
Cuvintarea tovarășului

Gheorghe Gheorghiu-Dej
la Conferința pe țară a scriitorilor

Dragi tovarăși și prieteni,
Am deosebita plăcere și 

bucurie de a mă afla în mij
locul reprezentanților de sea
mă ai literaturii noastre și de 
a aduce Conferinței pe țară a 
scriitorilor un salut călduros 
din partea Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc 
Romîn, a Consiliului de Stat 
și a Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Romîne. 
(Aplauze furtunoase).

Dezbaterile acestei Confe
rințe s-au caracterizat prin 
spirit principial, combativita
te, ținută înaltă, tratînd mul
tilateral problemele creației 
literare și ale activității Uni
unii Scriitorilor. Ele ilustrea
ză rodnica dezvoltare a lite
raturii noastre în cei 5 ani 
care despart Conferința ac
tuală de primul Congres al 
scriitorilor.

în această perioadă, proza, 
poezia, dramaturgia s-au îm
bogățit cu opere valoroase. 
Inspirată din actualitate, din 
munca avîntată a poporului, 
tematica nouă și-a cîștigat lo
cul de frunte în literatură. 
Scriitorilor aparținînd genera
țiilor mai vîrstnice li s-au a- 
lăturat numeroase talente ti
nere, formate în anii orîndui- 
rii populare.

însuflețiți de chemarea 
Congresului al Ill-lea al Parti
dului Muncitoresc Romîn de a 
făuri opere la nivelul înalte
lor exigențe artistice și ideo
logice ale partidului și po
porului, oamenii de litere 
și-au înmănunchiat nuterile 
creatoare pentru a răspunde 
cu cinste așteptărilor și ce
rințelor milioanelor de cititori 
pe care-i are astăzi literatura.

Exemplu de înaltă măies
trie, de dragoste pentru che
marea lor de scriitori, de con
știință patriotică, le este tu- 
tv’--”- oamenilor de litere ope
ra străluciților reprezentanți 
ai literaturii romîne clasice și 
contemporane — Mihail Sa- 
doveanu și Tudor Arghezi. 
(Aplauze).

Trăim epoca cea mai boga
tă în înfăptuiri din istoria ță
rii noastre. în toate dome
niile vieții sociale au loc 
profunde transformări revolu
ționare. Clasa muncitoare, 
țărănimea, intelectualitatea își 
consacră în întregime energia 
și capacitatea lor de creație 
grandioasei opere de desăvîr- 
șire a construcției socialiste și 
de creare a condițiilor în ve
derea trecerii treptate la co
munism.

în această etapă istorică de 
dezvoltare a societății noas
tre, literaturii îi revine misiu
nea de mare răspundere de a

lucrărilor
Ședința de miercuri dimi

neață s-a deschis sub preșe
dinția scriitorului Nagy 1st- 
văn. în continuarea discuțiilor 
au luat cuvîntul scriitorii: 
Lucia Demetrius, A. E. Ba- 
consky, O. W. Cisek, Ov. S. 
Crohmălniceanu, Alexandru 
Jebeleanu, Mihu Dragomir, 
Maria Banuș, Vladimir Colin, 
Mihai' Novicov, Marcel Bresla- 
șu. Au luat de asemenea cu
vîntul Vasile Mușat, vicepre
ședinte al C.C.S., și locotenent 
colonelul Victor Militaru. Cu 
aceasta, discuțiile au luat 
sfîrșit.

Lucrările sînt reluate la ora 
13,00. La Conferință sosesc to
varășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Ion Gheorghe Maurer, 
Emil Bodnăraș, Leonte Răutu. 
Conducătorii de partid și de 
stat sînt primiți cu puternice 
aplauze.

La ședință asistă de aseme
nea tovarășii A. Joja, I. Mur- 
gulescu, P. Niculescu-Mizil, 
Constanța Crăciun, membri ai 
C.C. al P.M.R., academicieni, 
conducători ai unor instituții 
centrale și organizații obștești, 
reprezentanți ai altor uniuni 
de creație.

