 
gîndesc că ar fi bine ca lăcă
tușii și electricienii sectorului 
să fie repartizați pe locuri de 
muncă, să răspundă în felul

acesta de un număr precis 
de mașini pe care să le su
pravegheze în permanență, să 
intervină operativ pentru re
medierea eventualelor defec
țiuni.

Alți macaragii de la șarjare 
printre care Vlădoianu Con
stantin și Aiupescu Ioachim 
au propus să se mărească vi
teza transportorului de lin
gouri calde de Ia cuptoare la 
cajele de laminare de la 6 m 
pe secundă la 7-8 m pe se
cundă, prin schimbarea para
metrilor respectivi. Aceasta ar 
duce la creșterea productivi
tății la laminoare.

La dezbaterile care au avut 
Ioc s-au făcut numeroase pro
puneri. Hotărîți să îndepli
nească cu succes sarcinile ce 
le irevin din planul de stat pe 
anul viitor, muncitorii, tehni
cienii și inginerii au arătat 
că nu vor precupeți nici un 
efort. Colectivul de conducere 
al sectorului, studiind propu
nerile făcute, a îmbogățit în 
mod considerabil planul de 
măsuri tehnico-organizatorice. 
Iată cîteva, astfel de măsuri 
tehnice care se vor lua în 
cursul anului viitor și care 
vor concura în mare parte la 
realizarea cu succes a planu
lui de producție :

e prelungirea căii eu role 
din fața transportorului de 
lingouri calde cu încă un 
grup de circa 8-10 role. Prin 
aceasta se vor elimina stag
nările procesului de laminare

*
■s.
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A PRIVI
natură este parcă jupraimprimată 
imaginea purtătoare do emoție, 
lirică. Luchian spune că pictorul 
privește cu ochii, dar lucrează cu 
sufletul. Cuvintele acestea se po
trivesc și privitorului, Andreescu 
pictează nu numai o anumită casă 
dintr-un anumit loc, pentru pito
rescul ei, ci concentrează în ea 
întregul peisaj dezolant al satului 
despuiat — casa firavă, zgribulită 
la răscrucea vinfurilor, îrrfr-un ca-

Peisajul „La margine de drum" 
de ION ANDREESCU

concrete 
pioturale 
docil, ca 
gîndirea

-/

!

:-Ă

dru impregnat de tristețea vieții. 
Un aspect particular devine ast
fel în stare să caracterizeze as
pectul general al satului ținut de
parte de civilizație. Prin ce mij
loace comunică pictorul această 
idee socială cuprinzătoare, prin 
ca mijloace face ca imaginea — 
obiect pentru ochi — să devină 
obiect pentru conștiință ? Nu se 
poate răspunde la această între- 

a analiza procedeele
e

bare fără 
arfistic-meșteșugărești 
realizat tabloul.

Lumina vine de la 
șezat oblic, soare de

cu care

un soare 
zori seu

a- 
de

11

in timpul defectării simulta
ne a macaralei Tigler nr. 1.

a se va mări turația moto
rului reversibil de la circa 90 
ture pe minut la circa 120 
ture pe minut, ceea ce va duce 
la creșterea simțitoare a vite
zei de laminare.

• se vor deschide cursurile 
de ridicare a calificării pen
tru cuptorarii care vor munci 
în condițiile noi de automati
zare a încălzirii 
precum și pentru lăcătuși și 
electricieni.

Dar cu prilejul 
cifrelor de plan muncitorii de 
la bluming n-au venit doar 
cu propuneri ci și cu angaja
mente concrete ca dovadă a 
hotărîrii lor de a îndeplini cu 
cinste sarcinile partidului și 
statului nostru. Așa de exem
plu, fiecare schimb, cel con
dus de tînărul inginer Tudor 
Gheorghe, cel condus de ingi
nerul Columbaru Vasile și cel 
clin care face parte maistrul 
Ferenț Pavel, s-au angajat să 
lamineze peste planul anului 
viitor cîte 15.000 tone lamina
te, ceea ce se ridică pe între
gul laminor la 45.000 tone 
laminate peste plan.

Minereu mai mult, 
dar și mai bun

(Urmare din pag.

lingourilor

dezbaterii

l-a)

\

metoda cu falii înclinate) 
altele.

— M-ma consultat cu

și multe

fovarășH

de muncă, e spus le un moment 
dat tînărul miner Bălan Emilian, se
cretarul organizației U.TAÎ. din 
sector. Și ne-am fixat asupra an
gajamentului : 500 tone... Dar nu 
de minereu cl de metal. Adică 
minereu de bună calitate din car» 
se pot extrage 500 tone metal. Așa 
credem noi că-i mai bine. De ca 
să trimitem furnalelor din Hunedoa
ra steril ? Ca să consume jurna
liștii mai mult cocs, să producă 
fontă scumpă și de proastă cali
tate? Nu, noi nu vrem asta. De 
aceea ne-am hotărtt să ne înde
plinim și chiar să ne depășim 
planul de producție dar In nici 
un caz să nu dăm minereu cu ste
ril In el. Vă dafi seama cred că 
cele 500 de tone de metal le vom 
obține prin ridicarea conținutului 
de metal In minereul extras pe de 
o parte, și pe seama depășirii pla
nului de producție pe de 
parte.

Este drept că minerii nu 
specialiști in procesul de produc
ție al fontei. Dar ei știu ce înseam
nă sterilul ajuns în furnal : pierderi 
în valoare de zeci și zeci de mii 
de lei numai într-o singură zi. Așa 
că s-a dat dreptate lui Bălan și pil. 
da lui a fost urmată de toate bri
găzile din sector. Rînd pe rînd s-au 
angajat să trimită furnalelor In 
cursul anului viitor cîte 200-300 
sau 400 tone metal, brigăzile con
duse de Popa Constantin, Lupu 
Lăscuț, Bănuț Ion, Rusu Nicolae, 
Alimpescu Dionisie, Enășcău Ion, 
Popa M. Ion și altele.

In fața minerilor de la sectorul 
II al întreprinderii miniere leliuc 
stau sarcini mari. Există Insă ho- 
tărtrea, convingerea că ele vor îl 
depășii».

amurg — ore la oara cerul a mai 
luminos decît pămîntul, precum 
în tabloul nostru.

