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Cadre pentru industria

lemnului
Colectivele de muncitori 

din fabricile de plăci fibro- 
lemnoase și de mobilă de la 
Blaj și cea de furnire este
tice de la Gherla date de cu- 
rînd în funcțiune, au fost 
completate cu 300 de munci
tori care au absolvit cursurile 
de calificare și specializare, 
cu durata de 3—6 luni. A- 
ceștia au fost pregătiți de în
treprinderile pentru industria
lizare a lemnului de la Iași, 
Tg. Mureș, Măgura Codlei, 
R. .Vîlcea, Tg. Jiu, Balta Să-

rată, precum și de cele de la 
Pipera și Militari din Bucu
rești.

Numărul muncitorilor cali
ficați anul trecut pentru sec
torul de industrializare a lem
nului este de cca. 4.000

în anul 1962 corespunzător 
prevederilor de punere în 
funcțiune a unor noi unități 
de industrializare a lemnului 
vor fi calificați de două ori 
mai multi muncitori decît în 
anul 1961.

(Agerjjres)

Pentru un răspuns bun — o notă bună. Studenta Drăgan Pighi, de Ia Institutul pedago
gic de 3 ani din Craiova, a primit la examenul de limba rusa, curs practic, nota ma

ximă : 10.
Foto : I. CUCU

Un nou cargou
de 4500 tone

Brigadă fruntașă - 
un titlu de cinste

brigada 
Brătu- 
depusI

I ăiefii din' THrjy lui Aurel

lescu au 
multă rivnă pen- 
tTU carniTTlffliiiI plinească punct cu 

punct angajamentele cuprin
se în programul de lu
cru. Fiecare se preocupa a- 
cum nu numai de munca lui 
dar și de cea a tovarășului de 
lucru, a tuturor membrilor 
brigăzii. Era în brigadă o at
mosferă nouă, o atmosferă pe 
care o crease întrecerea pen
tru obținerea titlului 
gadă fruntașă. Și toți 
erau mulțumiți de 
rezultatele obținute.

S-a întîmplat însă 
ca la sfîrșitul celor 
trei luni de întrece
re, la capătul unei 

perioade de muncă 
intensă, brigada să 
nu cîștige totuși titlul 
de brigadă fruntașă.

Unul dintre 
Mircea

nemotivat de la 
cum în angajamen- 
clar: 
absență nemotivată,

de bri-

pentru munca lui și a între
gului colectiv.

Este drept că tn cadrul bri
găzii lui Brătulescu erau unii 
tineri care înclinau să creadă 
că-i un fleac sa lipsești o zi 
și că la analizarea rezultate
lor nu se va ține seama de a- 
mănuntele legate de fiecare 
angajament.

S-a dovedit însă că lucru
rile n-au stat deloc așa. Antre- 
nînd brigăzile în întrecerea so
cialistă, organizată de comite
tul sindicatului, pentru cîști- 
garea titlului de brigadă frun-

resc si se procedeze astfel, 
deoarece numai pe baza unui 
program de lucru concret, bine 
întocmit brigada poate parti
cipa la întrecere și poate ob
ține rezultatele cele mai bune.

Organizația U.T.M. de la U- 
zinele „Semănătoarea" are o 
experiență bună în ceea ce pri
vește munca politică de agita
ție dusă în jurul întrecerii so
cialiste, pentru obținerea ti
tlului de brigadă fruntașă. îna
inte de toate trebuie spus că 
s-o procedat bine în sensul că 
scopul

GALATI (de la 
corespondentul nos
tru).
Colectivul de mun

citori, tehnicieni și 
ingineri de la Șan
tierul Naval Galați 
a lansat la 
nou cargou 
tone. Noul 
care poartă 
orașului 
este cel de al optu
lea cargou construit 
de către harnicul 
colectiv de la acest 
șantier.

apă un 
de 4500 
cargou, 
numele 

Craiova,

încă o

întrecerea 
pentru titlul de brigadă fruntașă 

la Uzinele „Semănătoarea" 
din Capitală

mem-
Manoliu, 

de

De ce ? 
brii ei, 
a lipsit 
lucru. Și 
tele brigăzii era scris 
„nici o 
nici o întirziere", comisia care 
a analizat rezultatele brigăzii 
a considerat, pe drept, că ne- 
îndeplinirea unui angajament, 
chiar de către numai unul 
dintre membrii brigăzii, duce 
la pierderea întrecerii de că
tre întreaga brigadă pe luna 
respectivă.

Se înțelege că faptul sus- 
amintit n-a rămas fără ecou. 
Responsabilul brigăzii poves
tește :

— De fapt toți ne conside
ram vinovați. Nu reușisem să 
ne cunoaștem bine. Nu desfă- 
șurasem o astfel de muncă in
cit fiecare să se simtă în a- 
ceeași măsură răspunzător

tașă, comitetul U.T.M. de la 
Uzinele „Semănătoarea" a a- 
cordat o deosebită atenție cu~ 
noașterii și aplicării criteriilor 
recomandate de Plenara C. C. 
al U.TJd. din martie 1961. Acest 
titlu de cinste a fost acordat 
numai brigăzilor care și-au în
deplinit integral, lună de lună, 
angajamentele stabilite pe fie
care om în parte. Au fost de
clarate astfel brigăzi fruntașe 
cea condusă de llie Alexan
dru de la secția carcase, Tu
dor Bălan de la matrițerie, 
Vasile Bădiță de la subansam- 
ble și altele.

în cadrul desfășurării între
cerii socialiste între brigăzile 
de producție ale tineretului, 
comitetul U.T.M. al uzinei 
(Grigore Ștefănescu, secretar), 
a pus pe primul plan proble
ma întocmirii judicioase a pro
gramului de lucru. Era și fi"

întrecerii, criteriile re
comandate de plena
ra C.C. al U.T.M. au 
fost larg populariza
te printre colectivele 
brigăzilor de produc
ție ale tineretului. 
Numai pe această 
bază a fost posibilă 
desfășurarea concretă 
a întrecerii, obține
rea unor rezultate 
fiecare secție sint ast-

Prin aplicarea 
unor noi metode de 
muncă, precum și 
prin eforturile de
puse de constructo
rii navali in cadrul 
întrecerii socialiste 
noul cargou este 
calitativ superior 
celorlalte de pînă a- 
cum.

La lucrările inte
rioare ale vasului 
se folosesc în mai 
mare măsură, decît 
pînă în 
masele

fabrică
fost dată 
acestea, o

La Baia Mare a 
în funcțiune zilele 
nouă fabrică de produse lac
tate. Această întreprindere va 
aproviziona populația orașului 
cu lapte de consuni, iaurt, 
brînză de vaci, smîntînă, unt 
și alte produse lactate.

Utilajul modern cu care este 
înzestrată permite mecanizarea

Premieră la Teatrul

prezent, 
plastice.

Noul succes al con
structorilor navali 
gălățeni se adaugă 
și altor rezultate 
importante obținute 
in producție. Astfel, 
cu o zi mai înainte 
de lansarea cargou
lui, constructorii de 
aid au mai lansat 
la apă un șlep de 
1000 tone iar în 
cursul zilelor urmă
toare va fi lansată 
o nouă motonavă de 
2000 tone.

procesului tehnologic, obține
rea unor indici superiori de 
productivitate a muncii 

Produsele noii fabrici 
obțin din lapte pasteurizat și
sînt puse în vînzare în am
balaje mici din sticlă, carton 
parafinat și staniol.

se

(Agerpres)

de stat din Brăila

Muncind cu atenție, cu perseverență, muncitorul Petre Răducu de la atelierul piese 
Uzinelor metalurgice Colibași, realizează numai produse de calitate 

Foto:

forjate al
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MUNCITOR
I PEDAGOG

La Vîrful cu Doi.

bune. în .
fel afișate criteriile la gaze
tele de perete, la cele ale 
posturilor utemiste de con
trol, stația de radioampli
ficare se ocupă cu regulari
tate de aceasta. La stația de 
radioamplificare, de pildă, în 
fiecare săptăminâ, un respon
sabil de brigadă împărtășește 
din experiența sa. Există de 
asemenea organizate schimburi 
de experiență între comisiile 
de urmărire a întrecerii brigă
zilor. Aici, se pune accent deo
sebit pe felul în care aceste 
comisii ajută brigăzile tn sta
bilirea concretă a programu
lui de lucru, pe felul în care 
aceste comisii ajută brigăzile 
să-și îndeplinească punct cu 
punct angajamentele cuprinse 
în program.

în uzină erau brigăzi care-și 
întocmeau bine programele de 
lucru, care se consultau cu 
muncitorii vîrstnici, cu maiș
trii, cu conducerea secției a- 
tunci cînd își luau angajamen
te. în acest fel programul de 
lucru reflecta posibilitățile e- 
xistente în brigadă și activita
tea acesteia era îndreptată în
spre problemele principale pe 
care le ridică producția. Lu- 
crînd pe baza unui asemenea 
program, brigăzile respective

Z
ilele trecute Teatrul de stat- 

Brăila a prezentat în pre
mieră „Nevestele vesele 

din Windsor* de W. Shakespeare. 
Realizatorii spectacolului 
în cea 
actori, 
miera 

frumos

sînt 
mai mare parte tineri — 
regizor, scenograf. Pre- 
s-a bucurat de un 
succes. Rolul Falstaff

a fost interpretat de actorul 
Nae Nicolae, absolvent al pro
moției anului 1953 din Institu
tul de Teatru „I. L Caragiale".

Premiera face parte dintr-un 
ciclu de piese shakespeariene, 
menite a întîmpina sărbătorește 
cei 400 de ani de la nașterea 
marelui dramaturg englez.

...Gheorghe Goldan. Nu știu 
dacă a pus de două ori briciul 
pe obrazul rotund, copilăros. Lu
minos la privire, mărunt la stat și 
bine legat în umeri, domol si 
cald la vorbă, îmbietor, nu-i dai 
mai mult de 18 ani. Și, totuși, a- 
dolescentul din fața ta a împlinit 
nu de mulf un sfert de veac. Nu-i 
nimic, se mai înșeală omul în a- 
precierea vîrsfei. Asta n-are im
portanță, mai ales că despre ma
turitatea lui Gheorghe Goldan 
vorbește nu atît înfățișarea, cit 
faptele. Faptele numeroase și pli
ne de semnificații luminează ro
mantic biografia acestui tînăr sen
sibil și entuziast.

Cine e Gheorghe 
Goldan ?

Dacă un desena
tor ar vrea să-l re
prezinte într-o ilus
trație, cu greu ar 
reuși, l-ar fi greu 
peniței sau pensulei 
să prindă pe hîrtie 
firea lui de o vioi
ciune neobișnuită, mobilitatea fe
ței, a gesturilor, nerăbdarea, în
drăzneala pe care nimic n-o as
cunde.

E mai bine deci să apelăm le 
biografia lui.

Abia absolvise școala profesio
nală cînd a fost repartizat să lu
creze la Fabrica de 
man ca laminorist.

— Am înțeles tn 
zicea el, că atunci __ _
fierul și-| înconvoi după cum vrei 
fu, trebuie să fii mai tare decît 
el. Și tăria asta n-o capeți citind 
în stele, pentru că nu-î vorba de 
vreo vrăjitorie, ci punînd serios 
mîna pe carte.

Avea dreptate. Cartea e prie
tenul care te sfătuiește ori de 
cîte ori ai nevoie .

Și Goldan a învafat. în 1956 
i s-a propus să meargă la școala 
de maiștri, la Hunedoara. Aici a 
sfat 3 ani. Sînt ani frumoși, care 
au lăsaf o pecete adîncă în a- 
mintirea lui. Sînt anii maturizării 
lui. Fusese trimis aici să învețe 
să conducă nu numai o mașină 
sau un agregat, ci- toate agrega
tele unei secții de laminare, să 
învețe să conducă și să dirijeze 
tot ansamblul de mașinării grele 
dinfr-o astfel de secție. Ce învă
ța azi, mîine aplica în laminor. 
Și se întîmpla de multe ori să 
greșească, să nu aplice așa cum 
trebuie cunoștințele căpătate la 
curs, și asta îl făcea să-și revadă

trece de laa fabricii de țevi, va
o mașină la alta, va discuta cu 
oamenii și se va simți ca un di
rijor la pupitru, stăpîn pe parti
tură, pe întreaga orchestră. Țe
vile de 5 metri lungime, de 10, 
de 16, țevile care vor trasa dru
mul marilor magistrale ale țării, 
țevile prin care vor trece rîuri de 
petrol, toate acestea vor ieși de 
sub mîinile lui.

— Ai venit ? — l-au înfîmpinat 
bucuroși oamenii în secția unde 
a fosf repartizat, la să vedem ce 
„oțel" ne-a trimis Hunedoara I

Tînărul maistru a priceput unde 
bat vorbele.

ncastiv

Foto : prof. V. ORZA

țevi din Ro-

anii 
cînd

aceia, 
topești

In cadrul G.A.C. „16 Fe
bruarie" din comuna Căvă- 
ran, regiunea Banat, func
ționează un cerc agrozoo
tehnic la care participa nu

meroși colectiviști.

notițele, să întîrzio ore întregi 
după lucru, să mai învețe. Tova
rășii lui de la Roman îi scriau 
că îl așteaptă cîf mai degrabă și 
să nu-i facă de rușine acolo. Lu
cru știut și de el, că doar pen
tru asta venise aici, să se pregă
tească. Bătrînul maistru laminorist 
Nicolae Dragotă, căruia și astăzi 
îi poartă o amintire frumoasă, îi 
spunea și el cam în același fel.

— Eu îs om cam ursuz, măi 
băiete, da' să nu te sperii. Dacă 
pleci din mîna mea, atunci mu
sai să știi ce trebuie să faci cu 
oțelul, $ă-| îndoi tu pe el și nu 
altminteri.

Bătrînul maistru își ținea cuvîn- 
ful. Odată, Gheorghe Goldan tre
buia să monteze ceva la caja fi- 
nisoare. A montat greșit și a re- 
butat o piesă. Goldan, sin
gur, a demontat și a montat ma
șina de vreo două-trei ori.

— Cînd faci o treabă, apoi să 
fie treabă, i-a zis la sfîrșit Dra- 
gofă. Meseria trebuie s-o știi ca 
pe o poezie, s-o visezi.

...Și iată-l pe Gheorghe Gol
dan la sfîrșiful celor trei ani, în 
1959, proaspăt absolvent al șco
lii, cu diploma de maistru în bu
zunar.

în drum spre ai lui, visa feri
cit. Va lucra într-o secție mare

Oamenii voiau să-i 
vadă puterile și pri
ceperea, așa că, lu
cru hotărît, din pri
ma zi trebuia să se 
așeze 
treabă.