Întâmpinat cu deosebită căl
dură de participant, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej adu
ce Conferinței' scriitorilor 
salutul C.C. al P.M.R., al Con
siliului de Stat și al guvernu
lui R. P. Romîne.

Scriitorii delegați și nume
roșii invitați au primit cu mare 
însuflețire salutul conducerii 
partidului și statului nostru. în 
sală au răsunat îndelung a- 
plauze.

Acad. Mihai Beniuc, care a 
prezidat ședința, a arătat bu
curia scriitorilor, sentimentul 
de mare cinstire pentru faptul 
că tovarășul Gheorghiu-Dej a 
adus Conferinței „cuvîntul 
partidului, îndemnul care să 
slujească dezvoltării literaturii 
noastre, sfatul înțelept care să 
lumineze calea creației noas
tre".

„Cred — a spus vorbitorul — 
că exprim gîndul fiecăruia din 
noi, poate prea slab spus în 
cuvinte, atunci cînd vorbesc 
de recunoștința profundă ce o 
simțim noi față de partid, 
pentru tot ceea ce a făcut pen
tru noi, pentru tot ceea ce 
face, pentru tot ceea ce ne a- 
jută să realizăm în creație.

în salutul partidului există 
un bogat program, idei de 
mare valoare pentru dezvolta- 

contribui prin toată forța ei 
de înrîurire la formarea și 
dezvoltarea conștiinței socia
liste, la făurirea omului nou, 
a moralei socialiste, a atitu
dinii noi față de muncă și 
societate, la înlăturarea din 
conștiința oamenilor a influ
ențelor ideologiei și educației 
burgheze. Creația literară are 
menirea de a reflecta puter
nicul avînt al construcției eco
nomiei și culturii socialiste, 
schimbările în modul de viață 
al poporului, de a zugrăvi 
chipul luminos al muncitoru
lui, al țăranului colectivist, al 
intelectualului, de a cultiva în 
inimile oamenilor mîndria pa
triotică. îndemnîndu-i la noi 
fapte eroice, pentru triumful 
celor mai înaintate idei ale 
timpului nostru, ideile comu
nismului.

Realitatea noastră este un 
izvor viu de inspirație pentru 
făurirea de opere literare la 
un înalt nivel artistic. Scrii
torii noștri cei mai buni își 
datorează succesele străduin
ței de a cunoaște mai bine 
realitatea, de a pătrunde mai 
adine în viața interioară a 
oamenilor muncii, constructo
rii societății socialiste.

Opere care să-și croiască 
drum spre inima oamenilor, 
înfruntând cu trăinicia lor 
timpul, nu pot fi scrise din 
fuga condeiului, ci sînt rezul
tatul cunoașterii adinei, a stu
diului îndelungat al realități
lor, al unui susținut efort ar
tistic, a muncii de migală a 
creatorului, pătruns de mo
destie și exigență față de 
roadele trudei sale.

Lenin spunea că arta apar
ține poporului, trebuind să 
pătrundă prin rădăcinile ei 
cele mai adînci în masele 
largi ale oamenilor muncii, să 
fie pe înțelesul lor, iubită și 
apreciată de ele, să le uneas
că sentimentele, gindirea și 
voința.

Nu poate fi mulțumire mai 
mare pentru un scriitor al 
timpurilor noastre decît ca in 
opera lui cititorul, făurar al 
noii orînduiri, să recunoască 
propria sa viață, gînduriie și 
năzuințele sale.

Principiile realismului so
cialist sînt călăuza sigură a 
scriitorilor noștri în activita
tea lor creatoare. Ele deschid 
scriitorului o perspectivă isto
rică justă. îl feresc de pre
zentarea deformată, unilatera
lă, plată, a fenomenelor vie
ții, ii dau putința de a înfă
țișa cu pasiune realitatea în 
procesul complex al dezvoltă
rii ei, al luptei dintre vechi și 
nou, al afirmării a ceea ce 
este nou și înaintat.

Conferinței
rea literaturii noastre in ac
tuala etapă (And întregul po
por, pe baza hotărîrilor celui 
de-al Ill-lea Congres al P.M.R., 
desăvîrșește construcția socia
lismului in țara noastră.