în acest regim luministic, con- 
furele, formele sînt oarecum 
vagi ; pictorul nu vrea să zăbo
vească în descrierea amănunțită a 
semnelor materiale ale sărăciei 
locului (alți pictori aveau să o 
facă, amatori de pitorescul mize
riei dar de fapt mai puțin îndu
rerați de ea). Sub lumina aceasta 

culorile sînt reci, palide. 
Paleta pictorului conține 
nuanțe pămîntii, cenu
șii care domină verdele 
ierbii și peticele albastre 
de cer. Acordul acestor 
culori compune tonali- 

generală a 
și calmă. ' 

într-un

tabloului — 
O paranteză : 

tablou re-

tatea 
sobră 
tonalitatea, 
fiectă prezența creatoare a ar
tistului, rezultă din interpretarea 
naturii. Tonalitatea caracterizează 
deci nu numai o priveliște, ci și 
un mod de a privi, o personalitate 
creatoare. Paleta sobră a lui An
dreescu susține caracterul medita
tiv al artei sale și totodată comu
nică un conținut de aspre judecăți 
asupra vieții. Construcția tabloului, 
telul în care sînt ordonate planu
rile și formele în imagine, a și 
ea originală. In peisajul andrees- 
cian cerul e înalt, ocupă o mare 
parte din suprafața pinzei, amin
tește metafora „boltă* și consti
tuie un spațiu vast, în care emo
ția lui de pictor par» a găsi ecou 
prelung.

Din splendoarea peisajului ro- 
mînesc, Andreescu alege mereu 
aspectele cele mai umile fiindu-i 
cu neputință să prezinte feeric 
un cadru în care poporul e nete- 
ricit, împilat, stors de bucurii.

lată cîteva caractere permanen
te în opera lui Andreescu, care 
în tabloul „La margine de drum" 
există sub forma lor elementară 
ușor de sesizat chiar de la prima 
întâlnire cu marele 
lui nu e desfătare 
asupra vieții.

pictor. Art 
ci meditații

ANCA AHGHIR

Cind primăvara e fierbin
te : Patria (Bd. Magheru nr. 
12—14), București (Bd. 6 Mar
tie, 6), înfrățirea între popoa
re (Bd. Bucureștii-Noi), Miori
ța (Cal. Moșilor, 127), Liber
tății (Str. 11 Iunie, 75). Te 
iubesc viață (cinemascop): 
Republica (Bd. Magheru, 2), 
Elena Pavel (Bd. 6 Martie, 
14), Alex. Sahia (Cal. Văcă
rești, 21). Vîrsta dificilă ru
lează la cinematografele Ma
gheru (Bd. Magheru, 29), 1 C. 
Frimu (Bd. 6 Martie. 16), Gh. 
Doja (Cal. Griviței, 80). Fla
căra (Calea Dudești, 22). Cir
cul fără cupolă : V. Alecsan- 
dri (Str. Grigorescu, 24), Lu
mina (Bd. 6 Martie, 12). Cazul 
Gleiwitz : rulează la cinema
tograful M. Gorki (Cal Victo
riei, 48). Război și Pace (am
bele serii) : Central (Bd. 6 
Martie. 2).Vintul s-a oprit in 
zori: Victoria (Bd. 6 Martie, 
7), 23 August (Bd. Dimitrov, 
118), N. Bălcescu (Cal Raho- 
vei, 151). Hanul din Spessart: 
Tineretului (Str. 13 1

brie, 5—7) Hoinarii : 1
la < _ ~ ‘ ~
noi (Bd. 6 Martie, 18). Pro
gram special pentru copii (di-

Decern- 
rulează 

cinematograful Timpuri

Sosirea la București 
a ambasadorului 

extraordinar 
și plenipotențiar 

al Republicii Cuba 
în R. P. Romînă

La 10 decembrie a sosit la 
București Manuel Yepe Me
nendez, ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al Repu
blicii Cuba în Republica 
Populară Romînă.

La sosire Manuel Yepe Me
nendez a fost întîmpinat de 
N. Șerban, director ad-interim 
al Protocolului Ministerului 
Afacerilor Externe, și de șe
fii unor misiuni diplomatice 
acreditați la București. ' 

(Agerpres)

Informații
Luni a părăsit Capitala, tn- 

dreptindu-se spre Paria, dele
gația U.A.S.R. condusă de 
tov. Andrei Ștefan, șeful 
comisiei internaționale a 
V. A. S. R., care la invitația 
Uniunii Școlilor Superioare 
din Franța va vizita diferite 
instituții de învățământ supe
rior din această țară.

★
După un prim contact cu 

publicul bucureștean cu pri
lejul recentului concert al 
Orchestrei simfonice a Radio- 
televiziunii Romine, pianistul 
polonez Adam Harasiewicz s-a 
intîlnit din nou cu iubitorii 
de muzică din Capitală. Aceș
tia l-au putut astfel asculta 
luni seara interpretînd, in ca
drul unui recital care a avut 
loc în Sala Ateneului R. P- 
Române, lucrări de Szyma
nowski, Brahms, Prokofiev, 
precum și mazurci, poloneze, 
valsuri, balade fi nocturne de 
Chopin.

(Agerpres)

-----•-----

La „joia tineretului"
Tinerii din orașul Blaj par

ticipă cu regularitate la „joile 
tineretului" organizate de co
mitetul orășenesc U.T.M. In 
cadrul acestor manifestări, ti
nerii participă la seri literare, 
simpozioane, seri distractive și 
alte acțiuni educative. La cele 
două seri literare: „Marea 
Revoluție din Octombrie în 
literatura romînă și universa
lă" și „Toamna în poezie" și-au 
dat concursul membrii cena
clului literar din localitate 
împreună cu cadre didactice 
de la școlile din oraș. Este 
programată o seară distracti
vă cu activități propuse de 
tineri : (concurs „cel mai bun 
solist", dezlegări de jocuri 
distractive tinerești etc.).

Comitetul orășenesc U.T.M. 
și-a propus în planul său de 
activitate să îmbogățească ne
contenit conținutul acestor 
„joi ale tineretului" astfel ca 
tinerii din oraș să-și petreacă 
în mod plăcut și educativ 
timpul liber.