Pașii 
care îi 
Goldan 
expresie

linia 
de

serios

înainte pe 
făcea acum 
căpătau o 

plastică, 
de evoluție a 

producție. Și
precisă : 
graficelor ___
această linie avea o direcție me
reu ascendentă. Brigada pe caro 
o conducea ieșea mereu fruntașă 
în producție. Se împrietenise cu 
fiecare om, cunoștea puterile do 
muncă ale fiecăruia, cunoștea fie
care mașină. Un lucru însă nu-î 
dădea pace. Alături, brigada în 
care lucra și un prieten al lui, 
Gheorghe Itu, rămînea în urmă 
cu producția pe fiecare lună. La 

•sfîrșit de trimestru, la sfîrșif do 
an, brigada era declarată codașă. 
„Ce s-o fi înfîmplat acolo ? — 
«o întreba Gheorgho Goldan. Ce 
naiba, oamenii sînt tineri, puter
nici, mașinile sîr»f noi, atunci 
ce se întîmplă de rămîn în 
urmă cu laminatul țevilor
A trecut pe la această bri
gadă, a discutat cu oamenii, cu 
Vasile Tibîc, cu Gheorghe Padu
raru și cu alții. Secretul a fost 
lesne de priceput. Nu aveau un 
bun sistem de organizare a mun
cii. Apoi, nu exista aici co
laborare între oameni, ceea ce

A. L ZĂINESCU

VASILE DINULESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

Foto : AGERPRES

Elevi la școala belșugului
O discuție necesară

La gospodăria agricolă co
lectivă „6 Martie”-Negoești se 
deschisese învățămîntul agro
tehnic. Tînăra tehnician agro
nom Dumitra Mușat ținuse 
două lecții. Făcînd de fiecare 
dată prezența a constatat: din 
cei 40 de cursanți înscriși lip
seau unii. Cinci dintre aceștia 
erau tineri. Ea a adus acest 
fapt la cunoștința consiliului 
de conducere. A discutat și cu 
Ion State, secretarul organiza
ției de bază U.T.M. Ajutat de 
organizația de partid, comite
tul U.T.M. pe gospodărie a or
ganizat după aceea o ședință 
unde au fost invitați tinerii 
care au lipsit. Cu fiecare în 
parte s-a discutat pe îndelete, 
i s-a explicat încă o dată im
portanța învățământului agro-

tehnic, ca o sarcină de organi
zație.

Această ședință a dat rezul
tatele așteptate. Tinerii parti
cipă cu regularitate la cursuri. 
S-au predat pînă acum opt 
lecții. Din rîndul tinerilor n-au 
fost decît cîteva absențe mo-

în zilele fixate, cursanții vin 
bine pregătiți la seminarii. 
Lectorul, inginerul agronom 
Ion Stoenescu, vorbește clar, 
pe înțelesul tuturor. Important 
e că lecțiile sînt strîns legate 
de munca practică a colecti
viștilor, de experiența dobîn-

Cursurile agrozootehnice 
de masă în raionul Oltenița

tivate. Iată cum organizația 
U.T.M. poate să dea un spri
jin eficace la buna desfășurare 
a învățămîntuilui agrotehnic.

De ce numai băieții ?
La gospodăria colectivă „Fla

mura roșie”-Șoldanu am găsit 
lucruri bune. Cursurile se țin

dită de ei pînă acum și mai 
cu seamă de sarcinile impor
tante pe care și le-au propus 
pentru anul acesta. La cercul 
agrotehnic se insistă îndeosebi 
asupra porumbului și legu
melor, culturi importante pen
tru gospodărie. Cei 60 de 
cursanți, dintre care jumă
tate sînt tineri, își iau no-

tițe, pun întrebări, citesc bro
șurile indicate de lector. Cînd 
este cazul, lectorul demon
strează practic anumite lec
ții. în însușirea noilor cunoș
tințe, cursanții se folosesc de 
mostre de semințe din gospo
dărie, de mulaje și planșe di
ferite. La cercul zootehnic, de 
asemenea, participă un număr 
de 60 de cursanți, tineri și 
vîrstnici. Unii dintre aceștia 
sînt tineri pe care organizația 
U.T.M. îi va recomanda să lu
creze ca îngrijitori de anima
le. Aipi se insistă asupra spo
ririi producției de lapte și 
creșterea vițeilor din prăsilă 
proprie.

Toate bune pînă aid. Am

N. BARBU
V. CĂBULEA

(Continuare în pag. a 2-a)

(Continuare în pag. a 2-a)

— Salut —
Conferinței pe tară 

a scriitorilor
uni încep la Bucu
rești lucrările Con
ferinței pe țară a 
scriitorilor. Eve
niment important

■

TOffnTTn
din tara noastră, Conferința 
va dezbate problemele dez
voltării literaturii realist-socia
list e din țara noastră in lumina 
sarcinilor ce-i revin din docu
mentele cehii de-al III-lea 
Congres al Partidului Munci
toresc Romln.

Numeroase sint operele li* 
terare inspirate din viața șl 
munca poporului nostru con
structor al socialismului, ope
re care însuflețesc pe oame
nii muncii să-și dăruiască în
treaga lor energie desăvîrși- 
rii construcției socialismului 
în țara noastră. Revoluția cul
turala din țara noastră, desfă
șurată sub conducerea parti
dului, a făcut ca în viața de 
fiecare zi a tinerilor, în activi
tatea lor, alături de întregul 
popor, în uzine, pe marile șan
tiere de construcții, în agri
cultura socialistă, pe băncile 
școlilor și facultăților, cartea 
să intre ca un semn firesc al 
socialismului.

De aceea, este lntrutotul în
dreptățită dorința cititorilor, 
care sînt azi și eroii din viață 
și din cărți, de a avea noi o- 
pere literare de actualitate, 
bogate în conținut, scrise cu 
o înaltă măiestrie artistică, 
într-o limbă literară frumoasa.

Aceste opere literare se pot 
ridica tot mai mult la 
înălțimea marilor exigențe 
ale poporului, dacă scriitorii 
vor da viață îndemnurilor pe 
care partidul nostru, la Con
gresul al III-lea le-a adresat 
tuturor creatorilor de frumos : 
cunoașterea temeinică și în
delungată a realităților, a vie

ții oamenilor, zugrăvirea în 
pagini avîntate a minunatu
lui tablou al muncii și reali
zărilor obținute în opera de 
desăvîrșire a construcției so
cialiste în țara noastră.

O mare forță educativă o au 
acele opere care aduc pe 
prim plan chipul eroului îna
intat al zilelor noastre, chipul 
luptătorului comunist, exem
plu demn de urmat în viată de 
către tineretul nostru. în rîn- 
durile eroicei noastre clase 
muncitoare, ale harnicii țără- 
nimi colectiviste, ale intelec
tualității, în rîndurile tinere
tului se află mulți asemenea 
oameni, crescuți și educați de 
partid, demni să devină eroii 
cărților, ai pieselor de tea
tru, ai filmelor care se vor 
crea.

In vasta opera de educație, 
de formare a conștiinței noi, 
socialiste, pe care o desfășoa
ră partidul, literaturii noastre 
Ii revine un rol important.

Tinerii așteaptă noi cărți in
spirate din asemenea proble
me de mare însemnătate ca 
înțelegerea frumuseții muncii, 
a eroismului cotidian, făuri
rea noilor relații de prietenie, 
dragoste,. tovărășie, respecta
rea normelor de conduită în 
societatea noastră nouă, dra
gostea fierbinte față de patria 
socialistă. internaționalismul 
proletar. Este și firesc ca cei 
mai buni scriitori, deplin cu
noscători ai universului spiri
tual al copiilor și adolescen
ților să realizeze lucrări de o 
înalta valoare literara,- în mă
sură sa entuziasmeze, să să
dească în conștiința tinerei 
generații înaltele idealuri 
comuniste.

„Scînteia tineretului" ureqză 
succes deplin lucrărilor Con
ferinței pe țară a scriitorilor 
din R. P. Romîna.



ANCHETA UN CÎNTEC
NOASTI1A i DE DRAGOSTE? meserie
Printre cînteceie de muzică ușoară difuzate la radio 

în 1961 se numără și cîntecul „Dacă n-ar fi dacă...' 
transmis ți în ianuarie 
acestui cîntec, precum și 
cultători.

Eugenia Ciubuncan 
inginer la Combinatul Po

ligrafic „Casa Scînteii"

Ce să spui despre un aseme
nea text ? între „întristător" și 
„revoltător” toată gama este po
sibilă. Cel mai mul) mă irită lipsa 
acelui simț al contemporaneității, 
•bsolut necesar oricărui creator. 
La drept vorbind însă mai sînt și 
alte cîntece „de dragoste" care 
suferă de aceeași meteahnă. Cînd 
o să se scuture textierii de „ju
rămintele" dulcege, siropoase, 
fără nici o legătură eu viața, eu 
care își mai garnisesc cînteceie 
de dragoste scrise (sau fabrica
ta I?) prin 1960 și 1961? 
Unde oare, în romantismul real 
ai vieții noastre, găsesc ei refre- 
nurile leșinate și atît de desu
ete, în ciuda ritmului rapid, cu 
care ne blagoslovesc auzul ?

Zău așa, decîf un text absurd, 
mai bine lipsă : îi vom mulțumi 
compozitorului pentru melodia sa 
generoasă, și gata.

Totuși, ce-i de făcut cu textie
rii lipsiți de vibrație, ionfecțio- 
neri ai cîntecelor „de dragoste^? 
Aș fi tentată să răspund : să 
obligați, măcar odată în viață, 
iubească și ei...

Lăsînd gluma la o parte : 
facă mai mari eforturi pentru i 
noașterea tineretului nostru. î 
putea spune „te iubesc" 
fr-uh fel propriu tinerilor de ? 
cu condiția ca, venind între e , 
să le asculte mai atent inima dor
nică de bucurie, de cîntec, de 
lumină și dragoste.

fie 
să

să 
cu- 
Vor 
în- 

azi, 
ei,

Ion llin 
directorul Casei de cultură 
a tineretului din raionul 

„Gh. Gheorghiu-Def

Cunosc cîntecul. Cînd l-am 
auzit prima dată nu mi-a ve
nit să cred că în 1961 mai pot 
există poeți de talia autorilor 
textului acestui cîntec și a 
altor „confrați" întru lipsă de 
idei, de poezie.

La noi, la casa de cultură, 
vin săptămînal să asculte mu
zică ușoară mii de tineri. în 
repetate rînduri am invitat ar
tiști profesioniști cunoscuți să 
dea asemenea concerte, iar 
formația noastră de muzică 
ușoară are în programul ei nu
meroase cîntece de dragoste 
romînești. Pot spune cu certi
tudine că dintre toate Incră- 
rile de muzică ușoară, cinte- 
cele de dragoste sînt cele mai 
îndrăgite de tineri. Din păcate, 
însă, tocmai din cauza «nor 
texte care nu spun nimic, de 
multe ori sîntem nevoiți să 
prezentăm numai melodia, 
fără a folosi soliștii vocali.

Știu că despre aceste texte 
s-a discutat și iar s-a discutat; 
pînă acum insă, autorii de 
texte tot nu s-au convins că 
modul în care înțeleg rolul 
muzicii ușoare este greșit. De 
aceea propun secției de mu
zică ușoară a Uniunii compo
zitorilor să organizeze — la 
noi la casa de cultură, de pil
dă — o intîlnire a compo
zitorilor, textierilor și inter- 
preților de muzică ușoară cu 
tinerii ascultători. îi asigurăm 
că vor avea să tragă o sume
denie de învățăminte.

Viorel Cosma
muzicolog

Este greu de conceput că un 
asemenea text poate inspira 
un compozitor și este inexpli
cabil cum un asemenea cîn
tec a trecut în domeniul pu
blic prin atîtea foruri chemate 
a veghea la educația muzica
lă a oaimenilor muncii. Fiind
că iată istoria lui „Dacă n-ar 
fi dacă": scrisă muzica în 
1958 de Edmond Deda, piesa 
pur instrumentală s-a difuzat 
la televiziune în 1959, sub 
titlul „Fram, ursul polar". 
Caracterul programatic al 
lucrării sugera ghidușiile unui 
urs alb la circ. Textierii i-au 
„aplicat44 muzicii niște „ver
suri* spre a umple sce
neta : „Un, doi, trei / Ghici 
ciupercă ce-i ?“ - specta
col destinat pentru O.S.T.A. 
în această formă a fost lansat 
în 1959 la televiziune. Cînte
cul place enorm consiliului ar
tistic al Teatrului de estradă 
al Regiunii București și.„ ar
tistei Puica Armancu care și-a 
găsit piesa de „succes" intro- 
ducîndu-1 în spectacol. Totuși 
cariera artistică nu se oprește 
aici, întrucît o singură regiune 
a țării e prea puțin să-l cu
noască, iar posteritatea să-l 
uite ! Comisia de muzică ușoa
ră a Radioteleviziunii o invită 
pe Roxana Matei și pe compo
zitor să imprime textul, este 
drept cu modificarea codei: în 
loc de „dacă" spus pînă la a- 
mețirea auditoriului se cere 
autorilor să introducă... ^oare^ 
oare, oare!".

în sfîrșit, cîntecul fiind 
„tare" apare și pe scena Tea
trului satiric muzical „C. Tă
nase" interpretat de Gigi 
Marga.

Concluziile sînt limpezi: 
exigența textierilor, compozi
torului și interpreților a fost 
nulă. Stupiditatea prozei ri
mate și-a făcut drum spre pu
blic, nestingherită de o se
rie de foruri de speciali
tate în muzica noastră ușoară 
ca Radioteleviziunea, Teatrul 
de Estradă etc. Colaborarea 
dintre textier și compozitor ne- 
existînd, lucrarea și-a pierdut 

1962. Reproducem textul 
cîteva opinii ale unor as-

valoarea în domeniul eîntecu- 
lui de dragoste.

Soluțiile ?
Muzicienii, poeții noștri tre

buie să depună toate eforturile 
pentru crearea unor cintece de 
dragoste inspirate. Trebuie să 
veghem cu toată grija la difu
zarea muzicii ușoare rominești 
care a dobîndit în anii din 
urmă un puternic prestigiu in
ternațional, trebuie să creăm 
un număr at mai mare de 
producții de muzică ușoară va
loroase, astfel Incit să nu mai 
aibă ce căuta nechemații, ne- 
talentații în acest frumos 
sector al artei noastre.

Alexandru 
Constantinescu 
ți Elena Drăguț 

țef de brigadă M atundioa- 
re la Uzinele „Electronica"

Sîhfem doi tineri legs*’ prin 
sentimentul puternic și .’unvnos 
al dragostei, jenfimenf einri no 
putini compozitori fi poeți r-au 
închinat lucrări inspirase, pline 
de armome, ce farmec, drag, in- 
d'ăgostițilof. Și nouă n© pisc 
cînteceie bune, detecete de dra
goste îndeosebi, pentru ci regă
sim In căldura, optimismul fi 
spontaneitatea lor tinerească, ceea 
ce este scump inimilor noastre.

Dacă n-ar fi dacă
MUZICA: EDMOND DEDA

Cuplet

De adevăratul cin’ec de dragule 
nu ne-am sătura niciodată ; și să ne 
referim, de pildă, la iinsmul i n, 
pătrunzător, al atitora din lucrări a 
regretatului Ion Vas. eseu, unul 
dintre acei compozitori ezig«n:i 
și cu textele alese. Cine ar uita 
parfumul acelui „Drag îmi e bă
dița cu tractorul44 — exemplu de 
însușire creatoare a felu-ui spe
cific popuiar de a s -nți și • c’“‘a 
dragostea ? Cunoaștem preț-j.nd 
mult și „Un cîntec de dragoste" 
de Măiineanu, „O chitară c-’n^a-, 
de Veselovski, „Pe sub geamul 
luminat” de Giroveanu și aHe'e, 
dintre care unele sînt în reperto
riul orchestrei de muzică ușoară 
a uzinei noastre.

Dar asemenea cîntece sint încă 
puține. In altele, vulgaritățile sau 
totala lipsă de idei a textului este 
jalnică, deș^ uneori melodia me
rita o soartă maiJ-bună, Ne mi
răm, și regretăm totoda‘l,țcă un 
compozitor de ’talentul lui Ed
mond Deda și-a putut asasina plă
cuta sa melodie de dans sub ce e 
27 de lovituri ale acestui „dacă*. 
Ce are a 
riile sau 
lor care 
noastră, 
Păcat.

face aceri teri cu bucu- 
chiar cu neliniștile ce* 
iubesc 1 După părerea 
doi dintre ei, nimic.