Mulțumirea noastră adevă
rată față de partid și față de 
tovarășul Gheorghiu-Dej per
sonal nu poate fi adusă, cred 
eu, decît prin cărți, iar aceste 
cărți trebuie să fie de așa na
tură incit, cum se spune în 
salutul Comitetului Central, 
ele să contribuie activ la con
struirea socialismului, la for
marea omului nou".

Ședința de după-amiază a 
fost prezidată de scriitorul 
V. Em. Galan. în cadrul șe
dinței, delegații la Conferință 
au aprobat în unanimitate ac
tivitatea Comitetului de con
ducere și Comisiei de revizie 
ale Uniunii Scriitorilor. Au 
fost aprobate de asemenea mo
dificările la Statutul Uniunii.

Delegații la Conferință au 
proclamat în unanimitate ca 
președinte de onoare al Uniu
nii Scriitorilor pe academicia
nul Tudor Arghezi.

Luînd cuvîntul, academicia
nul Tudor Arghezi a mulțumit 
călduros pentru cinstirea fă
cută.

în continuare, a avut loc 
alegerea prin vot secret a Co
mitetului de conducere și a 
Comisiei de revizie ale Uniu
nii Scriitorilor.

La prima sa ședință ple
nară, Comitetul de conducere 
a ales Biroul Uniunii Scriito
rilor alcătuit din 13 membri. 
Președinte al Uniunii Scriitori
lor a fost ales academicianul 
Mihai Beniuc, iar vicepre
ședinți — Demostene Botez și 
V. Em. Galan. (Publicăm în 
pagina 3-a componența Co
mitetului de conducere și a 
Biroului Uniunii Scriitorilor).

în unanimitate, delegații au 
adoptat hotărîrea Conferinței 
pe țară a scriitorilor.

Prin puternice aplauze Con
ferința a hotărît să trimită o 
scrisoare Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn, tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

Conferința a adoptat, de 
asemenea, o moțiune care ex
primă hotărîrea scriitorilor de 
a-și mobiliza toate forțele în 
lupta pentru apărarea păcii.

Lucrările Conferinței pe 
țară a scriitorilor au luat sfîr
șit.

(Agerpres)

Literaturii îi revine un rol 
de seamă în formarea și edu
carea tineretului. Tînăra noa
stră generație are nevoie de 
opere care întruchipează idea
lurile pline de măreție ale 
epocii noastre, evocînd tradi
țiile glorioase de luptă ale po
porului, ale clasei muncitoare, 
cultivînd dragostea de patrie, 
de muncă, năzuința tineretu
lui spre mari înfăptuiri.

Literatura epocii noastre 
trebuie să însemne și ca mă
iestrie un mare pas înainte în 
dezvoltarea și îmbogățirea li
teraturii romîne. Continuînd 
tradițiile marilor înaintași, va- 
lorificînd critic moștenirea li
terară. scriitorii sînt chemați 
să creeze opere care vor da o 
nouă strălucire comor.lor lim
bii noastre.

Tinerii scriitori, urmînd în
demnul fruntașilor scrisului 
nostru. să se deprindă. în 
munca grea asupra paginei, 
să facă ..ucenicie neîntrerup
tă, pe toată viața", pentru a-și 
perfecționa măiestria. Crite
riul de apreciere al unei opere 
de artă nu este numărul de 
pagini, ci mesajul și fondul ei 
de idei, strălucirea ei artis
tică.

Armă de luptă pentru o li
teratură bogată în idei, pen
tru o măiestrie înaltă a ope
relor literare, critica — dez
voltând realizările obținute în 
ultimii ani — trebuie să ma
nifeste combativitate în trata
rea problemelor creației lite
rare. Nu pot sluji dezvoltării 
literaturii tendințele de oco
lire a problemelor ei arzătoa
re, sub.eciivismul. tonul apo
logetic, cît și pozițiile necon- 
structâve, negativiste, spiritul 
de grup. Literatura noastră 
are nevoie de o critică prin
cip.ala. pătrunsă de spiritul 
de partid, receptivă față de 
tot ce este valoros și merită 
sprijinit și promovat, față de 
operele care abordează temele 
realității noastre contempo
rane.