S. DUICU 
profesor

-----•-----

Zi a colectării 
fierului vechi

Din inițiativa organizației 
de bază U.T.M. și a grupei 
sindicale din sectorul meca- 
nic-energetic de la U.C.M.M.A. 
Bocșa, regiunea Banat, s-a or
ganizat o zi a colectării fieru
lui vechi. La acțiune au luat 
parte peste 100 de muncitori, 
în orele de muncă patriotică 
prestate au fost colectate 
11.000 kg fier vechi, 5.100 kg 
fontă cenușie și 2.500 kg alte 
metale.

ANTON POPESCU 
sudor

mineața) : 13 Septembrie (Str. 
Doamnei, 9). Secțiunea 5-a 
(după-amiază) : 13 Septembrie 
(Str. Doamnei, 9). Acțiunea 
Cobra: Cultural (Cal. Grivi
ței, 196). Oameni pe gheață: 
Alex. Popov (Cal.
137). M. Eminescu
Eminescu 
conducea 
tie (Str. Buzești, 
Decembrie 
86).
Grivița . __ ____
lie, 2). Ultimul meu tango: 
C-tin David (Șos Crîngași, 42). 
Sonate : V. Roaită (Bd. 1 Mai, 
57), 16 Februarie (Bd. 30 De
cembrie, 89), Volga (Șos. Ilie 
Pintilie, 61). Evdochia : Uni
rea (Bd. 1 Mai, 143). Cele 400 
de lovituri: Arta (Cal. Călă
rași, 153). Cazacii: T. Vladimi- 
rescu (Cal. Dudești, 97), Moși
lor (Cal Moșilor, 221), G. Ba- 
covia (Șos. Giurgiului, 3). Din 
nou dimineața : Munca (Șes. 
Mihai Bravu, 221). Doctorul 
din Bothenow : Popular (Str. 
Mătăsari, 31), Floreasca (Str. 
G. Bizet). Carmen de la Ron
da : G. Coșbuc (Cal. Raho 
vel 118).

127). 
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Congresul Sindical Mondial

RECORDURILE MIZERIEI
•j.

Revista braziliană «O Cruzeiro" dezvăluie îngrozitoarea 
mizerie din cocioabele New York-ului

rimul care a in-

Ziarul „Pravda" 
a publicat:

E
&W ceput polemica a 

fost săptămânalul 
american „Life". 

Hm Acum cîteva luni 
----- el a publicat un 
reportaj despre mizeria din 
cartierele de cocioabe din Rio 

de Janeiro sub titlul demago
gic „Mizeria — dușmanul li
bertății”. Articolul din „Life" 
a stârnit indignarea opiniei 
publice braziliene. Revista 
braziliană „Mundo Illustrado" 
a scris : „Exploatarea sistema
tică, cruntă și barbară a bo
gățiilor noastre mai ales din 
partea marilor capitaliști 
nord-americani a dus la aceea 
că țara noastră a devenit slab 
dezvoltată din punct de ve
dere economic, iar una din 
consecințele acestui fapt sînt 
tocmai cocioabele din Rio de 
Janeiro”.

Adresîndu-se redactorilor 
revistei „Life”, aceeași revistă 
sublinia : „Da, într-adevăr, la 
noi este mizerie dar în alte 
părți este de asemenea mize
rie și încă mai mare. De ce 
trece revisa „Life" sub tăcere 
aceasta ? Așa, de pildă, co
cioabe și mai îngrozitoare 
există la New York și la Chi
cago. Poate că — întreba iro
nic „Mundo Illustrado" — vom 
vedea în următoarele numere 
ale revistei americane cum tră
iesc negri americani în cocioa
bele din orașele S.U.A., sau 
poate că după părerea revistei 
„Life" această temă nu este in. 
teresantă pentru cititorii ei

Opinia publică braziliană 
n-a mai apucat să capete răs
puns din partea revistei „Life". 
Revista n-a publicat nici un 
reportaj fotografic despre co
cioabele din New York. A- 
ceasta a făcut-o în locul ei cea 
nai mare revistă din Brazilia

să ia chirie de la un număr 
mai mare de locatari, stăpînii 
unor astfel de case împart ca
merele prin paravane. Așa, de 
pildă, într-un bloc întunecat 
din strada 100 între Avenue 
nr. 1 și nr. 2 trăiesc 4.000 de 
oameni. In fiecare „locuință", 
alcătuită dintr-o cameră și 
bucătărie (unele din acestea 
nu au ferestre), se îngrămă
desc cîte 10-15 oameni. Desi
gur, legile sanitare ale orașu
lui permit ca într-o cameră să 
locuiască numai trei oameni. 
Dar proprietarii caselor nu 
țin seama de aceasta și chiar 
pentru o suprafață atît de 
mică ei storc o chirie foarte 
ridicată — de la 50 pînă la 100 
de dolari. In cazul cînd nu 
plătesc la timp, locatarii sînt 
dați afară.

Fără îndoială, administrația 
orașului New York e îngrijo
rată de problema aceasta. 
Unele case vechi sînt dărîma- 
te și se construiesc altele noi, 
așa zisele case populare. Din 
păcate, numai foarte puține 
familii de oameni săraci le 
pot folosi întrucît ele nu au 
bani.

Chiar dacă ați admite impo
sibilul și v-ați închipui că ați 
primit totuși locuință, în ca
zul acesta regulile privitoare 
la chiria minimală prevăd 
majorarea ei pe măsura creș
terii numărului de membri ai 
familiei. Unde pot trăi astfel 
de oameni ? Sălbateca discri
minare rasială îi împiedică să 
închirieze locuințe mai bune 
într-un raion mai bun. Singu
ra soluție pentru ei este 
„slumsuV,

Pentru a fi obiectivi pînă 
la sfîrșit trebuie să recunoaș
tem că orașul îi ajută totuși

senzație fantastică pentru 
plată minimală: o doză 
heroină. Omul acesta va veni 
cu regularitate pînă se con
vinge că fetița a fost coruptă 
într-un grad suficient. Din 
clipa aceea prețul heroinei 
crește foarte repede și victi
ma trebuie să recurgă la hoții 
sau la alte crime pentru a-și 
primi doza necesară". Exact 
așa s-a întâmplat și cu Maria 
Esther care a participat la un 
jaf al bandei „draconilor" și 
se găsește în prezent într-un 
institut de corecție la rugă
mintea tatălui ei.