Dorina Drăghicl 
artistă 

la Teatrul „C. Tănase*

Noi, interpreții, avem o 
mare responsabilitate in fața 
maselor largi de iubitori ai 
muzicii. Nu avem dreptul sâ 
ne prezentăm în fața spectato
rilor cu lucrări banale, lipsi
te de idei, cu versuri stupide 
în genul cîntecului „Dacă n-ar 
fi dadF.

Trebuie să fim de o mare 
exigență în alegerea yi râs- 
pîndirea textelor. Trebuie să 
respingem cu hotărire orice 
text fad, banal, care nu este 
în stare să ne entuziasmeze 
pe noi, și prin noi masa spec
tatorilor.

Dumitru Grigoriu 
responsabilul restauran
tului ^Universității-Bucu

rești

Muzica face parte din bu
nurile culturale ale unui po
por, ea înnobilează oamenii. 
De aceea, te întrebi pe bună 
dreptate, oare cel care com
pune un text prost, fals nu se 
gindește la responsabilitatea 
față de miile de „consuma
tori" ?

Am multe de zis împotriva 
unor asemenea fabricanți de 
muzica ușoară și prin natura 
muncii mele. Sint responsabi
lul unui mare restaurant pe 
care-l frecventează siptămînal 
sute și sute de oameni, foarte 
mulși dintre ei tineri. Oamenii

Plaino Traian 
man: al Universității 

Muncite-ești 
de Culturi Muzicali

Mie mi-e reepus de dragi 
muzica, te calitate de curwn: 
al Universității muncitorești 
de culcurd muzioaU am arul 
pnieful ta studiez fi si fac ea- 
■oștsnșă ce diferitele forme și 
genuri ale muzicii, tncepind de 
le cea populară pin4 Ia cea 
eim'aeicd.

Melodia lui Edmond Deda 
Alocă n~ar fi dacă" cm cunos* 
cot-o anul trecut la radio. Me
lodia mi-a plăcut.

Lipsite de o semnificație a- 
dincă. fără un eoașinut emo
țional, cuvintele acestui ântec 
ne depășesc iută limitele ba
nalului, opărind astfel ce o in- 
țiruire de vorbe plate.

Aș fi fericit să pot avea o- 
aceasta cit mai des 
exprim admirația 
mai multe cintece

cazia - yi 
— să-mi 
pentru dt

TEXT: I BERG 
fi R. ZAHARESCU

Refren:

illy Roman
eofRpodsor

Pieb’.eaa textelor ăe -ettXică 
ușoară u*a ăia proble-
=ele care ae îrăailntă »i pe 
noi, compozitorii. In mod per
manent A compune © melo
die rvușită nn este tocmai a- 
tit de greu pentru compozitorii 
car© își merită acest califica
tiv si mai ales atunci cînd au 
sansa tâ fie și bin© inspirați 
— dar, de mult© ori, greuta
tea, necazurile intervin mai 
ales după ee melodia • gata 
scrisă. Se înțelege de la sine 
că majoritatea cîntecelor de 
muzM usoard de muzică de 
dans, au cuvintele scrise pe 
muzică, adică după ce mu
zica a fost compusă si nu in
vers, după cum !si îaekipuie 
toarte mulți, ads ones tindu_ne 
pe noi. eompoxitarii, pentru 
faptul de a fi admis să scriem 
muzică pe un text .atît de 
slab*. Și în caul de față, 
textul cîntecului ^Dată n-ax 
fi dacă" a fost ©crin, deeigur, 
după e© melodia lui Edmond 
Deda ©ra gata si trebui© sâ 
recunosc că melodia, eu © 
socot izbutită avînd o gingă
șie a ©L De ce atunci textul 
a ieșit atit de slab ? Pentru 
că autorii lui nu au conlucrat 
cu seriozitate, pentru că au 
făcut jonglerie de cuvinte 
goale, pentru că au făcut 
FORMALISM.

Cu I. Berg, eu personal am 
lucrat multe cîntec© al© că
ror texte valoroase au fă
cut bucuria mea, a ascultă
torilor și a criticilor, dax — 
de fiecare dată am găsii Îm
preună tema care apoi, ve
gheată d© amindoL a căpătai 
un strai artistic. Lipsa de con
ținut duce întotdeauna la •- 
șecuii grave.

Totuși muzica noastră u- 
șoara are de consemnat 
succese frumoase și multe 
texte au valori evidente care 
au stat la baza unor cîntece 
îndrăgit© de masei© largi al© 
iubitorilor muzicii.

Numai pe baza unei strinse 
conlucrări dintre textieri și 
compozitori, oamenii muncii 
vor avea la dispoziția lor cîn
tece de dragoste inspirate.

frumoasă

Gujbă Oleg 
responsabilul magazinului 

„Muzica" din B-dul „S 
Martie' București

Lucrez într-un magazin de 
muzică. Se întimplă adesea ca 
unii cumpărători cînd 1© ofer 
anumite plăci cu cîntece noi 
de dragoste, să mă intimpine 
cu aees:e cuvinte :

— Asta-i melodie? Astea-s 
versuri de dragoste ? Se pare 
că dv. n-ați ascultat-o din 
moment ce mi-o recomandați.

Ce pot să mai zic. Aș vrea 
ca în clipele acelea să se afle 
lingă mine acei textieri și 
compozitori de muzică ușoară 
care ..creează** asemenea re
buturi. Multe din cînteceie de 
dragoste lasă de dorit Aceasta 
după părerea mea se datorește 
în primul rînd textierilor care, 
fie din dorința de a fi ..origi
nali**, fie din superficialitate, 
fac texte de multe ori confuze, 
lipsite de sens.

în ceea ce privește textul de 
la melodia „Dacă n-ar fi dacă“, 
exprimîndu-mă în stilul auto
rilor
Dacă 
mult

De 
celor 
ne" 
..Spune, spune’’ 
Georgescu), „l 
gostiți” (textier C. Cîrjan) au 
cuvinte banale. inexpresive. 
Unele din acestea sînt difu
zate, prin intermediul discu
lui, de ..Elect record". Mai 
multă exigență n-ar strica 
nici aici.

textului pot să spun : 
n-ar fi fost, ar fi fost 
mai bine...
asemenea, textele cînte- 
ca „Vînzâtorul de alu- 
(textier Stan Negri n),

’ (textier Sașa 
.Cei șase îndră-

Alexandru 
Dumitrache 

student in anul II 
la Facultatea de filologie

cu-

cta- 
sin-

După paieiea mea, poezia 
trebuie să lie demnă de sen
timentul pe care-l oglindește. 
Nici textul de cîntec nu este 
exceptat de la această obli
gație. însă un text ca „Dacă 
n-ar fi daca" sărăcește pînă 
la desființare noțiunea de 
dragoste. Unde să mai fie cu
prins sentimentul în acest 
joc forțat șl gratuit de 
vinte?

Desigur, textierii acestui 
tec nu sînt în nici un caz 
gurii vinovațL Practica mun
cii textierilor prezintă multe 
racile ; cred că există și ciz- 
cuiă cintece cu texte încă mai 
nefericite decit acesta. Aici 
este o indiferentă la calitate 
care privește un întreg sector 
de creație

Și aceas*.a tied poeții eee. 
tn. sec-u (mai ales în ultima 
vreme) frumoase versuri de 
dragoste. Tovarăși compozi
tori, citiți volumele Iui Beniuc, 
Cicerone Theodoreecu, AL An- 
dritoiu și ale altora, urmăriți 
si presa liteiară. Și poeții ti
neri iubesc — și ei scriu des
pre dragoste. Chemați-L 
Lucrați îndeaproape cu ei. 
JJacă n-ar și poeiii de 
dragoste în literatura noastră, 
treacă meargă. Dar așa?

Brigadă fruntașă
un titlu de cinste

(Urm«r« din pag. 1-4)

au obținut rezultate mai bune 
In muncă.

Comitetul U.T.M. a luat mă
suri pentru ca această experi
ență să fie cunoscută și apli- 
catd de către toate brigăzile, 
în cadrul instructajului cu 
responsabilii de brigadă și co
misiile de urmărire și îndru
mare a întrecerii, s-a stabilit 
ce Ioan Buzic și Hie Alexandru 
— responsabili de brigăzi — să 
explice amănunțit cum își în
tocmesc programele de lucru. 
Schimbul de experiență pe 
care l-a constituit consfătui
rea a fost astfel eficient, plin 
de roade. Dacă cercetezi as
tăzi programele de lucru ale 
multora dintre brigăzi nu 
greu sd observi grija și 
panderea cu care ele au 
întocmite.

Să luăm spre exemplu 
gada lui Vasile Bădiță din

este 
rds- 
fost

bri- 
________________ _ sec
ția subansamble. In criteriile 
recomandate de plenara C.C. 
el U.TM„ un punct al între
cerii se referă la îmbunătăți
rea calității produselor. Este, 
firește, un punct valabil pen
tru toate brigăzile de produc
ție ale tineretului. El trebuie 
iftrf concretizat la ceea ce este 
specific fiecărei întreprinderi, 
secții, atelier, fiecărui loc de 
muncă. La subansamble, de 
pildă, era acută problema re
ducerii remanierilor. In pro
gramul brigăzii, la criteriul 
îmbunătățirea calității produ
selor, s-a specificat deci con
cret reducerea la zero a re
manierilor. Era posibilă acea
sta ? Era. Rezultatele obținu
te apoi de brigadă au dove
dit-o.

Să luăm un alt criteriu : în
deplinirea ritmică și pe sorti
mente a planului de produc
ție. La brigada lui Ilie Ale
xandru de la carcase Se exe
cută un volum însemnat de 
lucrări. Dacă nu organizezi 
bine treaba, dacă nu urmă
rești îndeaproape stadiul fie
cărei lucrări, poți avea surpri
za să nu îndeplinești ritmic 
planul. Iată de ce brigada și-a

Noi blocuri muncitorești date de curînd în folosință în orașul Otelul Roșu. 
Foto : AGERPRES

Elevi la școala belșugului
(Urmare din pag. l-a)

putea să felicităm organizația 
U.T.M. dacă... cercurile ar fi 
frecventate și de tinere colec
tiviste. Prea puține înscrise, 
dar nici acestea nu vin la 
cursuri. Problema este cu atît 
mai serioasă cu cît multe din 
ele lucrează în sectorul legu
micol. Pentru a munci cu re
zultate bune, ele au nevoie de 
multe cunoștințe. S-aU ținut 
pînă acum opt lecții. Colecti
vistele Călin Tudora, Mielu- 
șescu Gheorghița, Dincă Elena 
și celelalte n-au participat la 
nici o lecție. Ele sînt utemiste. 
Organizația U.T.M. avea dato
ria să le explice de ce este ne
cesar să-și îmbogățească cu
noștințele profesionale, să le 
tragă la răspundere atunci 
cînd nu-și îndeplinesc o im
portantă sarcină de organiza
ție — participarea la lecțiile 
cercului agrotehnic.

Azi unii, mîine alții
Sintem la gospodăria colec

tiva „S Martie" — Chirnog» 
Stăm de vorbă cu inginera 
Olga Droid, lector la cercul 
agrotehnic.

— Ciți cursanți aveți?
— Păi... cîteodatâ 50, altă

dată 70, 45...
— Ciți au fost înscriși de la 

început ?
— Un număr de 60 colecti

viști, dintre care 25 sînt tineri. 
De venit vin. dar alta e pri
cina care mă necăjește. Ari 
r» unii, la lecția următoare 
alții.

Inginera ne-a dat citeva nu
me. Oricăruia dintre ei brigs- 

arr.sricâ de :-ar
puiea dedica aceste YÎBduri: 
^S-a gindH o vreme, iar s-a 
mal gîndit / Și la ingineră în
tins a venit : / — Uite care-i 
cazul — flăcăul i-a zis — / Eu 
la ^Agrotehnic ' vreau să fiu 
înscris. / Și-astfel, încă unul 
s-a trecut la curs... / Dar de-a- 
tunci. bădie, săptămîni s-au 
scurs. / S-au ținut trei lecții, 
patru s-au ținut / Dar pe el 
la cursuri cine l-a văzut ? / S-a 
predat a șasea și-ncă alte trei 
/ Dar el încă nu e! Nu vine, 
ce vrei ? / S-a gîndit odată: 
„Ce-ar fi să încerc / Să trec și 
eu astăzi puțin pe la cerc?’.” / 

urmări- 
lucrdri-

grafic de 
execuției

întocmit un 
re strictă a 
lor și în programul de lucru a 
apărut criteriul concretizat: 
nici o piesă, nici o lucrare in 
afara graficului.

Așa s-a procedat și cu cele
lalte criterii, concretizîndu-se 
fiecare în raport de nevoile 
fiecărui loc de muncă.

La Uzinele „Semănătoarea" 
tntîlnești insă și brigăzi care 
obțin rezultate mai slabe în 
producție, în întrecerea socia
listă tocmai pentru că la baza 
muncii lor nu stă un program 
de lucru bine întocmit (la tur
nătorie, carcase și matrițerie, 
de pildă). în special la brigă
zile de la turnătorie găsești 
frecvent în programele de lu
cru angajamente generale, 
fără o țintă precisă, concretă 
(„Vom îmbunătăți calitatea 
produselor", de pildă)- Dar 
cum se va face aceasta, la ce 
rezultat concret va duce, nu 
se spune nimic.

Comitetul U.T.M. are toate 
condițiile pentru ca să impri
me un caracter mult mai con
cret întrecerii la turnătorie, 
cu atît mai mult cu dt aici se 
află un număr mare de bri
găzi. El trebuie numai să răs
pândească și să dezvolte expe
riența bună a unor brigăzi în 
întocmirea programelor de lu
cru, experiență care, la figu
rat vorbind, se află numai la 
doi pași de turnătorie.

Lipsurile existente în aceas
tă privință arată însă că dacă 
s-a organizat bine întrecerea 
în cele mai multe secții, dacă 
s-au dat indicații și îndrumări 
juste aceasta nu este totul. In 
cazul turnătoriei comitetul 
U.T.M. a uitat că întrecerea 
între brigăzi trebuie urmărită 
îndeaproape, că trebuie să se 
asigure un control eficient, 
permanent al felului în care 
se transpun în fapte indicații
le sale.

în desfășurarea întrecerii în
tre brigăzi la Uzinele „Semă
nătoarea" se mai ridică și un 
alt aspect. Brigada condusă de 
Ion Gindea de la secția tub

A rămas cu... gîndul; că la 
curs n-a fost. / „Știu agricul
tură... N-are nici un rost I / 
Prind în mină sapa și prășesc 
la grîu, / Țesăl eu porumbul 
cînd e pîn-la brîu ; / Ori cu 
furca-n cuiburi cartofii îi 
pun, / Sau mă sui pe grapă 
sfecla s-o adun. / N-are rost, 
degeaba, Ia cursuri să fiu / 
Cînd pe toate astea eu bine 
le știu”.

Această cronică se potriveș
te de minune lui Nicolae Chi- 
rică, Nicolae Crețu, Constantin 
Bolcă și altora care nu au par
ticipat la nici o lecție.

Pe scurt,..
• La cele doua cercuri de la 

G.A.C. „Olga Bancic” din co
muna Radovanu, frecvența ce- 

î

lor peste o sută de cursanți 
bună.