Critica literară, publicațiile .■ 
Uniunii Scriitorilor- să com
bată ruptura de realitate, de 
clocotul vieții, încercările ste
rile de cultivare a unei lite
raturi cu tematică minoră, 
destinată unui cerc îngust de ’ 
pret.nși rafinați, influențele 
literaturii decadente și erme
tismului, refugierea în ab
stracțiuni nebuloase sau în 
trecutul îndepărtat, ce se ma
nifestă uneori în poezie.

O sarcină importantă a cri
ticilor și a tuturor celor ce 
activează pe tărîmul teoriei și 
istoriei literare este întocmi
rea Istoriei Literaturii Romî
ne care să întreprindă o ana
liză riguros științifică a boga
tului tezaur al literaturii noa
stre și al etapelor ei de dez
voltare.

Rodnica desfășurare a acti
vității literare depinde în- 
tr-o însemnată măsură de 
munca Uniunii Scriitorilor, a- 
vînd în centrul preocupărilor 
ei dezbaterea problemelor 
fundamentale ale creației li
terare. continua consolidare a 
coeziunii tuturor forțelor lite- ' 
raturii pe temelia ideologiei i 
marxist-leniniste, creșterea cu i 
dragoste și atenție a tineretu- i 
lui scriitoricesc.

In operele scriitorilor din 
țara noastră se reflectă nobi
lele idei ale luptei pentru ; 
salvgardarea omenirii de ca- | 
lamitățile unui nou război | 
mondial, pentru consolidarea , 
păcii și colaborării dintre 
toate popoarele, pentru pro
gres social, caracteristice în
tregii politici a partidului, a 
statului nostru. (Aplauze). In 
spiritul acestor idei Uniunea 
Scriitorilor este chemată să 
dezvolte și în viitor legăturile 
de prietenie cu scriitorii din 
țările socialiste, cu scriitorii 
progresiști din toate țările.

Partidul Muncitoresc Ro
mîn dă o înaltă prețuire mun
cii creatoare și activității ob
ștești a scriitorilor patriei 
noastre, considerîndu-i drept ■ 
ajutoare ale sale de nădejde , 
în opera măreață pe care o ‘ 
durează poporul nostru. (Vii î 
aplauze). Comitetul Central al ; 
Partidului Muncitoresc Romîn ! 
vă dorește, dragi tovarăși, noi i 
și însemnate succese în reali- , 
zarea unor opere de valoare, , 
care să îmbogățească patri- i 
moniul literaturii noastre și | 
să contribuie activ la triumful , 
socialismului. (Aplauze puter
nice, îndelung repetate). 1

O FATĂ OBIȘNUITĂ

■
 lubul Uzinelor tex
tile „Moldova" din

Botoșani. Se re
peta piesa de tea
tru „Povestea cu 
șorțurile schimbate" 

de Constanța Bratu. Fetele care 
jucau nu-și învățaseră încă bine 
replicile (era abia a treia seară 
de repetiție), le citeau mai mult 
din carte, dar era uimitor cît de 
bine își înțeleseseră ele rolurile, 
cît de bine știau să urmărească 
ideea, să sublinieze caracterele 
eroilor. însuși regizorul, un actor 
de la teatru, spunea că în a- 
ceasfa privință are de făcut foar
te puține observații. într-un fel, 
faptul e și firesc. Piesa inspirată 
chiar din uzinele în care lucrează 
aceste fete nu era altceva decît 
o transpunere artistică a propriilor 
lor gînduri și fapte de muncă 
și viață. Problemele pe care și 
le puneau eroii piesei și le-au pus 
și ele de atîtea ori în munca lor: 
cum să facem ca întregul colec
tiv să devină un colectiv de mun
că fruntaș ?