Lumea tristă

■1.
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O 
de Darea de seamă 

prezentată 
de tovarășul

Gh. Gheorghiu-Dej 
la Plenara 

C.C. al P.M.R.

€>♦ 
N. 
a

Intervenția reprezentantului 
R. P. Romîne 

in Comitetul nr. 6

a lui El Samuel

MOSCOVA 11 (Ager
pres). — Ziarul „Pravda” 
din 10 decembrie a publi
cat o amplă expunere a 
dării de seamă prezentate 
de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la Plenara 
C. C. al P.M.R. Expunerea 
a apărut la rubrica „Parti
dele frățești despre Con
gresul al XXII-lea al 
P.C.U.S.”, sub titlul 
„P.C.U.S. deschide drumul 
spre viitor”.

NEW YGfeK 10, — Corespon
dentul Agerpres la O.N.U., C, A- 
lexandroaie, transmite :

Comitetul pentru problemele 
juridice (nr. 6) al Adunării Gene
rale a O.N.U. își continuă dezba
terile în legătură cu problema co
dificării dreptului internațional. 
Amintim că la sesiunea trecută a 
O.N.U., în urma inițiativei dele
gațiilor țărilor socialiste și neutre, 
Adunarea Generală a întreprins 
un pas important în această di
recție, adoptînd rezoluția cu pri
vire la lucrările viitoare în do
meniul codificării dreptului in
ternațional. La sesiunea aceasta 
un grup de 12 țări, printre care 
R. P. Romînă Cehoslovacia, Afga
nistanul, R.A.U., Indonezia, Irak și 
Iugoslavia, au prezentat un pro
iect de rezoluție care, printre al-

lele, cere examinarea în cadrul 
viitoarei sesiuni a O.N.U. a prin
cipiilor de drept international re
feritoare la coexistenta pașnică a 
statelor.

Luînd cuvîntul la dezbateri djn 
partea delegației romîne, Aurel 
Crisfescu a relevat că în condițiile 
actuale problema cea mai impor
tantă asupra căreia comitetul va 
trebuie să-și îndrepte întreaga a- 
tenție în activitatea de codificare 
a dreptului international, o consti
tuie coexistența pașnică a statelor 
cu sisteme sociale diferite.

MOSCOVA 11 (Agerpres). 
Cel de-al V-lea Congres Sin

dical Mondial, care își ține lu
crările în Sala Congreselor 
din Kremlin, a continuat luni 
discuția pe marginea rapoar
telor prezentate de Louis Sail
lant și Ibrahim Zakaria.

Caracterul reprezentativ al 
celui de-al V-lea Congres, a 
declarat Benoît Fraction, se
cretarul general al Confede
rației Generale a Muncii din 
Franța, vine să confirme am
ploarea mișcării sindicale ddpă 
al doilea război mondial.

Delegația sindicatelor bul
gare aprobă întrutotul ra
poartele prezentate de Louis 
Saillant și Ibrahim Zakaria, 
a spus S. Ghiurov, președin
tele Consiliului Central al Sin
dicatelor din Bulgaria. Mulțu
mim din toată inima eminen
tului luptător pentru pace și 
prietenie între popoare — Ni
kita Sergheevici Hrușciov, 
care în cuvîntarea rostită la 
cel de-al V-lea Congres Sin
dical Mondial a exprimat gîn- 
durile și aspirațiile cele mai

scumpe nu numai ale poporu
lui sovietic, ci și ale oameni
lor muncii de pe întregul 
glob.

E. V. Mutombo, secretarul 
general al Consiliului națio
nal al sindicatelor din Repu
blica Congo (Leopoldville), a 
vorbit despre uneltirile impe
rialismului american în Congo.

în cuvîntarea sa, S. Vuk- 
manovici-Tempo, președintele 
Consiliului Central al Uniunii 
Sindicatelor din Iugoslavia, a 
declarat că cel de-al V-lea 
Congres Sindical Mondial are 
o însemnătate deosebită, de
oarece el are loc la Moscova, 
unde recent Congresul al 
XXH-lea al P.C.U.S. a expri
mat dorința oamenilor muncii 
sovietici de a construi socie
tatea comunistă.

G. Adducci, secretar general 
al Uniunii internaționale a 
sindicatelor oamenilor muncii 
din industria metalurgică, a 
transmis Congresului salutul a 
zece milioane de muncitori 
metalurgiști.
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Băiatul doarme. Pe corpul lui se plimbă gîndacii. Cîteodată 
în somn este mușcat de șobolani. El are un corp slab ?i 
istovit. Nu știe să zîmbească și este totdeauna flămind. 
Aceasta este soarta copiilor săraci în bogatele Statele 
Unite. „Life" trece sub tăcere lumea aceasta. Dar faptele 
sînt un lucru încăpățînat. Ele arată adevărata față a 

lumii capitaliste

pe nenorociți și pentru a con
firma aceasta vom reproduce 
declarația făcută de „State’s 
Interdepartment Committee of 
low incomes" (Comitetul In
terdepartamental al statului 
pentru veniturile mici): „în 
timp ce la New York există 
o persoană care primește aju
tor, mai sînt alte trei care 
nu primesc nimic".

Făiă soaie

ama obosită de 
lupta zilnică cu 
mizeria, cu inva
zia de șobolani și 
insecte, v&zîndu-și 
in permanență co

piii flămînzi, nu mai speră în 
nimic. Tatăl oprimat și apă
sat continuă să mai creadă nu
mai în primirea unui ajutor 
din partea 
acești doi 
copiii sînt 
tură care-i 
viață. Se pare că destinul i-a 
părăsit. Fiica lor Maria Esther 
se găsește în „Basic 
school". Mai rămîn 
mici.