Tinerii participă cu interes 
la fiecare lecție. Soții Petru 
și Maria Dună, ingineri agro
nomi, predau lecțiile la un 
nivel corespunzător, exempli- 
ficîndu-le cu date și fapte din 
activitatea ce se desfășoară în 
gospodărie.

• în comuna Crivăț sînt 
înscriși la cercul agrotehnic 40 
de cursanți. Dintre aceștia 10 
sînt tineri. Din păcate frecven
ța tinerilor la lecții lasă mult 
de dorit. Ar fi necesar ca 
membrii comitetului U.T.M. pe 
gospodărie să se sesizeze de a- 
cest fapt și să ia măsurile cu
venite, să le lămurească tine
rilor heGesitâtea de a-și însuși 
și pe această cale agrotehnica.

n raionul Oltenița învățămîntul agrozootehnic se desfă
șoară inegal. In timp ce în unele comune: Șold a nu. Chir- 
nogi, Radovanu, Herăști s-au predat între 6-9 lecții, în 

altele — cum sînt, de pildă, Prundu, Coconi, Căscioarele — 
cursurile nici nu s-au deschis.

Această situație se datorește, în bună măsură, secției agricole 
a sfatului popular raional. Sînt încă cercuri care nu au fost 
asigurate cu lectori, cum e cazul la cel de la Prundu.

Nesatisfăcător s-a preocupat și comitetul raional U.T.M. de 
activitatea desfășurată de organizațiile de bază U.T.M. în direc
ția mobilizării tinerilor colectiviști la cursuri, a pregătirii 
acestora.

Așa stînd lucrurile, este necesar în primul rînd ca secția agri
colă a sfatului popular raional să ia de urgență măsurile cuve
nite pentru deschiderea tuturor acestor cercuri.

In ceea ce privește frecventarea de către tineri a acestor 
cursuri și buna lor pregătire, comitetului raional U.T.M. îi 
revine sarcina să ajute organizațiile de bază U.T.M. din gospo
dăriile colective astfel ca acestea să se preocupe mai intens 
de mobilizarea tinerilor la cursuri, de felul în care se 
pregătesc aceștia pentru lecții și seminariî. Totodată comitetul 
raional U.T.M. are datoria să generalizeze experiența bună căpă
tau de organizațiile de bază U.T.M. in această direcție.

Muncitor și pedagog
(Urmare din pag. l-a)

îhiîrzia și... colaborarea între ma
șini. Gheorghe Bîrsan, șeful per
foratorului numărul 2, nu colabora 
cu Vasile Tibic, șeful agregatului 
„Duo". Fiecare se interesa ca lu
crul să iasă bun numai la agre
gatul lui și asta nu era bine. Lu
cruri mărunte în fond, dar care, 
adunate cap la cap, însemnau 

ansamble, de exemplu, in pri
ma lună, dintre cele trei, nu 
și-a îndeplinit unul din anga
jamente. Firește, conform re
gulamentului, brigada a pier
dut întrecerea pe luna respec
tivă. Dintr-o înțelegere greși
tă însă, brigada condusă de 
Gindea (ca și altele în situații 
asemănătoare) a fost conside
rată scoasă din întrecere și pe 
următoarele două luni ale pe
rioadei respective. Aici nu s-a 
procedat bine. Era normal ca 
în a doua lună brigada să-și 
întocmească din nou un pro
gram concret de lucru, să par
ticipe la întrecere, iar comi
tetul U.T.M. s-o ajute mai în
deaproape pentru ca să-și înde
plinească angajamentele luate. 
Aceasta putea să constituie 
prima lună, din cele trei în 
care, pentru a obține titlul de 
brigadă fruntașă, trebuie înde
plinite toate angajamentele.

Trăgînd toate învățămintele 
din felul în care s-a desfășu
rat pînă acum întrecerea între 
brigăzi, comitetul U.T.M. al 
uzinei și^a propus să ia mă
suri mai eficace, în funcție (Je 
problemele ridicate pe fiecăre 
loc de muncă.

— Vom acorda, ne spune 
secretarul comitetului U.T.M., 
principala atenție problemei 
consolidării brigăzilor de pro
ducție ale tineretului. Vor fi 
apoi întărite comisiile de ur
mărire a întrecerii la turnăto
rie, cardane etc.

Acestea sînt desigur lucruri 
bune. Organizația U.T.M. a u- 
zinei are posibilitatea pentru 
ca toate brigăzile să participe 
mai temeinic la întrecere, să-și 
organizeze și mai bine mun
ca. Există în uzină acumulată 
o experiență bună care tre
buie însă folosită și dezvoltată.

în centrul întrecerii socia
liste la care participă brigăzi
le de producție ale tineretului 
pentru obținerea titlului de 
brigadă fruntașă trebuie să 
stea — ca și pînă acum — pro
blema mobilizării tinerilor 
pentru a da produse de o tnal- 
tă calitate. 

e

două secunde de întîrziere a fe- 
vii pe fluxul de laminare, timp 
suficient pentru ca țeava să se 
răcească. Țeava trebuia apoi re
încălzită, trebuia să se ia de la 
capat întregul proces de lami
nare. Și asta înseamnă pierdere 
de timp, înseamnă scăderea pro
ducției. „Ca să vezi prejul a două 
secunde" — le-a spus fînărul mai
stru* Era în toate acestea o pro
blemă de conștiinfă care trebuia 
lămurită pe deplin. Fiecare tre
buia să înfeleagă precis care e 
rostul lui în fot angrenajul mun
cii. Succesul fiecărui om de
pinde de al celuilalt, și munca 
fiecăruia dă nota întregii secții, 
a fabricii. Pentru că în ultimă in
stanța, în producție, importanți 
sînt în primul rînd pașii înainte 
pe care-i face fabrica, uzina în 
care lucrezi. Și, cu aceste gînduri 
de pedagog stăpîn pe cunoștin
țele și observațiile sale, Gheor
ghe Goldan a cerut în adunarea 
generală U.T.M. să fie trecu) la 
această brigadă. I s-a aprobat.

— De acum locul întîi în înde
plinirea producției este ocupat de 
această brigadă, a spus el mai 
în glumă, mai în serios. Așa să

Cu gindul pe meridianele lumii... La casa pionierilor din 
Caracal sint organizate călătorii instructive in fa|a globului. 
Pionierul Lucian Radulescu face cu ocazia acestor „călăto

rii" dovada unul bogat bagaj de cunoștințe.
Foto: I. CUCU

vorbeau 
de a lucra pă- 
bine pentru a-i 

neștiute pînă 
— despre mi- 
a instrui și e du

cea mai 
frumoasă din cîte exista", aducînd 
în sprijinul acestei idei argumen
tele cele mai convingătoare. Con
structorii invocau frumusețea mun
cii lor la înălțimile amețitoare și 
bucuria că ei ridică pentru oameni 
fabrici noi, hidrocentrale, locuințe 
confortabile. Tractoriștii 
despre pasiunea 
mînful cît mai 
smulge bogății 
acuma. Profesorii 
nunafa sarcină de 
ca cele mai tinere mlădițe ale ță
rii — copiii — viitori constructori 
de nădejde ai comunismului.

Deunăzi, am auzit din nou ex
presia „meseria mea este cea 
mai frumoasă din cîte există*4. 
Mi-a spus-o tovarășa Gheorghifa 
Dinu — o tînăra crescătoare de 
păsări de la gospodăria agricolă 
colectivă din comuna Valu lui 
Tfaian, regiunea Dobrogea. Argu
mentele ei n-au fost de data 
aceasta nici „munca la cele mai 
mari înălțimi", nici „pasiunea de 
a smulge pămînfului cit mai mult", 
argumente pa care, dacă ar fi 
avut meseriile celor despre care 
am vorbit mai înainte, ni le-ar fi 
adus în mod sigur și dînsa. 
Gheorghița Dinu ne-a vorbit în 
cuvinte simple despre altceva: 
despre importanța deosebită pe 
care o are pentru gospodăria co
lectivă meseria ei de crescătoare 
de păsări,

-— Să stăm puțin și să judecăm 
lucrurile. Gospodăria noastră este 
în apropiere de orașul Constanța. 
La Consfătuirea pe țară a țărani
lor colectiviști, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej spunea că astfel 
de gospodării colective, pe lingă 
agricultură, trebuie să dezvolte un 
sector zootehnic puternic în care 
un loc Important să-l ocupe și 
creșterea păsărilor. Noi am ținut 
seamă de sfatul acesta și, uite, 
vom crește în anul ăsta, aici în 
gospodărie, 12.000 de păsări. Dar 
nu numai atît. în primăvară tre
buie să scoatem 21.000 de pui 
pentru a aproviziona și gospodă
riile colective din împrejurimi. Eu 
lucrez aici, la incubatoare. Am 
pus deja zilele acestea 5.000 de 
ouă la incubat (prima serie). Răs
pund de cei 21.000 de pui pe 
care gospodăria trebuie să-i scoa
tă. Răspund de o avere, cum s-ar 
spune. De averea noastră, a tutu
ror colectiviștilor, fiindcă își dă 
seama fiecare ce venituri serioase 
înseamnă pentru gospodăria colec
tivă creșterea acestor păsări. Nu 
am eu, deci, cea mai frumoasă 
meserie? i

Ca și în alte ocazii asemănătoa
re, argumentele sînt convingătoare. 
Gheorghița Dinu are o meserie 
frumoasă I „Cea mai frumoasă me
serie I"

PETRE GHELMEZ

Aveau femei spusele Iții. Șfia 
cum frebuie organizată munca și 
știa care-i situația la această bri
gadă. Trebuia curmate toate acele 
mici neajunsuri care îngreunau 
munca.

Și, simplu și firesc, de cîtva 
timp, la sfîrșitul fiecărei luni, bri
gada raportează : planul îndepli
nit ; depășire de plan 80 tone de 
feavă pe paf de răcire. Brigada 
a îndeplini) planul de produefie 
pe 1961, l-a depășit cu 800 tone 
de fevi. Cifre de ordinul tonelor, 
în Spatele cărora se află o mun
că bine chibzuită, o energie și 
îndemînare sporită din partea oa
menilor. Cifre care Sîn) o oglindă 
a unei înțelegeri mâi adînci a 
sarcinilor de produefie și a dis
ciplinei în muncă, o oglindă a 
transformării unei brigăzi codașe 
într-o brigadă de frunte, cifre 
mari, semnificative.

în ultima zi a anului; cînd au 
încheiat toate socotelile cu 1961, 
Goldan le-a spus băieților, cu 
zîmbetul lui care-l face atît de 
simpatic și nostim :

— Ei, ce ziceți? Se poate?
Da, se poate. Un om ca el a 

întinerit și a dublat parcă puterea 
întregii brigăzi.



„Steaua°-Bucurețti 
învingătoare în Irak

Astăzi la Bag- 
dad echipa de 
fotbal Steaua- 

\ 3ucureștl își 1n- 
Hp ’ cheie turneul în 

Irak jucînd cu e- 
1W chipa selecționată 

a Armatei irakie
ne. în cele două înfîlniri desfășu
rate pînă în prezent la Basra și 
Bagdad, fotbaliștii romîni s-au 
comportat bine. Vineri la Bagdad 
unde a întîlnit selecționata ora
șului de care a dispus cu scorul 
de 4—0 (0—0), în ciuda căldurii 

excesive, echipa romînă a im
primat jocului un ritm rapid. Sco
rul a fost deschis în minutul 57 
de Raksi ca după 3 minute, To- 
meș să înscrie cel de-al doilea 
punct. Raksi, a marcat din nou în 
minutul 53, scorul fiind pecetluit 
în minutul 89 de mijlocașul stinge 
Crăciun.

Ciclism
Etapa de vineri a Turului ci

clist al Egiptului, Suez—Port Said 
s-a încheiat cu victoria lui Lothar 
Appier (R.D. Germană) care a rea
lizat o performantă unică în isto
ria acestei curse, cîștigînd 6 etape 
din cele 7 disputate pînă acum. 
El a parcurs distanfa de 180 km. 
în 4h46'53”, înfrecînd la sprintul 
final pe Scibiorek (R.P. Polonă) 
Și iugoslavul Sebenik.

în clasamentul general conduce 
Appler urmat de Sebenik la 4'50” 
și Fessler la 5’20”. Polonezul Kro~ 
lak, care s-a menținut mult timp 
pe locul 2 a sosit cu întîrziere la 
Port Said și nu mai figurează acum 
în primele zece locuri din clasa
ment.

Primirea ambasadorului 
Republicii Cuba de către 

prim-vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri 

al R. P. Romine, 
Gheorghe Apostol

Sîmbătă 20 ianuarie 1962. 
prim-vicepreședintele Consi
liului de Miniștri al Republi
cii Populare Romine, Gheor- 
ghe Apostol, a primit în au
diență de prezentare pe noul 
ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii 
Cuba, Manuel Yepe Menen
dez.

*
Confinuîndu-și turneul în Co

lumbia, echipa iugoslavă de fot
bal Steaua Roșie Belgrad a jucat 
la Bogota Cu echipa America din 
orașul Gali. Oaspefii au obținut 
victoria cu scorul de 3—0 (0—0).

★
Tn orașul Mexico în cadrul tur

neului international de fotbal, e- 
chipa Bofafogo din Rio de Ja
neiro a dispus cu scorul de 3—0 
de Toluca (Mexic). Cele trei pune- 
te au fost realizate de Didi, 
gallo și Amarildo.

Za-

Patinaj
Patinatorii sovietici care se pre

gătesc pentru campionatele mon
diale și europene au obfinuf noi 
rezultate de valoare tn concursul 
desfășurat pe patinoarul „Me- 
deo” de lîngă Alma Ata. Cam
pionul olimpic Evgheni Grișin a 
parcurs 500 m în 39”8/10 reali
zed cea de-a doua performanța 
mondială din istoria patinajului la 
această probă. In urma lui s-au 
clasat Rafail Graci — 40'7/10 și 
Ghenadi Voronin — 41”1/10. Per
formante bune au fost înregistrate 
și în proba feminină de 500 m 
cîștigată de Irina Egorova cu 
timpul de 45”3/10. Fosta campi
oană mondială Tamara Rîlova 
clasat a doua în 45”5/l0.

„Cupa orașului
București” 

la handbal în 7
Aj, Sala sporturilor

Floreasca din Ca- 
pilală se redes- 

■ chide astăzi o
WÎ dată cu primele 

>> 11 iocuri ale celei 
I re de-a IV-a ediții a 

' competiției mas. 
culine de handbal în 7 „Cupa o- 
rașului București". Amatorii de 
handbal pot urmări evoluția echi
pelor masculine ale Orașelor Buda
pesta, Magdeburg, Skoplje și 
București (cu două echipe, una de 
seniori și una de juniori).

keamenajată și oferind condijii 
optime și regulamentare pentru 
jocul de handbal in 7, sala Flo- 
reasca găzduiește următoarele me
ciuri ora 17; Dinamo București — 
Șc. sp. de elevi contînd in turneul 
linal al „Cupei Sportul Popular"; 
ora 18: București (juniori) — 
Budapesta și București—Magde
burg.

★
La Nurnberg s-a disputat întîl- 

nirea internafională de handbal în 
7 dintre echipele feminine ale 
Iugoslaviei și R.F. Germane. Hand
balistele iugoslave au repurtat o 
surprinzătoare victorie cu scorul 
de 5—4 (3—2).

s-a

Schi

în satele grâlâțene
-rea în acest an a unei pro
ducții de peste 5000 kg porumb 
boabe la ha pe terenuri 
gate sînt solicitate cu 
interes de către țăranii 
citori.