Se afla printre interpreți și 
Maria Bobușanu, o fată negricioa

Proletari din toate țările, uniți-vă I

IScinteia 
tineretului

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor,J
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Se pregătesc noi cadre 
pentru industria chimică
Anul acesta în industria chimi

că urmează să intre în producție 
noi obiective de mare importan
tă pentru economia națională. 
Pentru deservirea acestora se pre
gătesc în prezent circa 6.000 de 
muncitori, maiștri, ingineri și teh
nicieni. Din rîndul muncitorilor, 
un mare număr sînt absolvenfi a: 
școlilor tehnice și profesionale din 
rețeaua Ministerului Industriei Pe
trolului și Chimiei.

Muncitorii, inginerii și tehnicie
nii participă acum la lucrările de 
montaj și la efectuarea probelor 
tehnologice a instalațiilor. Pe a- 
ceasfă cale ei vor cunoaște mai 
bine agregatele și instalațiile cu 
care vor lucra. Paralel cu aceas
ta, pe șantiere sînt organizate

La noua secție de laminoare din Hunedoara 

Au intrat in faza finală lucrările 
premergătoare dării in exploatare

a liniei
Lucrările premer

gătoare darii în ex
ploatare a liniei de 
laminare a sîrmei, li
nie care face parte 
din noua secție de 
laminoare ce se con
struiește la Hunedoa
ra, au intrat în etapa

de laminare a
finală. La cuptorul cu 
propulsie, lucrările de 
construcție sînt com
plet terminate. Se fac 
probe la motoarele de 
aefionare a cajelor de 
laminare.

Pe șantier, a sosit și 
primul schimb de 
muncitori pregătiți

Cu încredere pe drumul 
gospodăriei colective

ntîlnire cu zestrea 
co lectivîstelor

în Leu, comunâ mare și frumoasă din 
Cîmpia Olteniei, cea mai mare parte 
a țăranilor muncitori s-au unit la sfîr- 
șitul anului 1961 în doua gospodarii agricole 
colective numite semnificativ „Viața nouă“ 
și „Drumul belșugului". Ca să cunoască viața 
bogata ce-i așteaptă în gospodăria colec
tivă, țăranii din Leu au luat parte la multe 
seri de calcul, întîlniri cu colectiviștii, la vi
zitele organizate, din inițiativa comitetului 
comunal de partid, în unele gospodarii co
lective din regiune. In felul acesta ei s-au 
convins din cele văzute și cunoscute ca 
mult mai multe avantaje vor avea dacă vor 
lucra într-o gospodărie colectivă. Mulți din

tre primii înscriși au fost tineri țărani mun
citori dintre care vă prezentăm pe Ion N. Mi- 
trică de la GA.C. „Drumul belșugului" și 
Ion Păducel de la G.A.C. „Viață nouă". A- 
cești doi tineri știu că odată ce au pornit 
cu încredere pe drumul gospodăriei colec
tive, datoria lor de utemiștl este aceea de a 
munci neobosit pentru a demonstra și altora 
— rude, vecini, prieteni — temeinicia fap
telor care i-au convins pe ei și să-i îndemne 
pe aceștia să intre în marea familie a co
lectiviștilor. Aceasta constituie acum una din 
cele mai importante preocupări ale lor.

Foto : I. CUCU

să. de vreo douăzeci de ani. în 
piesă ea juca două roluri : pe a- 
cela al secretarei directorului și 
pe al uneia dintre fetele cu șor
țuri (adică țesătoare). în zilele 
care au urmaf am întîlnit-o însă, 
pe deplin integrată, în rolul ei 
de muncitoare care pune în fie

care zi în munca ei ceva din 
sufletul ei tînăr și entuziast.

Maria face parte din brigada 
a lll-a de tineret. în briqadă sînt 
20 de fete și toate o simt ca pe 
o bună tovarășă și prietenă. Dacă 
aceste fete și-ar avea fiecare un 
jurnal al muncii și activității lor 
și-ar nota neapărat în filele sale 
și numele Măriei. Aurora Pop, de 
pildă, ar scrie, neîndoielnic, în 
jurnalul său : „Maria m-a ajutat 
să nu mai fiu „o problemă" a 

cursuri de ridicarea calificării și 
specializare. Lecțiile la aceste 
cursuri sînt predate de ingineri și 
tehnicieni, chimiștj cu o bogată 
experiență în producție.