El Samuel a trăit 
nouă ani. Dar la 
nu-i dai mai mult 
El are un corp slab și isto
vit cu răni produse de gîn- 
daci. Pe cap are un plasture 
care ascunde o mușcătură 
făcută de șobolani. El aproape 
că nu știe să zîmbească. Se 
joacă printre grămezile de gu
noi într-o curte în care soa
rele nu pătrunde. Slăbiciunea 
și apatia lui îți dau toate mo
tivele să crezi că e bolnav de 
anemie. Soarta de a fi porto- 
rican apasă din greu pe slabii 
lui umeri. Poate că va avea 
noroc și-și va învinge boala 
dar niciodată nu va putea 
rezista în lupta împotriva so
cietății. „Portoricanul pădu
chios" este la New York un 
om de „categoria doua".

orașului. Pentru 
oameni nenorociți 
singura lor legă- 
mai menține în
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state 
copiii cei

pe lume 
înfățișare 
de patru.
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Lupte înverșunate 
in Katanga

ELISABETHVILLE 11 (A-
gerpres). — După cum trans
mit agențiile occidentale, lup
tele din Katanga continuă. 
Avioanele comandamentului 
O.N.U. au dat lovituri puter
nice bateriilor de mortiere de 
la tabăra întărită a jandarme
riei katangheze Massart. Ele 
au atacat, de asemenea, coloa
nele separatiștilor care se în
dreptau spre Manono, oraș a- 
flat în mîinile forțelor O.N.U. 
Din surse ale Națiunilor Unite 
s-a anunțat de asemenea că 
au fost atacate diverse obiec
tive din Elizabethville și Kol- 
wezi. Clădirea poștei din Eli
sabethville a primit o lovitură 
din plin. Ca urmare, legături
le prin telefon și telex ale ca
pitalei separatiștilor cu lumea 
exterioară au fost întrerupte.

In legătură cu atacul împo
triva localității Kolwezi (si
tuată la 400 km nord-vest de 
Elisabethville) important nod 
de comunicație, agenția Belga 
relatează că a fost distrus un 
depozit de țiței, precum și di
verse instalații feroviare șiin-

dustriale aparținînd societății 
Union Miniere du Haut Ka
tanga. Se știe că în mesajul 
de răspuns adresat la 9 de
cembrie de U Thant lui Spaak 
a fost dat un avertisment se
rios împotriva punerii mai de
parte a instalațiilor societății 
Union Miniere la dispoziția 
trupelor lui Chombe.

Progrese la Conferința 
pentru Laos

GENEVA. - La 11 decem
brie, la conferința internațio
nală pentru Laos în compo
nență restrînsă s-au discutat 
două probleme : termenul re
tragerii trupelor străine din 
Laos și interesele franceze în 
Laos. Proiectele de articole în 
aceste probleme, elaborate și 
puse de acord de către cei doi 
președinți ai conferinței — so
vietic și englez — au fost apro
bate în unanimitate de către 
toți participanții.
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Copilul s-a trezit. îl cheamă El-Samuel. g-ar părea că el acum va alerga spre soare și 
lumină. Dar pentru copiii oamenilor sărmani din New York lipsește nu numai pîinea, dar 
ei duc lipsă și de soare. El se poate juca numai în curtea mititică alături de cutiile 

de gunoi

Comunicatul Ministerului Afacerilor 
Externe al U. R.S.S.

MOSCOVA 11 (Agerpres). — 
TASS transmite: Guvernul 
Uniunii Sovietice a hotărît să 
recheme din Albania pe 
ambasadorul U.R.S.S., Iosif 
Șikin, precum și întregul per
sonal al ambasadei și al re
prezentanței comerciale so
vietice.

Guvernul sovietic a cerut, 
de asemenea, ca ambasadorul 
și întregul personal al amba
sadei și al consilierului comer
cial al Albaniei la Moscova să 
părăsească teritoriul Uniunii 
Sovietice.

In comunicatul oficial al 
Ministerului Afacerilor Exter
ne al U.R.S.S. se spune:

Zilele trecute, N. P. Firiu- 
bin, locțiitor al ministrului 
Afacerilor Externe al U.R.S.S., 
l-a primit pe G. Mazi, însăr
cinat cu afaceri ad-interim al 
R. P. Albania la Moscova, și, 
din împuternicirea guvernului 
sovietic, i-a declarat printre 
altele următoarele:

Guvernul albanez, adoptînd 
linia înrăutățirii continue a 
relațiilor cu Uniunea Sovieti
că, îndeosebi după Congresul 
ai XXII-lea al P.C.U.S., a 
desfășurat în țară o campanie 
de calomnii dușmănoase Uni
unii Sovietice. El ia intențio
nat măsuri urmărind să îm
piedice activitatea normală a 
ambasadei și reprezentanței 
comerciale a U.R.S.S. din Al
bania.

Ambasadorul sovietic a fost 
pus într-o situație în care nu 
poate îndeplini sarcinile în
credințate de guvernul său. 
Ambasada UJR.S.S. este de 
fapt izolată, în raporturile cu 
ea sînt încălcate cele mai ele
mentare norme ale dreptului 
internațional. Diplomații so
vietici din Tirana sînt privați 
pînă și de posibilitatea de a 
întreține contacte oficiale cu 
instituțiile și organizațiile din 
Albania. în scopuri provoca
toare, autoritățile albaneze a- 
cuză în mod calomnios pe 
colaboratorii reprezentanțelor 
sovietice că ar desfășura o 
activitate ostilă Albaniei.

Partea sovietică a atras în 
repetate rînduri atenția gu
vernului Albaniei asupra ac
țiunilor inadmisibile ale auto
rităților albaneze față de 
Ambasada U.R.S.S. din Tira
na. Totuși, guvernul albanez 
nu numai că nu a vrut să ia 
nici un fel de măsuri, dar face 
tot mai dificilă prezența în 
Albania a lucrătorilor insti
tuțiilor sovietice.

Cererea neîntemeiată a gu
vernului albanez de a se re
duce la aproape o treime nu
mărul personalului ambasadei 
sovietice constituie o acțiune 
fără precedent în relațiile în
tre state și cu atît mai mult 
între state socialiste.

Ministerul Afacerilor Exter
ne al U.R.S.S. este împuterni
cit să respingă în mod hotărît 
cererea cu totul inadmisibilă 
a guvernului albanez cu pri
vire la reducerea personalului 
Ambasadei Uniunii Sovietice 
Ia Tirana. Se știe că dreptul 
internațional nu dă nici unei 
țări dreptul de a limita în 
mod arbitrar și unilateral 
componența numerică a re
prezentanțelor diplomatice 
străine acreditate în țara res
pectivă. în legătură cu aceasta 
trebuie amintit că la confe
rințele internaționale care au 
avut loc în trecutul apropiat 
în legătură cu această pro
blemă, Albania s-a pronunțat 
împotriva încercărilor de a 
legifera practica greșită con
form căreia statul care pri
mește o reprezentanță diplo
matică îi poate stabili compo
nența numerică.