Paralel cu celelalte 
festări organizate cu prilejul 
„Lunii cărții la sate" se va ur
mări și popularizarea ți răs
pândirea cărților induse in 
bibliografia concursului „Iu
biți cartea". Tot In această 
lună cu ajutorul difuzărilor de 
cărți din regiune se va duce 
o muncă susținută in vederea 
măririi numărului de biblio
teci personale în rindul oa
menilor muncii de la sate. Vn 
accent deosebit se va pune ți 
pe popularizarea concursului 
bienal „Biblioteca in slujba 
construcției socialiste".

Toate aceste acțiuni consti
tuie un bun prilej pentru a 
dezvolta ți mai mult gustul 
pentru citit al țăranilor mun
citori pentru ca el, devenind 
cititori activi si învețe in a- 
cetați timp ce anume trebuie 
să facă pentru creșterea con
tinuă a producției agricole.

/ncă din prima zi, în sa
tele și comunele re
giunii Galați „Luna căr

ții la sate" a început să se 
desfășoare sub lozinca .Alici o 
căsă de țăran muncitor fără 
cititori”. Sub directa îndru
mare a Comitetului regional de 
partid, secția de invățămînt și 
cultură a sfatului popular re
gional Galați, împreună cu 
Uniunea regională a coopera
tivelor de consum a luat toate 
măsurile necesare in vederea 
difuzării tn cele mai bune con
diții a cărții la

în prezent, în 
munele regiunii 
șezători literare, 
marginea unor cărți, 
ale cărții, concursuri .. 
știe, răspunde”, seri de între
bări și răspunsuri, întUniri 
intre țăranii muncitori și scri
itori și alte asemenea mani
festări. în gospodăriile colecti
ve din raionul Brăila, în co
muna Traianu, de pildă, sau la 
însurăței, precum și in cele
lalte sate și comune de pe cu
prinsul regiunii, broșurile care 
vorbesc despre dezvoltarea 
sectorului zootehnic sau des
pre măsurile pentru obține-.

sate.
satele: și 
Galați au 

discuții _ 
serbări 

„Cine

co- 
loc 
pc

neiri- 
mult 
mun-

mani-

O nouă instalație 
la Combinatul 

Siderurgic 
Hunedoara

La Combinatul Siderurgic 
Hunedoara a intrat recent în 
funcțiune o instalație de ciu- 
ruire a aglomeratului înainte 
de a fi încărcat în furnale. 
Trecut prin această instalație, 
din aglomerat sînt înlăturate 
particulele mai mici de 10 mm 
obținîndu-se astfel o granula- 
ție uniformă care înlesnește 
desfășurarea procesului tehno
logic in furnale și contribuie 
Ia sporirea indicilor de utili
zare a agregatelor.

Șoseaua Deva-Brad 
a fost terminată

Zilele trecute au fost înche
iate ultimele lucrări de cons
trucție . a șc-selei Deva-Brad. 
Ea a fost asfaltată pe întrea
ga lungime de 34 km. Aceas
tă lucrare a necesitat execu
tarea a 234.000 m.c. de săpă
turi din care 27.000 m.c. în 
stîncă. Pentru consolidarea șo
selei au fost construite de ase
menea 38.400 m.c. ziduri de 
sprijin și 142 de poduri și po
dețe. Prin buna gospodărire a 
acestor lucrări executate de 
întreprinderea de construcții 
drumuri din Deva, au fost fo
losite materiale din surse lo
cale ca piatră brută, piatră 
sfărîmată, balast, nisip, etc. 
în valoare de peste 600.000 
lei. O contribuție de seamă la 
aceste lucrări și-au adus și 
brigăzile utemiste de muncă 
patriotică din orașul Brad și 
satele Vălișoara, Luncoi, care, 
alături de alți locuitori din a- 
ceste sate, au efectuat lucrări 
prin care s-au realizat 10.967 
lei economii.

LAL ROMULUS

T. OANCEA

Viitorii maiștri ai uzinei învață. La ora de aparate de mâ* 
surd și control, elevii anului II al Școlii de maiștri de la 
Grupul școlar profesional „Steagul Roșu"-Brașov, ascultă 

explicațiile inginerului Ion Bâleanu.
Foto : N. STELORIAN

„Sîntem impresionați 
de progresul realizat"

Impresiile unor specialiști americani 
vizitat faracare ne-au

X — marți 23, miercuri 24, ora 
20 ; NILA — joi 25, ora 20 ; 
MARELE FLUVIU ÎȘI ADUNA 
APELE — vineri 26, ora 20 . 
PIGULETE 4. 5 FETE — sîm
bătă 27, ora 20 ; CINE A UCIS?
— duminică 28, ora 11; PRIMA 
ÎNTÎLNIRE — duminică 28, 
ora 20,
TEATRUL PENTRU TINERET 

ȘI COPII str. Dobrogeanu 
Gherea

EMIL ȘI DETECTIVII — 
marți 23, vineri 26, duminică 
28, ora 17 ; BAIATUL DIN 
BANCA A DOUA — miercuri 
24, sîmbătă 27, ora 17; 2 LA 
ARITMETICA — joi 25, ora 10 
și ora 17, duminică 28. ora 11.

Programul spectacolelor 
de ia 22 la 28 Ianuarie

SALA PALATULUI R.P.R.
LUCIA DI LAMMERMOOR

— joi 25, ora 19,30, CUZA 
VODĂ — miercuri 24, dumini
că 28, ora 19,30 (spectacol pre
zentat de Teatrul Național 
„I L. Caragiale"). CONCERT 
SIMFONIC. Dirijor : George 
Georgescu. Solist: David Oi- 
strah (U.R.S.S.) — vioară, sîm
bătă 27, ora 20.
SALA MICĂ A PALATULUI 

R.P.R.
MUZICA DE-A LUNGUL 

VEACURILOR — „Beethoven" 
(pentru elevi și studenți). Cu- 
vînt introductiv : Eugen Prico- 
pe — duminică 28, ora 18.

TEATRUL DE OPERĂ SI 
BALET AL R.P.R.

FAUST — marți 23. ora 19,30; 
FALSTAFF — miercuri 24, ora 
19,30 ; TOSCA — joi 25, ora 
19,30 ; CĂLĂREȚUL DE ARA
MA — vineri 26, ora 19,30 ; 
TRUBADURUL - sîmbătă 27, 
ora 19,30; CIO-CIO-SAN — du
minică 28, ora 11 ; RUSALKA
— duminică 28, ora 19,30.

înainte de a părăsi țara noa
stră, grupul de specialiști a- 
mericani în domeniul indus
triei celulozei și hîrtiei, venit 
din partea firmei „Parsons și 
Whittemore" și-a împărtășit 
impresiile culese în timpul vi
zitei, redactorului Agenției Ro- 
mîne de Presă „Agerpres", 
Petru Uilăcan.

Vizita pe care am făcut-o la 
întreprinderea pentru valori
ficarea stufului din Brăila — 
a declarat dl. dr. John Mc.Go- 
vern — a fost foarte instruc
tivă pentru noi. Ne-a interesat 
deosebit de mult să vedem a- 
ceastă întreprindere, pentru că 
ea este prima fabrică din 
lume de asemenea proporții 
care utilizează ca materie pri
mă stuful. Una din primele

constatări a fost excelenta or
ganizare a întreprinderii, con
cepția acestei organizări, care 
formează un tot foarte bine 
închegat.

Ne-a suprins pe toți tinere
țea tuturor celor care conduc 
și care muncesc în unitățile 
întreprinderii pe care am vi
zitat-o. Ni s-a spus că vîrsta 
medie a muncitorilor și ingi
nerilor de la întreprinderea 
din Brăila este de 22 de ani. 
Aceasta reprezintă un factor 
remarcabil prin sine însuși.

Cîțiva dintre noi am mai 
fost în Romînia, am vizitat 
întreprinderile de prelucrarea 
hîrtiei, a adăugat dl. John Mc. 
Govern. Sîntem impresionați 
de progresul realizat de atunci 
și pînă acum. Instalațiile in
dustriei romînești de celuloză 
și hîrtie sînt moderne. Am 
discutat de asemenea cu mulți 
profesori de specialitate și am 
fost plăcut impresionați de cu
noștințele și pregătirea lor. 
Din discuțiile avute cu aceștia 
despre programele 
mînt am constatat 
respund pe deplin 
moderne cerințe.

Dl. Wesley Corbin, referin- 
du-se la locuințele muncitori
lor de la Brăila pe care a avut 
prilejul să le cunoască, a spus : 
Ele sînt încăpătoare, moderne, 
spațioase, în culori atrăgătoa
re și sîntem siguri că cei care 
locuiesc în aceste case duc o 
viață fericită. Am constatat și 
apreciem faptul că populația 
își poate exercita liber cultuL

DL Aloysius J. Felton a su
bliniat că a fost deosebit de 
impresionat de primirea care 
li s-a făcut și de amabilita
tea manifestată față de spe
cialiștii americani de către cei 
cu care au venit în contact în 
timpul vizitei.

în încheierea discuției, dL 
dr. John Mc. Govern și-a ex
primat dorința ca schimburile 
de vederi cu inginerii și spe
cialiștii romîni să continue, 
spre avantajul reciproc al 
ambelor părți.

★
Simbâtâ la amiază, grupul 

de tpariaiișU americaxu a pă
răsit Capitala îndreptîndu-se 
spre Uniunea Sovietică.

(Agerprea*

- sîmbătă 27, ora 19,30 ; FlN- 
TÎNA BLANDUZIEI — dumi
nică 28, ora 19,30.
TEATRUL „C. I. NOTTARA" 

SALA STUDIO
BĂIEȚII VESELI — marți 

23, joi 25, ora 20; duminică 28, 
ora 16; SCANDALOASA LE
GĂTURĂ DINTRE DOMNUL 
KETTLEE ȘI DOAMNA MOON
— miercuri 24, vineri 26, ora 20; 
duminică 28, ora 10,30; VIORI 
DE PRIMĂVARA — sîmbătă 27, 
ora 20; ClNTĂ PRIVIGHETO
RILE — duminică 28, ora 20.

TEATRUL ȚĂNDĂRICĂ, 
SALA ORFEU

CEA MAI FRUMOASA STEA
— marți 23, miercuri 24, ora 16; 
DOCTORUL AUMADOARE — 
joi 25, ora 16; URSULEȚII 
VESELI — vineri 26, ora 10 ; 
ȚĂNDĂRICĂ LA MOȘI - vi
neri 26. ora 16 ; ALBA CA ZA- 
PADA — sîmbătă 27, ora 16 ; 
MĂRIUCA $1 MERELE DE 
AUR și GĂINUȘĂ HARNICA
— duminică 28, ora 11; MÎNA 
CU CINCI DEGETE — dumi
nică 28, ora 20.30.

TEATRUL ȚĂNDĂRICĂ 
SALA ACADEMIEI

CACTUS I-ul ȘI ULTIMUL
— marți 23, miercuri 24, ora 
16. HARAP ALB — sîmbătă 
27, ora 16 ; CĂLUȚUL COCO
ȘAT — duminică 28, ora 11 ; 
MICUL PRINȚ - duminică 28, 
ora 19.

Hochei pe iarbă
Echipa Indiei rămîne neînvinsă 

în turneul international de hochei 
pe iarbă de la Ahmedabad. Ju- 
cînd cu echipa Belgiei hocheiștii 
indieni s-au dovedit net superiori 
cîțfigînd cu scorul de 4—0. Alte 
rezultate : Noua Zeelandă—Malaya 
0—0; R.F. Germana—Australia 
3—0.

TEATRUL „LUCIA STURDZA 
BULANDRA", SALA „MATEI 

MILLO”
MINCIUNA ARE PICIOARE 

LUNGI — luni 22, ora 20 (spec
tacol dat de Institutul de artă 
teatrală și cinematografică „I.L. 
Caragiale") ; CUM VĂ PLACE 
— marți 23, sîmbătă 27, ora .... --------- IOANA —

In- 
d e

Concursul 
fernefional 
schi „Jocurile 
Nordice" a în
ceput în stațiunea 
suedeză Falun cu 
participarea unor 
sportivi din 22 de 

Prima proba-sărifuri de la 
trambulină pentru combinata nor
dică a fost cîștigată de norvegia
nul Arne Larsen care a totalizat 
226,2 puncte. Cele mai bune sări
turi ale sale au măsurat 74 și 73 
m. El a fost urmat în clasament de 
japonezul Kosure Ito cu 214,7 
puncte și de D. Kocikin (U.R,$,Ș.) 
— 213,4 puncte.

★
Proba de slalom special din ca

drul concursului international fe
minin de schi de la Bad Găștein 
(Austria) a fost cîștigat de aus
triaca Marianne Jahn care a reali
zat în cele două manșe 97"5/1O. 
Pe locurile următoare s-au clasat 
Marianne Goitschel (Franța) 98” 
1/10 și Sieglinde Brauer (Austria) 
99”9/10. Ilona Miklos (R.P. Ro- 
mînă), ratînd două porți a ieșit 
din concurs.

(Agerpres)

♦
După cum transmite agenția 

P.A.P., campionatele mondiale de 
$chi (probe nordice) programate 
între 17 și 25 februarie la Zako
pane vor fi televizate în 15 țări 
printre care U.R.S.S., Austria, Da
nemarca, Franța, Finlanda, Norve
gia, Suedia, R.P. Ungară, Italia.

a debutul său — 
sînt șase ani de 
atunci — cu volu- 
lumul Chemări, 
Tiberiu Utan se 
dovedea, prin mul

tiplele sale calități artistice, 
una dintre vocile cele mai pro
mițătoare ale liricii noastre 
tinere. Recenta sa culegere de 
poezii, adunate sub titlul im
personal de Versuri, atestă 
prezența unui poet matur, po
sesor al unei concepții înain
tate despre lume și despre mi
siunea liricii, dispunînd de un 
ferm simț al răspunderii față 
de actul de creație. Viziunea 
poetică a lui Tiberiu Utan este, 
în întregime, a tînărului care- 
și rezolvă fericit destinul în 
luminile pline de măreție ale 
socialismului.