în același timp, finîndu-se sea
ma de gradul înalt de automati
zare a proceselor tehnologice ale 
noilor unități chimice, pe șantiere 
au fost organizate cursuri de au
tomatizare industrială, la care iau 
parte inginerii.

O altă parte din viitorii mun
citori, ingineri și tehnicieni ai 
noilor combinate și uzine chimice 
fac în prezent practică în pro
ducție în diverse întreprinderi si
milare din țară.

(Agerpres)

sîrmei
special pentru a con
duce procesul de pro
ducție. Lucrînd îm
preună cu constructo
rii și montorii ei vor 
cunoaște mai bine a- 
gregatele cu care ur
mează să lucreze.

(Agerpres)

colecfivului, să mă număr și eu 
printre fetele bune ale brigăzii 
noastre". De ce ar nota așa, Au
rora Pop, în jurnalul său ? Cu vreo 
șase luni în urmă fata aceasta 
punea într-adevăr multe probleme 
în fața brigăzii. De la războaie!® 
ei ieșeau adeseori țesături de ca- 

neastre
lifate slabă, cu multe defecte. 
Aproape în fiecare zi era che
mată la rampa de control și i se 
spunea :

— Iar ai rebufat material I Ce-ai 
de gînd să faci ?

Aurora venea în secție și plîn- 
gea.

— Numai oamenii slabi plîng, 
ti spuneau tovarășele ei. Ar tre
bui să fii mai atentă. $i atunci 
n-ai să mai fii chemată la rampa

Joi 25 ianuarie 1962 studențești

Un strungar și viitorii lui tovarăși de muncă 1 (Strungarul Anghel Filip de la Uzinele me
talurgice „Timpuri noi- din Capitală, verifică piesele luarate de elevii ucenici Gheorghe 

Mihăiță și Sebastian Chișcop).
Foto : AGERPRES

de control să ți se facă obser
vații.

Peste tot unde era vorba de 
critică, la gazeta de perete, la 
gazeta postului utemist de con
trol, în ședințele brigăzii de pro
ducție, în proqramele briqăzii ar
tistice de aqitație țesătoarele se 
obișnuiseră cu numele Aurorei 
Pop. Firește că o asemenea si
tuație nu era pe placul nimănui. 
Tinerele fete din brigadă se aflau 
în plină bătălie pentru calitate, 
pentru obținerea titlului de „bri
gadă fruntașă". într-una din adu
nările generale U.T.M. o țesătoare 
a propus ca Aurora să fie scoasă 
din brigadă, să fie mutată în alt 
colectiv

— Altcum nu putem merge 
înainte — și-a motivat ea propu
nerea. Am făcut tof ce putem 
face

La auzul acestor cuvinte Au
rora, sfapînindu-și plînsul, a rugat 
adunarea să nu ia o astfel de 
hotărîre.

— Vă rog din tof sufletul — a

VASILE BARAN
(Continuare în pag. a 3-a)

a Ineu, în raionul 
Oradea, mereu mai 
mulți au fost ță
ranii muncitori în
tovărășiți care 
și-au manifestat 

dorința să se înființeze și la ei 
o gospodărie colectivă. Organi
zația de partid i-a ajutat per
manent să înțeleagă că acesta 
este singurul drum spre bună
stare. La serile de calcul, la 
întâlnirile cu colectiviștii din 
comunele vecine, la căminul 
cultural, în vizite au aflat răs
punsuri la multe întrebări pe 
care și le puneau în legătură 
cu munca și viața în gospodă
ria colectivă. O contribuție im
portantă la această muncă po
litică a adus-o și organizația 
de bază U.T.M. din întovără
șire. Tinerii au fost îndrumați 
să participe în număr mare la 
toate acțiunile inițiate de or
ganizația de partid, pe care 
le-am amintit; au fost organi
zate apoi discuții în cadrul a- 
dunărilor generale deschise ale 
organizațiilor U.T.M. O ase
menea adunare generală a a- 
vut loc recent. S-a vorbit des
pre gospodăria colectivă, des
pre viața tinerilor colectiviști, 
s-a vorbit de zestrea fetelor în 
condițiile în care ele fac parte 
din marea familie a colectiviș
tilor. Propunerea a venit fi
resc : „să facem o vizită la 
gospodăria colectivă din Borș, 
*ă vedem cum trăiesc colecti