Acum, însă, guvernul alba
nez recurge la metodele ace
lor state capitaliste care vor 
să limiteze activitatea diplo
matică a țărilor lagărului so
cialist. Firește că partea so
vietică nu poate rămîne indi
ferentă față de situația into
lerabilă creată de autoritățile 
albaneze colaboratorilor am
basadei și reprezentanței co
merciale ale U.R.S.S. la Ti
rana.

Guvernul Uniunii Sovietice, 
ținînd seama de toate acestea 
și avînd în vedere afirmația 
insolentă a părții albaneze că 
diplomații sovietici n-ar mai 
avea ce căuta la Tirana, a ho
tărît să recheme din Albania 
pe tov. L V. Șikin, ambasado
rul extraordinar și plenipo
tențiar al U.R.S.S., precum și 
întregul personal al amba
sadei și reprezentanței comer
ciale sovietice.

Ministerul Afacerilor Exter
ne al U.R.S.S. a aflat că, în 
ultimul timp, Ambasada Re
publicii Populare Albania la 
Moscova încearcă să răspîn- 
dească intens fel de fel de 
materiale antisovietice care 
conțin calomnii dușmănoase 
la adresa P.C.U.S. și a Uniu
nii Sovietice. între altele, neți- 
nînd seama de normele înde
obște stabilite, s-a început să 
se trimită direct pe adresele 
C.C. ale partidelor comuniste 
din republicile unionale, tex
te ale declarației dușmănoase 
din 20 octombrie a.c. a Comi
tetului Central al Partidului 
Muncii din Albania și alte 
materiale calomnioase anti
sovietice.

Ambasada albaneză a tri
mis recent ambasadelor unei 
serii de țări, acreditate la 
Moscova, declarația C.C. al 
Partidului Muncii din Alba
nia din 20 octombrie, raportul 
lui Hodja din 7 noiembrie și

alte materiale, pline de min
ciuni și calomnii mîrșave la 
adresa partidului nostru, a 
guvernului sovietic și a hotă- 
rîrilor Congresului al XXHi 
lea al P.C.U.S.

Nu se poate să nu se atra
gă de asemenea atenția a- 
supra faptului că cetățeni al
banezi aflați în U.R.S.S. sînt 
folosiți pe scară largă în 
scopuri ostile Uniunii Sovie
tice. Abuzînd de dorința sin
ceră a Uniunii Sovietice de a 
ajuta la pregătirea unor spe
cialiști cu înaltă calificare 
pentru economia națională a 
Albaniei, ambasada atrage pe 
studenții albanezi la desfășu
rarea unei propagande anti
sovietice.

Toate aceste acțiuni împo
triva U.R.S.S. provoacă in
dignarea legitimă a oamenilor 
sovietici, deoarece ele urmă
resc un singur scop : să ascu- 
tă și să înrăutățească și mai 
mult relațiile dintre țările și 
partidele noastre, să încalce 
unitatea și coeziunea țărilor 
marelui lagăr socialist.

Ministerul Afacerilor Exter
ne al U.R.S.S. a atras în re
petate rînduri atenția amba
sadei Republicii Populare Al
bania Ia Moscova că este 
inadmisibil să răspîndească în 
U.R.S.S. materiale antisovie- 
tice și să antreneze în această 
acțiune cetățeni albanezi 
aflați în Uniunea Sovietică. 
Totuși, partea albaneză nu a 
luat nici un fel de măsuri 
pentru a înceta răspîndirea 
acestor materiale. Mai mult 
decît atît. faptele dovedesc că 
ambasada Albaniei încearcă 
în ultimul timp să intensifice 
răspîndirea materialelor ostile 
P.C.U.S. și Uniunii Sovietice, 
ceea ce este incompatibil cu 
îndeplinirea funcțiilor norma
le ale oricărei reprezentanțe 
diplomatice și cu atît mai 
mult ale reprezentanței diplo
matice a unei țări care se 
consideră membră a lagăru
lui socialist.

Partea sovietică consideră 
că, în condițiile în care gu
vernul albanez înrăutățește 
tot mai mult în mod intențio
nat relațiile cu Uniunea So
vietică, folosind în scopul ac
tivității antisovietice și repre
zentanța sa diplomatică în 
U.R.S.S., rămînerea mai de
parte la Moscova a ambasado
rului R. P. Albania, Nesti 
Nașe, precum și a persona
lului ambasadei și consilieru. 
lui comercial al Albaniei este 
lipsită de orice temei.

în legătură cu aceasta, gu
vernul sovietic cere ca amba
sadorul și întregul personal 
al ambasadei și al consilieru
lui comercial al Albaniei la 
Moscova, să părăsească teri
toriul Uniunii Sovietice.

*

„O CRUZEIRO", care a trimis 
reporterul său Henry Ballu la 
New York.

Reproducem cu prescurtări 
textul și două fotografii din 
revista „O Cruzeiro”.

Iată cocioabele
ecetea foametei și 
a disperării poate 
fi întâlnită pretu
tindeni. Dar ea 
este mai drama
tică și mai de ne

crezut atunci cînd se găsește 
la doi pași de Wall Street — 
axul economic al lumii capita
liste — în Manhattan, inima 
New Yorkului. în umbra lui 
„Chase Manhattan” și a lui 
„First National City Bank" se 
întind străzi murdare și în
tunecoase în care lîncezesc 
mii și mii de oameni în con- 
d'țiile cele mai rele. O astfel 
de afirmație nu este rodul 
exagerării noastre. Ea este fă
cută în declarațiile lui Char
les Abrahams, conducătorul 
comis’ei antirasiste din statul 
New York : „în ultimele 12 
luni din însărcinarea O.N.U., 
eu am străbătut 75.000 de mile 
cu scopul de a studia condiți
ile de viață ale omului. Tre
buie să recunosc cu un senti
ment de rușine că „slumsu- 
rile" (cocioabele) Harlemului 
din New York în care trăiesc 
majoritatea portoricanilor sînt 
cele mai rele din lume".