Tiberiu Utan este la fel de 
firesc cîntăreț al „peisagiului 
citadin”, al dramei trăite, o- 
dinioară, de miner, al vieții 
satului, pe care o percepe a- 
dînc Înnoită, — toate acestea 
fiind urmări ale fixării cu ho- 
tărire pe pozițiile liricii rea- 
list-sociallste. Contemplîndu-și 
patria, poetul o vede și o în
țelege drept un vast șantier în 
care energiile creatoare ale 
unui popor liber nu numai că 
se pot manifesta din plin, dar 
— mai mult decît atît — ele 
eînt mereu nimbate de aura 
poeziei. De aceea, atunci cînd 
într-o poezie cum este Versuri 
Tiberiu Utan afirmă : „Fru
moase versuri spune țara / de 
dimineața pînă seara” sau „Cu 
versuri țara te-mpresoară” — 
poetul nu numai că indică, 
fără echivoc, izvorul de ne
secat al artei sale, ci totodată, 
transcrie cu precizie una din
tre caracteristicile fundamen
tale ale societății noastre noi, 
aceea după care sentimentul 
frumosului însoțește și este 
prezent în chiar substanța tu
turor marilor acțiuni cons
tructive inițiate de partid. Pa
tria întreagă, deci, cu trecu
tul ei frămîntat de luptele 
eroice ale celor exploatați, cu 
prezentul luminos, cu oamenii 
ce răspund marilor chemări

La ștandul de cărți al InUepriaderil de aparate de mcsuxâ și eoufcol din Capital® 
• întotdeauna maze ailuențâ

„<Ve.uu.ti“ de
ale construirii socialismului 
este izvorul poetic care ali
mentează acest al doilea vo
lum al lui Tiberiu Utan. Dar 
bogata arie tematică a volu
mului ne relevă nu numai pe 
evocatorul liric al Lupenilor 
din eroicul și tragicul an 1929, 
n.u numai pe călătorul care, eu 
inimă prietenă, a străbătut 
pământurile Boemi ei (Povestiri 
din Boemia), ale Ungariei, 
(însemnări ungare), ale Rusiei 
adine îndrăgite — ci și un re
marcabil cîntăreț al iubirii. 
Dragostea are, de altfel, în 
poezia lui Tiberiu Utan mul
tiple forme de manifestare, 
chiar dacă o vom întâlni —in 
prezenta culegere de versuri 
— mai ales sub două ipostaze: 
fie legată de chipul luminos al 
femeii, fie într-o subtilă os
moză cu farmecele naturii. 
Cuvîntul inimă îl vom întâlni, 
în versurile poetului, cu o 
frecvență ce dovedește a nu 
fi simplă întâmplare faptul că 
el, autodefinindu-se poate fără 
să vrea, afirmă: „în inimă 
le-aduni pe toate, / le vezi cu 
inima, le știi, / se cer și-n alte 
inimi date, / și te în
deamnă să Ie scrii”. Ințele- 
gînd cu inima, auzind cu ea. 
poetul se dovedește deci, un 
afectiv, ceea ce nu înseamnă, 
însă, că el nu-și filtrează cu 
atenție sentimentele, că 
lăsa pradă u<nor explozii 
sionale copleșitoare.

Lirismul lui Tiberiu 
este calm, echilibrat, 
văluit de un romantism
creț, derivat și din certitudini
le pe care ți le dă gîndul că 
faci parte dintr-o lume ce ză
mislește fericirea generală și 
aceea a individului. Poezia lui 
Tiberiu Utan este în chiar sub
stanța ei o poezie a noului, și 
asta fără ostentație, fără cău
tări care se înverșunează, cu 
orice preț, să descopere noul,

sLnicindu-1. Volumul de ver
suri al lui Tiberiu Utan arată 
că ce aflăm în fața unui 
poet care nu se vrea cu vio
lență „modern”, ci în fața unui 
tânăr scriitor ce se maturizea
ză în respect față de marile 
valori deja cîștigate de poezia 
noastră clasică.

Tiberiu Utan, cum afirmam 
anterior, este un poet modem, 
al contemporaneității nu prin 
faptul că știe să cultive, cu 
bune reușite, poezia scrisă fie 
în vers liber, fie în vers așa- 
zis clasic — ci mai ales prin 
substanța sentimentelor sale. 
Iată ' 'un exemplu : poetul nu

s-ar 
pa-

Utan 
în- 

dis-

de învăță- 
că ele co- 
celor mai

L.TEATRUL NAȚIONAL „I. 
CARAGIALE", SALA 

COMEDIA
ANNA KARENINA — marți 

23, joi 25, ora 19,30 . NAPASTA
— miercuri 24, duminică 28, ora 
19,30 ; REGELE LEAR — vi- 
»eri<£26, ora 19,30;^ APUS
OAMENII ÎNVING — sîmbătă 
27, ora 19,30 ; CIDUL — dumi
nică 28, ora 10; DISCIPOLUL 
DIAVOLULUI — duminică 28, 
ora 15.
TEATRUL NATIONAL „I. L. 
CARAGIALE", SALA STUDIO

FIICELE—marți 23. ora 19,30; 
duminică 28, ora 15 ; TITANIC 
VALS — miercuri 24, dumini
că 28, ora 19,30 ; SICILIANA
— joi 25. ora 19,30 ; sîmbătă 27, 
ora 1530 ; BOLNAVUL ÎNCHI
PUIT (premieră) vineri 26. sîm
bătă 27, ora 19,30. OMUL CU 
MÎRȚOAGA — duminică 28, 
ora 10.

19,30; SFINTA
miercuri 24, ora 19,30, dumini
că 28, ora 10; RUSTICA - 

’50—’60 - joi 25, ora 19,30 ; AL 
PATRULEA — vineri 26, du
minică 28, ora 19,30 ; UN STRU
GURE IN SOARE — duminică 
28, ora 15.
TEATRUL „LUCIA STURDZA 
BULANDRA", SALA „FILI- 

MON StRBU”
CRED IN TINE — miercuri 

uuu- .», u™ 2i- om iM0; duminică 28, ora
SOARE - sîmbătă 27, ora 15; IOT UN STRUGURE IN SOA- _ ------ - .—u----- . . re — j0j 25, ora 19,30; CO

PIII SOARELUI - vineri 26, 
duminică 28, ora 19,30 ; MENA
JERIA DE STICLĂ - sîmbă
tă 27, ora 19,30.

TEATRUL MUNCITORESC 
C.F.R. GIULEȘTI

VECINI DE APARTAMENT 
— marți 23, ora 19,30 . HOȚII 
$1 VARDIȘTII — miercuri 24, 
vineri 26, ora 19,30; OAMENI 
ȘI UMBRE — joi. 25, duminică 
28, ora 19,30 ; FATA CU PIS
TRUI — sîmbătă 27, ora 19,30; 
O LUNA DE CONFORT — du
minică 28, ora 10.

Tiberiu
în care, printr-un efort colec
tiv, întregul no?tru popor tră
iește o viață tot mal fericită. 
Pe aceeași linie, a noutății de 
substanță, trebuie înțeles și 
sentimentul de mîndrie (vezi 
poezia cu același titlu), senti
ment încercat prin ideea — 
pe care tot epoca noastră a 
investit-o cu sensurile ei cele 
mal adînci — că numai cel 
ce muncește este îndreptățit 
să stea cu fruntea ridicată în 
lumină: „Mîndria, cititorule, 
atee./ Cînd te întorci acasă 
în odaie / așa-nțelcgc-o și 
așa citește: / mîndria e a ce
lui ce muncește. / A răsă-

NOTE DE LECTOR
iubește singurătatea, ceea ce 
— nu numai simbolic — re
prezintă o profesiune de cre
dință specifică mai ales crea
torului care se simte integral 
legat de colectivitatea din 
care face parte și în care gă
sește izvorul artei sale. In 
Drum singuratec se sugerează 
pregnant, soarta însinguratului. 
lipsa de finalitate a unei 
asemenea existențe: „Pădu- 
durile trec lingă tine, / drum 
singuratec, / îți cîntă și ție 
izvoare, / ai umbră destulă, ai 
soare, / pămîntul pe umeri te 
ține, / drum singuratec. // Dar 
om — nu-ți urmează făgașul,/ 
drum singuratec, / ci singur 
rămîi, ca sălbatec, / tot ție 
robit
ferești, și orașul / drum sin
guratec. // Tăcerea te-ngroa- 
pă, te-apasă, / drum singura
tec, / și urma-n hățiș îți 
dispare / strivită de colb, de 
uitare, — / pe nimeni nu duci 
către casă, / drum singura- 
tec...* Prin ceea ce sugerea
ză, poezia este profund con
temporană, profund a epocii

și ostatec, / și satu-I

/dit-o-n om, înălțătoare, 
Partidul clasei noastre mun
citoare, — / în steagul lui de 
purpur e izvorul / mîndriei 
ce-o trăiește-ntreg poporul".

Tiberiu Utan, deși a stăruit 
cu migală asupra a destule 
aspecte ale poeziei străine 
contemporane (dovadă nu
meroasele sale traduceri), a 
rămas, evident, cu pasiunea 
neștirbită pentru marile va
lori estetice și etice ale poe
ziei populare. Este expresivă 
la el reluarea unor motive 
familiare folclorului (a se ve
dea poezii ca : Busuioc, Jocul 
„Bătrîneasca” — pentru a cita 
doar cîteva dintre ele). Dar 
asimilarea folclorului nu se 
relevă numai prin preluarea 
unor anume motive poetice, 
ci, mai profund, prin însuși
rea unor sentimente cu totul 
specifice poporului, sentimen
te care îmbogățesc incalcula
bil sensibilitatea artistică. 
Citez. în primul rînd, senti
mentul de dragoste față de 
natură — pe care, de altfel, 
l-am mai amintit — și care

Utan
la Tiberiu Utan dovedește 
particularități specifice. Iată 
o poezie (Noapte de primă
vară) ce ni-1 prezintă în a- 
ceasta ipostază : ,.Deschide o
fereastră spre noapte și stai 
mat: / o pasăre albastră își 
țese așternut. / Ademenește-n 
slavă o lună ca de smalț / 
spre care, — împins de aripi, 
îți vine să te-nalțt / Asculți : 
își scoate colțul au mugur 
dintr-o ghindă, — / go
runul de pe-acuma vrea bra- 
țele să-ntindă / peste milenii 
dure, spre fulger și spre norV 
în ferigele nopții se culcă un 
cocor. // Ciupercile roșcate cu 
albi pistrui pe chică, / impu- 
trezit, frunzișul de toamnă îl 
ridică, / și-n vie-un fir de rouă 
tot cerul, sub tulpină, / că 
intră Primăvara năvală în 
grădină”. Aptitudinile de pas
telist ale lui Tiberiu Utan se 
dovedesc remarcabile, cu atît 
mai mult cu cît peisajul nu 
este înregistrat pasiv, ci im
pregnat parcă, subtil, de ro
mantismul specific, de speci
fica aspirație spre puritate, 
devenite tipice pentru omul 
societății noastre contempo
rane. Am stăruit mai înde
lung aici, pentru că nu puține 
dintre volumele tinerilor 
poeți apărute în ultima vreme 
dau impresia că aceștia ar fi 
pierdut în bună măsură sen
timentul naturii și asta, cred, 
mai ales din dorința de a fi, 
cu orice preț, „citadini" Tot 
poporului și, în parte, folclo
rului îi datorează poezia lui 
Tiberiu Utan, prezența fecun
dă a sentimentului generos 
de ospitalitate și omenie, sen
timent ridicat la un înțeles 
mal vast, mai cuprinzător 
acum, prin chiar noile atri
bute pe care ți le-a dat însăși 
dezvoltarea
De aceea, 
Drumețule 
acest mare

societății noastre, 
într-o poezie ca 
regăsim omenia, 
sentiment al po

TEATRUL „C. I. NOTTARA* 
SALA MAGHERU

CIOCIRLIA — marți 23, vi
neri 28, ora 19,30; ANTONIU 
ȘI CLEOPATRA - miercuri 24. 
ora 19,30 ; duminică 28, ora 10; 
PYGMALION - joi 25, ora 
19,30 ; duminică 28. ora 15,30 ; 
CÎND ÎNFLORESC MIGDALII

porului nostru pașnic și mun
citor, exprimată cu cuceri
toare simplitate: «Na vei 
gjusi săvoral închis la nici • 
ușă, / dulăii er eă doarmi în 
umbra prispei, ghem. / Un 
strop si nu lași cumva in 
plosca jucăușă : ori o fărâmi
țară din tot ee îmbiem**, 
dar adâugîndu-i-se subtila 
precizare a drumului neoste
nit spre lumină, pe care pa
tria H parcurge : ^Drumețule 
prieten, îți lumineze chipul / 
cald, soarele de august născut 
in țara mea : / scade-nainte-i 
umbra cum lunecă nisipul / 
sub valurile mării. Tu asta 
nu uita 1*

Poeziile care alcătuiesc a- 
cest al doilea volum al lui 
Tiberiu Utan se apropie — 
prin simplitatea lor cuceri
toare, prin fluiditate și pros
pețime — de cîntec. Poate 
chiar aici, pe de altă parte, 
se exprimă și una dintre slă
biciunile volumului. Alături 
de remarcabile realizări, gă
sim altele — nu multe — 
care dau senzația fragilului, a 
miniaturalului în sensul lip
sei de consistență. Emoția 
este aici diluată (vezi Zorile, 
serile, soarele, ceruL..), sau 
se sacrifică versuri pentru o 
..poantă'* finală neconcluden
tă (vezi Hamalul), sau se lasă 
simțită din plin urma Iui Ar- 
ghezi (vezi Declarație la un 
act de deces în 1945). Cînd te 
afli în fața unor asemenea 
versuri, îți dai seama mai 
adine că poetul ar trebui să 
cultive, cu mai multă îndrăz
neală și încredere, avintul ro
mantic atît de fecund pe care 
îl relevă în frumoasa poezie 
Pariu Patimă, sau tonul viril, 
convingător pentru forța liri
cii sale, din Către țarină.

Recentul volum de versuri 
al lui Tiberiu Utan, prin ma
joritatea poezilor pe care le 
cuprinde, se dovedește a fi al 
unui poet matur, a cărui voce 
se aude cu sunet distinct și 
limpede în poezia noastră rea- 
list-socialistă.

TEATRUL DE COMEDIE
CELEBRUL 702 — marți 23, 

miercuri 24, ora 19,30 ; SVEJK 
IN AL DOILEA RĂZBOI 
MONDIAL — joi 25, vineri 26, 
sîmbătă 27, ora 19,30 ; PRIETE
NA MEA PIX — duminică 28, 
ora 11 și ora 19,30; Ml SE 
PARE ROMANTIC — duminică 
28, ora 15,30.

TEATRUL EVREIESC DE 
STAT

ULTIMUL TREN - marți 23, 
ora 28 ; LOZUL CEL MARE - 
miercuri 24, vineri 26, sÎmba
tă 27, ora 20 ; UN MILION 
PENTRU UN SURÎS — joi 25, 
duminică 28, ora 20.

TEATRUL SATIRIC-MUZICAL 
„C. TANASE", SALA SAVOY"
REVISTA 62 — luni 22,

miercuri 24, vineri 26, dumini
că 28, ora 20 ; 7 NOTE POT
COVITE — marți 23, joi 25, 
sîmbătă 27, ora 20; duminică 
28, ora 16,30.
TEATRUL SATIRIC-MUZICAL 

„C. TANASE" 
SALA VICTORIA 
cal. Victoriei 174

CONCERT IN RE HAZLIU
— marți 23, miercuri 24. joi 25, 
vineri 26, sîmbătă 27, dumini
că 28, ora 20.
INSTITUTUL DE ARTA TEA
TRALA ȘI CINEMATOGRA

FICA „I. L. CARAGIALE" 
atr. 30 Decembrie 9

DISCIPOLUL DIAVOLULUI
- joi 25, ora 20 ; MINCIUNA 
ARE PICIOARE LUNGI — sîm
bătă 27, ora 20.

FILARMONICA DE STAT 
„GEORGE ENESCU"

RECITAL VOCAL. Interpre- 
ți : Valeria Savu — mezzoso- 
prană ; Ion Fălculete — tenor ; 
Gabriel Gheorghiu — bas. La 
pian: Letiția Flavian — Luni 
22, ora 20 sala Dalles ; RECI
TAL DE ORGĂ HELMUT 
PLATTNER — miercuri 24, ora 
20, Ateneul R.P.R. ; MUZICA 
DE-A LUNGUL VEACURILOR, 
„Schubert" — vineri 26, ora 20, 
Ateneul R.P.R. ; CONCERT CO
RAL. Dirijor; D.D. Botez. In 
program : Muzică preclasică — 
duminică 28, ora 11, Ateneul 
R.P.R. ; CONCERT POPULAR 
Dirijor : Ionel Budișteanu — 
duminică 28, ora 20, Ateneul 
R.P.R.