„Slumsurile" sînt case vechi, 
dărăpănate, situate pretutin
deni în oraș, mai ales în par
tea de răsărit a Harlemului și 
în jurul străzii Bowery. In 
general, ele au fost construite 
la sfîrșitul secolului trecut, 
și n-au mai fost reparate de 
mulți ani. Ferestrele, eu gea
murile sparte, sînt acoperite 
cu scânduri. Deseori din pereți 
și tavanuri cad cărămizi. Scă
rile sînt stricate și abia se țin. 
Conductele de apă și canali
zare nu funcționează. Murdă
riile acoperă dușumeaua și 
sînt o pepinieră pentru gîn- 
dac\ păduchi și șobolani.

Pentru a avea posibilitatea

a distanță de cinci 
minute călătorind 
cu automobilul de 
pe Wall Street, la 
cîțiva pași de 
Broadway, în blo

cul nr. 40 de pe strada Revig- 
ton locuiesc Felix și Esther 
Gonsalves împreună cu 10 co
pii ai lor. La fel ca mulți alți 
portoricani, în urmă cu cîțiva 
ani, Felix a fugit de pe plan
tațiile de zahăr în care pentru 
cîteva luni de lucru pe an el 
primea o sumă de bani care-i 
ajungea numai „să nu moară 
de foame".

El are 53 de ani. Și aceasta 
este o vîrstă înaintată pentru 
o țară în care se află mi
lioane de șomeri. Cînd nu are 
nimic de lucru el se angajează 
să spele automobile în Long 
Island. Acolo primește un do
lar pe oră pentru lucrul său. 
Familia este întreținută în ge
neral de Ana Cecilia, fata mai 
mare în vîrstă de 19 ani. Ea
lucrează la un atelier de mode
și primește 30 de dolari pe 
săptămână. Familia plătește 75 
de dolari pe lună pentru a pu
tea trăi într-o cameră și bu
cătărie dintr-o casă veche pe 
strada R zvington.

Pentru jocurile lor, copiii au 
numai un coridor întunecos și 
o curticică în care aruncă gu
noiul toți vecinii. Tatăl nu le 
dă voie să iasă pe stradă: 
„Strada este îngrozitoare. A- 
junge că noi am pierdut-o pe 
Maria-Esther. Nimeni nu poate 
lăsa o fetiță să se plimbe sin
gură pe stradă la New York 
pentru că ea este un pericol. 
Se poate lega de ea vreun ne
cunoscut și să-i propună o

mondial, ecoul politicii sale 
de bună înțelegere între po
poare, de coexistență pașnică.

4 decembrie
0 Deschiderea celui de-al 

V-lea Congres Sindical Mon
dial.

® Publicarea declarației 
guvernului sovietic în legă
tură cu tratativele privind 
încetarea experiențelor cu 
arma nucleară.

© La O.N.U. a fost adop
tată rezoluția privind preîn
tâmpinarea răspîndirii armei 
nucleare.

5 decembrie :
® Trupele O.N.U. au în

ceput operațiuni militare în 
Katanga.

6 decembrie :
® A început la Kremlin 

sesiunea Sovietului Suprem 
al U.R.S.S.

8 decembrie :
© Guvernul grec a sus

pendat sesiunea parlamen
tului spre a împiedica de
mascarea de către opoziție 
a samavolniciilor comise cu 
prilejul alegerilor.

9 decembrie :
• N. S. Hrușciov a vorbit 

la Congresul Sindical Mon
dial.

nou stat indepen- 
Africa : Tanganica.

Ecou! unei inițiative 

a țarii noastre

40 de delegați și-au spus 
cuvîntul în comitetul nr. 3 al 
O.N.U. în legătură cu propu
nerile Republicii Populare Ro

mâne privind elaborarea unei 
declarații internaționale pro- 
clamînd principiile fundamen
tale ale promovării în rîndu- 
rile tineretului a ideilor păcii, 
respectului reciproc și înțele
gerii între popoare. Larga 
participare la dezbateri a ex
primat în mod clar puternicul 
interes pe care l-a stîmit noua 
inițiativă a țării noastre. O 
idee a revenit în cuvântările 
multor reprezentanți: aceea 
că inițiativa R.P. Romîne re
prezintă o contribuție la în
sănătoșirea atmosferei inter
naționale. Reprezentantul Ma
rocului spunea : „Documentul 
prezentat de delegația remi
nd recomandă căi eficace 
pentru sprijinirea păcii și coo
perării între națiuni*'. Delega
tul Afganistanului releva că 
„documentul prezentat de de
legația romînă este excelent 
și sintem pe deplin de acord 
cu el“.

Din dezbaterea ce s-a des
fășurat pe marginea propu
nerii țării noastre a reieșit cu 
claritate însemnătatea pe care 
o are pentru viitorul păcii 
educarea într-un spirit sănă
tos a generației tinere de as
tăzi. Cei care astăzi sînt ti
neri vor fi chemați într-un vii
tor nu prea îndepărtat să ia 
în propriile lor mîini destinele 
omenirii. De aceea, profilul 
moral al generației tinere a

zilelor noastre preocupă pe 
toți cei ce privesc cu grijă 
ziua de mîine a popoarelor. 
Referindu-se la propunerile ro. 
mînești, reprezentantul Ara- 
biei Saudite arăta că „aceste 
propuneri cuprind cele mai 
nobile principii pe care le-ar 
putea dori cineva pentru ge
nerațiile viitoare". Sublinierea 
este cu atît .mai semnificativă 
cu cît în lumea contempora
nă, în numeroase țări ale ca
pitalului, generația tînără 
este împinsă pe un drum pri
mejdios, străin de interesele 
menținerii păcii.

Dezbaterea de la O.N.U. s-a 
încheiat. Este caracteristic 
pentru ambianța în care s-a 
desfășurat, faptul că nici un 
singur delegat — nici măcar 
din rîndul participanților la 
blocurile agresive ale occi
dentului — nu a luat atitudi
ne împotriva fondului propu
nerilor romînești. în prezent, 
aceste propuneri, ca și discu
țiile ce au avut loc, for
mează obiectul unor studii 
ale U.N.E.S.C.O. în vederea 
elaborării unui raport ce va 
fi examinat la sesiunea din 
primăvară a Consiliului Eco
nomic și Social al O.N.U.