AL. CAPRARIU

TEATRUL PENTRU 
ȘI COPII str. C.

DE PRETORE

TINERET 
MiHe

VINCENZO

CIRCUL DE STAT
Aleea Circului

SUB CUPOLA ALBASTRA 
— marți 23, miercuri 24, joi 
25, vineri 26, sîmbătă 27, ora 
20 ; duminică 28, ora 16 și ora 20.

Începînd de marți 23 ianuarie 

la Cinematograful „Patria" 
IA DULA NOUL FILM ROMlNESC

S-A FURAT O BOMBA

O producție a studioului cinematografic 
„București"

Scenariul șl regia; ION POPESCU-GOPO 
Imaginea : ȘTEFAN HORVATH 
Muzica: DUMITRE CAPOIANU

CC;
IURIE DARIE, EUGENIA BALAURE, JEAN DANESCU, 
LILIANA TOMESCU, HARALAMBIE BOROȘ, PUIU CA- 

LINESCU, OVID TEODORESCU, TUDOREL POPA



Cuba nu este
singură

Interviu acordat 
de tovarășul 

Ion Gheorghe Maurer 
ziarului „Izvestia"

Popoarele Americii Latine 
solidare cu cauza dreaptă a Cubei

HAVANA 20 (Agerpres). —■ 
La Havana a avut loo o con
ferință de presă in cursul că
reia s-a anunțat Înființarea 
secretariatului conferinței re
prezentanților popoarelor lati- 
no-americane in apărarea Cu
bei care se va desfășura in 
capitala Cubei intre 23 șl 26 
ianuarie. Din secretariat fac 
parte personalități de seamă 
ale vieții politice șl publice 
ale Americii Latine printre 
care, Manuel Galich, fost mi
nistru al Afacerilor Externe 
al Guatemalei, Manuel Arau
jo Hidalgo, fost ministru de 
Interne al Ecuadorului, poe
tul paragualan Romero, lide
rul mișerii pentru emancipa
rea negrilor din S.U.A., Ro
bert Williams, precum și re
prezentanți din Argentina, 
Salvador, Columbia, Republi
ca Dominicană, Peru, Chile.

Cu acest prilej Manuel A- 
raujo Hidalgo a subliniat că 
apropiata „conferință a repre
zentanților popoarelor latino- 
americane va însemna o con- 
iralovitură dată de popoarele 
din această regiune a globu
lui conferinței Organizației 
Statelor Americane de la 
Punta del Este. Reprezentan
ții acestor popoare sînt hotă- 
rîți să-și afirme hotărirea lor 
de a se opune manevrelor 
Statelor Unite împotriva 
Cubei și de a apăra respecta
rea principiilor neintervenției 
și dreptului popoarelor la 
autodeterminare. Noi — a 
declarat Hidalgo — sîntem 
alături de Cuba și Cuba este 
alături de noi".

In cursul conferinței de pre
să s-a anunțat, de asemenea, 
că pînă acum reprezentant! 
din 17 țări latino-americane 
și-au anunțat sosirea la Ha
vana pentru a lua parte Ia 
conferință.

ze hot&rirea poporului Uru
guayan de a apăra libertatea 
și independența țărilor Ame
ricii Latine.

RIO DE JANEIRO 20 (Ager
pres). — într-o conferință de 
presă, deputatul brazilian Al- 
mino Afonso, liderul Partidu
lui Muncii din Brazilia, a de
clarat că „dacă astăzi este 
atacată Cuba, mîine același 
lucru se va întîmpla și celor
lalte țări din America Latină", 
într-un editorial publicat la 17 
ianuarie, săptăminalul „Novos 
Rumos" a cerut guvernului 
brazilian ca la Conferința de 
la Punta del Este să apere 
principiul neintervenției și 
autodeterminării și să se 
opună planurilor S.U.A. de or
ganizare a unei noi interven
ții militare împotriva Cubei.

BUENOS AIRES 20 (Ager
pres). — în Argentina, nu
meroase partide politice și or
ganizații de masă au dat pu
blicității o declarație comună 
în care cheamă guvernele ță
rilor ce fac parte din O.S.A. 
ca la Conferința de la Punta 
del ,Este să respecte principiul 
neintervenției și autodetermi
nării popoarelor. Declarația a 
fost semnată de Partidul Co
munist din Argentina, Partidul 
socialist, Mișcarea de Elibe
rare populară și altele, precum 
și de numeroase personalități 
politice argentiniene,

MOSCOVA 20 (Agerpres). — 
Sub titlul „Orizonturile viito
rului", ziarul „Izvestia", din 
20 ianuarie publică interviul 
acordat de tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P. 
Romine, corespondentului „Iz- 
vestiei" la București.

Textul interviului este înso
țit de fotografia președintelui 
Consiliului de Miniștri al R.P. 
Romine.

de
Sesiunea Comisiei 

colaborare tehnică 
și științifică 
romîno-ungară

BUDAPESTA 20 (Agerpres). 
M.T.l. transmite: Recent a a- 
vut loc la Budapesta cea de-a 
XlI-a sesiune a comisiei de 
colaborare tehnică și științi
fică romîno-ungară.

Pe baza hotărîrilor adoptate 
în cadrul acestei sesiuni partea 
romînă va transmite experi
ența sa îndeosebi în extrac
ția petrolului și cărbunelui în 
domeniul geologiei, industriei 
alimentare și silviculturii.

Partea ungară va transmite 
specialiștilor romîni experiența 
sa în special în domeniile ex
tracției cărbunelui, siderurgiei, 
tehnicii telecomunicațiilor, in
dustriei textile și alimentare.

S-a mai prevăzut stabilirea 
de colaborări directe intre 
unele institute de cercetări și 
proiectări din cele două țări.

La 20 ianuarie a fost sem
nat într-o atmosferă priete
nească protocolul acestei sesi
uni.

ii
U.R.S.S. : Montarea unui transformator la 
Zmievska-Komsomolskaia lîngă Harkov, 

pus în funcțiune cel de-al II-lea bloc 
de 200.000 KW

termocentrala 
unde va 
energetic

Ședința festivă consacrată 
celei de-a XX-a aniversări 

a Partidului Muncitoresc Polonez
VARȘOVIA 20 (Agerpres). 

După cum anunță P.A.P., la 
20 ianuarie la Palatul Cultu
rii și Științei din Varșovia a 
avut loc o ședință festivă con
sacrată celei de-a XX-a ani
versări a Partidului Munci
toresc Polonez. In sala con
greselor s-au întrunit repre
zentanți ai întreprinderilor 
industriale, instituțiilor, orga-

Cheltuielile militare ale S.U^A. devin din ce în ce mai 
mari. Uriașele alocații pentru înarmare sînt înghițite de 
monopolurile de armament,

(Ziarele)

LA TRATATIVELE DE LA GENEVA

Puterile occidentale se mențin 
pe vechile poziții obstrucționiste

MONTEVIDEO 20 (Ager
pres). In aceste zile pe între
gul continent sud-american 
au loc puternice manifestații 
de simpatie și solidaritate cu 
poporul și guvernul revoluțio
nar cuban.

In Uruguay, țara unde va 
avea loc Conferința miniștri
lor Afacerilor Externe ai ță
rilor O.S.A., se semnalează o 
largă mișcare populară îm
potriva complotului pus la 
cale de S.U.A. împotriva Cu
bei. Centrala unică a munci
torilor din Uruguay din care 
fac parte majoritatea oame
nilor muncii din această țară, 
împreună cu Federația stu
denților universitari, a con
vocat la 23 ianuarie, a doua 
zi după deschiderea Conferin
ței de la Punta del Este, Con
ferința de la Montevideo pen
tru apărarea principiilor ne
intervenției și autodetermină
rii popoarelor. Organizată ca 
o ripostă la întrunirea O.S.A. 
de la Punta del Este, confe
rința de la Montevideo va a- 
.vea drept scop să demonstre-
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„MAFIA44 ÎN ACȚIUNE...
struiește în momentul de față în- 
tr-una din regiunile deosebit de 
secetoase ale insulei. în această 
regiune, ca de altfel în aproape 
întreaga Sicilie, sursele de apă, 
în general foarte sărace și care 
nu pot fi folosite decît cîteva ore 
pe zi, sînt controlate de „Mafia", 
care percepe de la țăranii local
nici taxe exorbitante în schimbul

poate căpăta de lucru nici în port, 
nici în oricare alt loc de muncă. 
Materiile prime de orice fel, mij
loacele de transport — în gene
ral fotul — sînt exploatate de or
ganizația secretă... „Mafia" este 
activă nu numai în regiunile mun
toase din apusul insulei, ci și în 
localitățile mici, în orășele și 

au arătat eveni
mentele cele mai 
recente, în însăși 
capitala regio
nală, Palermo".

Legăturile „Ma-. 
fiei" cu cercurile

marilor proprietari funciari și cu 
unele organizații capitaliste au 
fost dezvăluite și dovedite încă 
de mult. „DEUTSCHE ZEITUNG" 
arată că, în momentul de fața, 
în diferitele ei ramificații, „Ma
fia" se bucură de complicități în 
cercuri largi și, cu ajutorul corup
ției, intimidărilor și asasinatelor, 
continuă să acționeze nestinghe
rită în întreaga insulă.

chiar, așa cum

-A.

„Aspirator* — Made în
S.U.A.

Desen de V. VASILIU

orespondentul din Sicilia 
al ziarului vesf-german 
„DEUTSCHE ZEITUNG" re

latează că unele „fapte diverse" 
recente, petrecute pe această 
insulă, arată că organizația tero
ristă secretă „Mafia", care acti
vează în regiunile din sudul Ita
liei, și-a intensificat în ultima 
vreme activitatea îr -ipînd să or
ganizeze atentate 
și agresiuni în 
însăși capitala si
ciliana, Palermo. 
„Mafia" se mo
dernizează—scrie

corespondentul — și aceasta deși 
Sicilia este prin tradiție o re
giune unde lucrurile evoluează 
greu. „Mafia" s-a hotărî! să des- 
cindă din regiunile muntoase și 
deluroase din interiorul insulei 
către Palermo. Un indiciu recent 
al faptului că membrii acestei or
ganizații secrete vor să țină pasul 
cu dezvoltarea modernă îl consti
tuie atentatul cu dinamită pus la 
cale recent pe bordul unui vas 
de transport din portul Palermo". 
După cum arată corespondentul, 
vasul menționat a fost dinamitat 
pentru că urma să transporte ma
teriale la un stăvilar ce se con

cîtorva găleți cu apă. Reprezen
tanții „Mafiei" au arătat deschis 
că se vor împotrivi oricărui pro
iect sau construcții care ar urmări 
tocmai să ușureze irigarea . pă- 
mînturilor. din Sicilia sau să spo
rească sursele de apă. Atentatul 
împotriva. vasului staționat la Pa
lermo reprezintă deci, scrie, ziarul, 
una din acțiunile de „contraofen
sivă" ale „Mafiei*' în apărarea in
tereselor sale.

„Mafia" nu domină însă numai 
regiunile rurale. „Această organi
zație stăpînește și piața brațelor 
de muncă — se spune mai de
parte în „DEUTSCHE ZEITUNG". 
Cine nu se supune „Mafiei" nu

Politica guvernului grec 
aspru criticata

ATENA 20 (Agerpres). — 
TASS transmite: In Parla
mentul grec au început la 19 
ianuarie dezbaterile în legă
tură cu problema încrederii 
în guvernul Karamanlis, pro
blemă pusă de opoziție. Gu
vernul Karamanlis, a decla
rat Papandreu, liderul blocu
lui opoziției burgheze „Uniu
nea de centru", a venit la 
putere prin excrocherie și 
violență, prin falsificarea ale
gerilor parlamentare din a- 
nul 1961. Considerăm ilegală 
majoritatea guvernamentală 
în Parlament, a spus el.

Autoritățile, a declarat 
Papandreu, continuă și după 
alegeri să-i terorizeze pe ad
versarii lor politici. Teroarea

a devenit conținutul politicii 
generale a guvernului.

Speriat de ecoul pe care îl 
trezește în rîndurile poporu
lui grec lupta opoziției împo
triva guvernului, Kanello- 
poulos, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, a încer
cat să scindeze opoziția. El 
a declarat că „Uniunea de 
centru" „face o greșeală" ac- 
ționînd împotriva guvernului. 
Sarcina acesteia, după spu
sele lui, ar consta în redu
cerea influenței stîngii.

Kanellopoulos a lăsat să se 
înțeleagă că guvernul, spriji- 
nindu-se pe majoritatea în 
Parlament, intenționează să 
închidă dezbaterile.

I
I WMU tiri transmise din 
Wff Havana de cores- 

nHLI| pondenții piinci- 
I.WlML palelor ziare nord- 

americane arătau 
IhtTWiTiI că aceasta țară 
mică, care înfruntă cu eroism 
nenumăratele uneltiri ale im

perialismului, a lichidat, la 
sfîrșitul anului trecut, greaua 
moștenire a colonialismului — 
analfabetismul. Intr-un singur 
an, 1.200.000 de cubani, aju
tați de 300.000 de tineri și ti
nere, pedagogi, studenți, elevi 
au învățat carte. Cum era și 
firesc, după citirea acestor 
știri, în Statele Unite au în
ceput să se facă auzite cri
tici față de situația existentă 
pe frontul analfabetismului din 
această țară. Pentru a „liniști 
spiritele", președintele Ken
nedy a propus spre aproba
re Congresului, printre alte 
măsuri legislative, și un pro
gram restrîns de luptă împo
triva analfabetismului,

Prezentînd programul prezi
dențial, ziarul „New York 
Times" a arătat că pentru li
chidarea analfabetismului în

nizațiilor de partid și obștești 
din capitală, oameni de știin
ța, de cultură și artă, ostași 
ai armatei poloneze, delegații 
din partea tuturor voievoda
telor țării, oaspeți de peste 
hotare veniți în Polonia cu 
prilejul festivităților.

La ședința festivă au luat 
parte W. Gomulka, prim-se- 
cretar al C.C. al P.M.U.P., A. 
Zawadzki, președintele Con
siliului de Stat al R. P. Po
lone, J. Cyrankiewicz, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Polone, membri 
ai Biroului Politic, secretari 
ai C.C. al P.M.U.P., membri ai 
Consiliului de Stat și ai gu
vernului, veterani ai mișcării 
revoluționare poloneze.

Ședința festivă a fost des
chisă de Aleksander Zawad
zki. Wladyslaw Gomulka a 
prezentat în cadrul ședinței 
un raport.

GENEVA 20 (Agerpres) 
TASS transmite: La 19 ia
nuarie a avut loc cea de-a 
351-a ședință a conferinței ce
lor trei puteri cu privire la 
încetarea experiențelor cu ar
ma nucleară. La această șe
dință, prezidată de reprezen
tantul S.U.A., C. Steele, a luat 
cuvîntul reprezentantul Uniu
nii Sovietice, S. K. Țarapkin.

El a declarat că în cursul 
ședinței precedente reprezen
tantul S.U.A. a prezentat în 
mod denaturat desfășurarea 
tratativelor de la Geneva. A- 
cesta nu este un lucru nou 
pentru noi, a declarat el, și 
el ne îngrijorează cel mai pu
țin. Un alt lucru e important 
și anume că guvernele S.U.A. 
și Marii Britanii au respins 
propunerile guvernului sovie
tic prezentate spre examina
re conferinței la 28 noiembrie 
anul trecut. Propunerile sovie
tice prevăd încetarea imediată 
a experiențelor cu arma nu
cleară în atmosferă, sub apă 
și în spațiul cosmic simultan 
cu exercitarea controlului re
ciproc cu ajutorul mijloacelor 
de detectare a exploziilor nu
cleare de care dispune fiecare 
țară, precum și asumarea de 
către state a angajamentului 
de a nu efectua experiențe cu 
arma nucleară sub pămînt.