Luările de cuvînt ale dele- 
gaților reprezentând țări de 
pe toate continentele au relie
fat prestigiul de care se bu
cură țara noastră pe plan

După pelerinajul 
lui Adenauer

imp de trei ore și 
zece minute, Ade
nauer și de Gaulle 
au avut o convor
bire cu ușile închi
se. Un comunicat la

pidar a consemnat faptul în sine 
al întrevederii și s-a dovedit zgîr- 
cif cu orice fel de amănunte. E 
adevărat, există o frază în care 
se afirmă „unitate totală de ve
deri", dar asemenea fraze sînt 
totdeauna plasate în comunicate
le occidentale cînd caracterul unei 
înjelegeri trebuie camuflat.

Sîmbăfă seara, Adenauer s-a 
reîntors la Bonn țar ziariștii au 
remarcat că cancelarul „părea o- 
bosit" (agenția U.P.I.). Cam pe la 
aceeași oră, la Paris, un purtător 
de cuvînt a| Ministerului de Externe 
francez a declarat că in poziția lui 
de Gaulle față de ideea tratative
lor, „nu a interveni} nici o modi
ficare". Deci, tot ceea ce a omis 
sa mărturisească lapidarul comu
nicat publicat la Paris a releva* 
purtătorul de cuvînt francez.

Să recapitulăm faptele. Occi
dentalii încearcă să-și armonizeze 
punctele de vedere privind pro
blema tratativelor cu Uniunea So
vietică. Presiunea opiniei publice 
față de o soluționare pașnică a 
celor mai importante probleme 
aflate pe ordinea de zi a vieții 
internaționale, determină anumite 
cercuri de la Washington și Lon
dra să fie de acord cu o exami
nare a acestor probleme la masa 
tratativelor cu Răsăritul! efeși este 
cazul s-o spunem — aceste cercuri 
nu se grăbesc să elaboreze un 
program rezonabil pentru tratati
ve). Ideea tratativelor are însă 
adversari incorigibili la Paris și 
Bonn. Ultima întrevedere Ade

nauer—Kennedy a avut un final 
cel puțin ciudat. Adenauer — se 
știe — este adeptul unei politici 
obstrucționiste, rigide, ostilă unor 
contacte pozitive. Șubrezirea po
zițiilor sale pe plan intern ca și 
impasul politicii sale externe, l-au 
silif pe Adenauer, precum afirmă 
ziarele apusene, să accepte — 
cel puțin formal — o aliniere la 
punctul de vedere al lui Kennedy. 
„Concesia" a limitat-o însă cate
goric : Bonn-ul acceptă tratative 
cu Uniunea Sovietică dar numai 
de pe falimentarele poziții „de 
forță", cerind acceptarea integrală 
a pretențiilor revanșarzilor, păstra
rea actualei stări de lucruri din 
Berlinul occidental etc. In fond, 
aceasta echivalează cu zădărnici
rea unor tratative cinstite și rod
nice. Finalul ciudat de care vor
beam a fost acela că lui Ade
nauer — inveterat dușman al tra
tativelor — i s-a încredințat mi
siunea de a-l convinge pe de 
Gaulle să accepte tratative Est— 
Vest. La drept vorbind, între po
zițiile lui Adenauer și de Gaulle 
nu există deosebiri esențiale. Nu
mai că de Gaulle este la ora a- 
ceasfa „mai german decît germa
nii lui Adenauer", cum scrie 
„NEW YORK TIMES".

Adenauer a venit, deci, la Pa
ris. Chiar la o fugară lectură a 
comunicatului publicat remarci 
absența oricărei referiri la ideea 
tratativelor. Agenția americană 
„ASSOCIATED PRESS" scria în le
gătură cu aceasta că „comunica
tul are importanță mai mulf pentru 
ceea ce Omite decît pentru ceea 
ce cuprinde". Agenția americană 
subliniază că comunicatul „nu face 
nici o mențiune despre tratative 
cu Răsăritul". Se naște întrebarea: 
oare cit de insistent a încercat 
Adenauer să-l „convingă" pe de 
Gaulle sau, mai exact, a încercat 
măcar să-l „convingă" de utilita
tea dialogului Est-Vest ? Presa 
vesț germană oferă comentarii 
semnificative. Ziarul „FRANKFUR
TER RUNDSCHAU" scria luni: 
„Există îndoieli serioase că Ade

nauer ar fi căutat să-l convingă 
pe președintele Franței". Un alt 
ziar - „FRANKFURTER ALLGE- 
MEINE ZEITUNG" — afirma că 
„partea germană a contestat cu 
hotărîre că cancelarul federal ar 
fi avut misiunea de a-l determina 
pe de Gaulle să renunțe la 
punctul său de vedere. Nu s-au 
făcut nici un fel de încercări de 
convingere, ci a avut loc doar o 
simplă comparare a pozițiilor ce
lor două părți". în asemenea con- 
difiuni, întrevederea de la Paris 
nu numai că nu a apropiat mo
mentul dialogului Est-Vest, ci, 
dimpotrivă, reprezintă o nouă pie
dică în direcția unor tratative efi
ciente. Pare-se că Adenauer a fost 
mai mult preocupat de grija de a 
obține sprijinul partenerului său 
de la Paris pentru înarmarea ato
mică a noului Wehrmacht și l-a 
încurajat pe conducătorul francez 
în obstrucționismul său. Bilanțul în
trevederi1 Adenauer—de Gaulle nu 
promite un pas înainte către ar
monizarea pozițiilor puterilor occi
dentale. Există impresia unei ac
centuări a divergențelor ce se va 
exprima destul de net atît în re
uniunea miniștrilor de Externe al 
S.U.A., Angliei, Franței și Germa
niei occidentale care a început 
luni, ca și în apropiata sesiune a 
consiliului N.A.T.O.

Deosebirile dintre punctele 
lor de vede-e nu fac decît să 
reflecte neputința de a înțelege 
într-un mod lucid actuala realitate 
internațională. Viitorul va dovedi 
dacă în politica occidentală își vor 
găsi ecou îndemnurile la realism 
pe care ie adresează cercurile 
largi ale opiniei publice mondiale. 
Astăzi, problemele esențiale ale 
vieții internaționale nu pot fi a- 
bordate decît pornind de la re
cunoașterea faptului că cu Uniu
nea Sovietică nu se poate discuta 
de pe poziții „de forță". Ceea ce 
deocamdată n-au înțeles nici 
Adenauer, nici de Gaulle, iar, din 
păcate și nici alți politicieni occi
dentali...
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