Statele Unite și aliații lor 
din blocul N.A.T.O. nu vor să 
accepte un acord care să pre
vadă încetarea imediată a tu
turor experiențelor cu arma 
nucleară în orice condiții. De 
aceea ei preferă să denature
ze adevărata stare de lucruri.

Reprezentantul Uniunii So
vietice a prezentat apoi în
tr-o formă preliminară unele 
observații și considerente în 
legătură cu propunerea pre
zentată la 18 ianuarie de 
S.U.A. de a se transfera Comi
tetului pentru dezarmare al 
celor 18 state problema înce
tării experiențelor nucleare.

Stîmește îngrijorare faptul 
că reprezentantul S.U.A. a e- 
vitat să răspundă la întreba
rea noastră și anume dacă 
Statele Unite intenționează să 
antreneze Comitetul celor 18 la 
examinarea unui acord sepa
rat pentru încetarea experien
țelor, sau dacă ele țin seama 
de faptul că trebuie încheiat 
un acord cu privire la dezar
marea generală și totală și că 
în cadrul acestui acord își va 
găsi soluționarea problema în-

cetării experiențelor. Deși re
prezentantul american a 
cercat să ne convingă că de
clarația sa este „extrem 
clară". în realitate formularea 
propunerilor americane este 
foarte neclară și fără să vrei 
ajungi la concluzia că S.U.A., 
cu bunăștiință, nu vor în mo
mentul de față să dezvăluie a- 
devăratul ei sens. Am ascul
tat cu atenție declarația re
prezentantului S.U.A. că „a- 
tunci cînd se vor relua trata
tivele cu privire la dezarma
re, S.U.A. vor depune eforturi 
pentru încheierea unui acord 
cu privire la interzicerea expe_ 
riențelor nucleare, conside- 
rîndu-1 o sarcină primordială". 
Cum Doate fi interpretat un 
asemenea mod de abordare a 
problemei ? Se poate cre
de că S. U. A. intențio
nează să abată atenția Co
mitetului celor 18 state de 
la problema dezarmării, insis
tând asupra elaborării de că
tre Comitet a unui sistem ex
tins de control internațional 
asupra încetării experiențelor 
cu arma nucleară. Aceasta în
seamnă că S.U.A., acționînd în 
acest fel, vor să impună ve
chea lor teză — „control fără 
dezarmare4*, ceea ce contravi
ne considerentelor securității 
statelor și în condițiile actua
le nu este realizabil. Cu alte 
cuvinte, Statele Unite inten
ționează să se prezinte cu ve
chiul bagaj în noul organ — 
Comitetul pentru dezarmare al 
celor 18 state.

Guvernul sovietic este de 
părere că încheierea și înfăp
tuirea tratatului cu privire la 
dezarmarea generală și totală 
ar rezolva și probleme înce
tării experiențelor nucleare.

în

de

Problema încetării experien
țelor nucleare are sens să fie 
examinată în Comitetul celor 
18 state sub aspectul și în lu
mina în care va fi pusă în 
condițiile dezarmării generale 
și totale, adică ca parte ina
lienabilă a tratatului cu pri
vire la dezarmarea generală și 
totală.

Referindu-se în continuare la 
poziția Uniunii Sovietice în 
problemele controlului asupra 
încetării tuturor experiențelor 
nucleare, reprezentantul Uniu
nii Sovietice a arătat că pro
blema nu constă în control, 
așa cum încearcă să demons
treze reprezentanții puterilor 
occidentale, ci în nedorința 
guvernelor S.U.A. și Angliei 
de a ajunge la un acord, pe 
o bază reciproc acceptabilă, 
asupra interzicerii experiențe
lor cu arma nucleară.

Dacă S.U.A. și Anglia nu-și 
vor revizui poziția în această 
problemă și nu vor ajunge la 
acordul propus de Uniunea 
Sovietică cu privire la in
terzicerea experiențelor cu 
arma nucleară, ele vor purta 
răspunderea pentru toate con
secințele acestor acțiuni.

Reprezentantul american nu 
a putut în fond să dea vreun 
răspuns la declarația repre
zentantului sovietic. în loc de 
aceasta, el a spus că guvernul 
S.U.A. intenționează să pro
pună crearea unui comitet 
pentru studierea interzicerii 
experiențelor nucleare, care 
să-și desfășoare activitatea în 
cadrul Comitetului celor 18 
state pentru dezarmare în ca
litate de subcomitet.

Următoarea ședință va avea 
loc la 23 ianuarie.

Să înceteze crimele colonialismului
in Angola!

Vizita lui G. S. Tifov 
în Birmania

MANDALAY 20 (Agerpres). 
— TASS transnut* ; La 19 ia
nuarie cosmonautul sovietic 
G. S. Titov a sosit la Manda
lay, cel mai mare oraș indus
trial și administrativ din Bir- 
mania centrală.

Împreună cu persoanele ofi
ciale, cu primarul orașului, 
U. Bo, cu reprezentanții co
mandamentului districtului mi
litar nord-est, au venit să-1 
întîmpine pe eroul-cosmonaut 
conducătorii tuturor partidelor 
politice și organizațiilor ob
ștești din Mandalay.

Gherman Titov a vizitat la 
19 ianuarie orașul, monumen
tele sale istorice, pentru a 
căror frumusețe Mandalay 
este denumit de birmanezl 
orașul pietrelor prețioase. Co
mandantul districtului militar 
nord-est, generalul de bri
gadă San U, a oferit o masă 
în cinstea lui G. S. Titov.

NEW YORK 20 (Agerpres). 
— La cea de-a XVI-a sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U. 
continuă discutarea situației 
din Angola unde colonialiștii 
portughezi cu sprijinul aliați- 
lor lor din N.A.T.O. duc un 
război de exterminare.

După noua lovitură de stat 
din Republica Dominicană

• Economia tării se află în stare de ruină
• Uneltirile Washingtonului

SANTO DOMINGO 20 (Ager
pres). — După cum anunfă agen
țiile americane de presă, dr. Ra
fael Bonnely, noul președinte al 
Republicii Dominicane, l-a numit 
pe colonelul de aviafie Victor 
Ervin Vinas Roman ca ministru 
de Război în locul generalului 
Rodriguez Echevarria.

Potrivit agenfiei U.P.I., Bonnely a 
declarat ziariștilor că economia 
dominicană se află într-o „stare 
de ruină".

Unui observator neavizat, ulti
mele evenimente din Republica 
Dominicană, rapiditatea cu care 
s-au succedat loviturile și contra* 
loviturile de stat i-ar putea crea 
impresia că este vorba de ace
leași „revolufii de palat" caracte
ristice pentru America Latină din- 
tr-o epocă încă nu prea îndepăr
tată. în realitate însă vremurile 
„pronunciamento-urilor", cum se 
numeau aceste revolufii, au trecut; 
prin aefiuni masive și coordonate 
popoarele latino-americane își

Pi’WurtEJMiiPp scurt
HELSINKI. — La 18 ianua

rie televiziunea finlandeză a 
transmis piesa de teatru 
„Steaua fără nume44 de Mihail 
Sebastian.

Spectacolul a fost 
scena de regizorul 
Hyvoenen.

pus în 
Mauno

Colegiul— La 
din Londra, în 

prelegeri despre

LONDRA.
Universității 
cadrul unei 
muzica folclorică, din Balcani, 
organizată de Societatea de 
folclor din Londra, cunoscutul 
folclorist englez A. L. LJoyd 
a vorbit despre muzica folclo
rică din R. P. Romînă. Expu
nerea a fost ilustrată de înre
gistrări muzicale pe bandă de 
magnetofon selectate de A. L.

Lloyd cu prilejul vizitei sale 
în Romînia. Conferința a fost 
audiată cu viu interes de 
membrii Societății folclorice 
și ai Societății de cintece și 
dansuri din Londra.

ATENA. — După cum rela
tează ziarul „Avghi*, Liga de 
prietenie greco-romînă a or
ganizat la Atena o manifes
tare publică în cadrul căreia 
L. Spais, președintele Ligii, și 
profesorul universitar L Im- 
briotis au vorbit despre suc
cesele obținute de poporul ro- 
mîn în diferite domenii de 
activitate.

La manifestare au partici
pat numeroase personalități 
ale vieții politice, culturale și 
științifice.

NEW YORK. — La 19 ia
nuarie președintele J. Ken
nedy s-a întîlnit la hotelul 
„ Waldorf -Astoria" cu U Thant, 
secretarul general provizoriu 
al O.N.U.

Un purtător de cuvînt al 
O.N.U. a declarat că preșe
dintele Kennedy și U Thant 
au discutat problema viitoru
lui Organizației Națiunilor 
Unite.

TORONTO. - La 19 ianua
rie s-a deschis la Toronto cel 
de-al XVII-lea Congres na
țional al Partidului Comunist 
din Canada. Congresul a 
coincis cu cea de-a 40-a ani
versare a Partidului Comunist 
din Canada.

rîndurile populației adulte din 
S.U.A., se propune alocarea 
sumei de 50 milioane dolari. 
La prima vedere avem de-a- 
face cu o sumă considerabi
lă. Același ziar a avut însă și 
proasta inspirație să reamin
tească datele ultimului recen

tul. In programul prezentat 
Congresului, este vorba nu
mai despre analfabeții adulți. 
El nu prevede însă nici un fel 
de măsuri în ce-i privește pe 
copii și adolescenți, deși, po
trivit statisticilor oficiale, 2,6 
milioane de tineri americani

8.000.000
adulți în

sămînt, din anul 1959, privind 
numărul analfabeților din rîn
durile cetățenilor adulți ai 
Statelor Unite. Cifra lor se ri
dică la... 8 milioane, astfel în- 
cît cititorii ziarului, făcînd o 
simplă împărțire, au putut a- 
junge la concluzia că pentru 
a învăța carte pe fiecare anal
fabet, guvernul și-a propus să 
cheltuiască cam... 6 dolari. 
Trebuie recunoscut, de data 
aceasta suma alocată capătă 
un aspect ridicol.

Dar aceasta nu este încă to-

analfabeti 
S. U. A.

nu au trecut pragul școlilor 
în cursul ultimilor ani. Majo
ritatea lor provin din familii
le de muncitori, în special din 
rîndurile muncitorilor agricoli 
care se mută de cîteva ori pe 
an din loc în loc pentru a-și 
cîștiga existența.

50 de milioane de dolari 
pentru lichidarea analfabetis
mului nu înseamnă prea mult 
pentru cea mai bogata țară 
capitalistă din lume, care 
cheltuiește de o mie de ori 
mai mult pentru cursa înar-

mărilor. Și chiar și așa, după 
cum scriu ziarele americane, 
nu se știe încă dacă membrii 
Congresului vor fi de acord 
să aloce măcar această sumă 
modestă pentru lichidarea a- 
nalfabetismului. Congresme
nii au destul de multe motive 
pe care le pot invoca în spri
jinul refuzului lor. De pildă, 
faptul că bugetul militar al 
S.U.A. a crescut într-un timp 
scurt cu 6 miliarde dolari, că 
acum președintele Kennedy a 
cerut și, desigur, va trebui să 
se aprobe, încă 3.500.000.000 
dolari pentru înarmare, că re
gimurile marionetă ale S.U.A. 
din Vietnamul de Sud, Taivan, 
Coreea de Sud, trebuie „spri
jinite" anul acesta cu încă a- 
proximativ un miliard de do
lari. Și atunci, se pune între
barea : de unde să scoată 
congresmenii bietele 50 de mi
lioane de dolari destinați lup
tei împotriva analfabetismu
lui ? Mai bine le taie cu to
tul...
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manifestă protestul fi hotărîrea 
lor de luptă împotriva stării de 
înapoiere și dependență a conti
nentului lor, împotriva grupurilor 
oligarhice și reacționare din slujba 
imperialismului nord-american. A- 
cesf lucru este valabil astăzi și 
pentru Republica Dominicană unde 
de fapt lupta s-a dus și se duce 
între poporul dominican și mono
polurile americane dominante re
prezentate prin interpușii lor 
Trujillo, Balaguer, Echevarria. Po
porul dominican s-a ridicat la 
luptă hotărîtă împotriva tuturor 
acestor marionete ale Washing
tonului. Masivul sprijin diplomatic, 
militar și economic acordat de 
guvernul american protejatului lor 
Balaguer nu i-a fost acestuia de 
nici un folos. Mînia poporului l-a 
măturat după cum l-a măturat și 
pe Echevarria, care dorea să in
staureze un „trujillism autentic".

La conferința Organizației sta
telor americane, care începe luni 
la Punta del Este, Washingtonul 
dorește, după cum a reieșit și din 
mesajul președintelui Kennedy cu 
privire la „starea Uniunii", să pre
zinte regimul din Republica Do
minicană drept un regim „demo
crat". De aceea, în ajunul des
chiderii acestei conferințe, el s-a 
văzut nevoit să-și abandoneze 
protejații și să-și pună speranțele 
în „consiliul de sfat", compus 
din persoane mai puțin compro
mise, consiliu pe care îl inițiase 
încă sub Balaguer și care a fost 
vremelnic întrerupt în activitatea 
sa de scurtul „intermezzo*’, intro
dus de Echevarria.

N-a existat încă nici un 
delegat care să fi îndrăznit 
să apere Portugalia, deși pe 
culoarele O.N.U. continua 
zarva ridicată de puterile co
loniale prin care se urmăreș
te preîntîmpinarea adoptării 
de sancțiuni împotriva Portu
galiei.

De la tribuna O.N.U. repre
zentanții țărilor participante 
la blocurile occidentale sfătu- 
tuiesc Portugalia să reflecteze 
bine și să nu-i pună pe alia- 
ții săi într-o situație dificilă. 
Ei nu prezintă însă nici o 
propunere concretă.

Luînd cuvîntul la plenara 
din 19 ianuarie, reprezentantul 
R.S.S. Bieloruse, P.E. Asta
penko, a subliniat că guver
nul dictatorului fascist Sala
zar duce un înverșunat răz
boi colonial împotriva poporu
lui angolez

P.E. Astapenko a sprijinit 
întrutotul proiectul de rezolu
ție al Bulgariei și Poloniei su
pus examinării delegaților. A- 
cest proiect de rezoluție, a 
spus el, propune măsuri con
crete pentru înfăptuirea cit 
mai grabnică a dreptului po
porului angolez la dezvolta
re independentă.

fiizcnga a sosit
la Leopoldville

LEOPOLDVILLE 20 (Ager- 
preș). — TASS transmite : La 
20 ianuarie Antoine Gizenga, 
președintele Partidului soli
darității africane, s-a îna
poiat la Leopoldville.

în aclamațiile congolezilor 
care s-au adunat pe aeroport 
și pe balcoanele aerogării și 
care scandau lozincile „Gizen
ga este unitatea Congou- 
lui", „Jos Imperialismul", „Jos 
colonialismul", Antoine Gi
zenga și-a salutat prietenii și 
într-un automobil al O.N.U. 
a plecat la reședința ce i-a 
fost rezervată în cadrul se
diului O.N.U. de la Leopold
ville.

La școala de sculptură în lemn de la Bad Salzungen (R. D. 
Germană). Absolvenții acestei școli devin sculptori după 

terminarea unui curs cu durata de trei ani
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