Alaiuri de gospodarii

Stan Tudor s-a 
dus întins la 
prietenul său, 

utemistul Ion Stoi
ca :

— Poți să mă feli
ciți ! De azi sînt și 
eu in rînd cu tine, 
cu ceilalți colecti
viști. Ai mei au 
fost primiți în gos
podărie la adunarea 
generală.

— Păi știam, doar 
am votat și eu pen
tru voi!

In ultima vreme 
în gospodăria colec
tivă „7 Noiembrie" 
Ștefănești, regiunea 
Argeș, au mai fost 
primite 88 de fami
lii. Cu oricare din
tre noii colectiviști 
ai sta de vorbă îți 
spune: „Parcă noi 
n-am avut timp și 
ochi să vedem cine 
e mai cîștigat ?“■ 
Așa este ! Țăranii

satului
întovărășiți din co
mună s-au convins 
că cei din colectivă 
obțin producții mai 
mari, sînt mai cîști- 
gați. Iată un exem
plu. în anul trecut 
gospodăria colectivă 
a obținut peste 3000 
kg grîu și 3000 kg 
porumb boabe la 
hectar. Producțiile 
acestea întrec cu 
sute de kilograme 
pe cele obținute de 
întovărășiți. Sporul 
de recolte se răs- 
frînge direct asupra 
veniturilor colecti
viștilor. Valoarea 
zilei-muncă a ajuns 
anul trecut la 38 de 
lei, cu 7 lei mai 
mult decît în 1960. 
Ion Bratu, Alexan
dru Mihalcea, Ion 
Sima și mulți alți 
colectiviști și-au fă
cut case noi, și-au 
cumpărat mobilă,

pagina a 2-a:

Examenele — 

control 
de calitate 

a muncii

viștii, cum și-au orînduit fe
tele traiul".

Zis și făcut. Tinerele întovă
rășite s-au pregătit și au por
nit la drum. Gazdele, anunțate 
din vreme, le-au așteptat cu 
nerăbdare, dornice să le vor
bească despre viața lor nouă, 
despre izvorul belșugului din 
casele lor.

Discuția a pornit timid, ca la 
început. S-au împrietenit însă 
repede :

— Elisabeth povestește-ne 
ceva despre munca ta, despre 
planurile tale de viitor:

— In echipa de tineret în 
care lucrez sîntem 20 de fete. 
Lucrăm la grădina de legume. 
Munca este bine organizată și 
plăcută. în anul care a trecut 
eu singură am avut 267 zile- 
muncă. Pentru aceasta am pri
mit peste 1000 kg porumb, 264 
kg grîu, apoi alte produse și 
3422 lei. Trăim cum nici nu 
ne-am gîndit, o ducem bine. 
Cu ani în urmă locuiam într-o 
cocioabă la marginea satuluij 
la „groapă" cum îi ziceam noi. 
De cînd ne-am înscris în gos
podăria colectivă am construit 
o casă nouă, am introdus lu
mina electrică, ne-am luat a- 
parat de radio, haine. Am bani 
strînși pentru mobilă și mă 
pregătesc s-o cumpăr. Asta-i

VIORICA CLONDA
t

(Continuare în pag. a 3-a) 

aparate de radio. 
Din inițiativa orga
nizației de partid 
au fost organizate 
o serie de acțiuni 
pentru ca fiecare să 
înțeleagă și mai 
bine în ce constă 
superioritatea G.A.C 
întovărășiții au fost 
invitați la împărți
rea avansurilor și 
veniturilor în colec
tivă, la seri de cal
cul, la conferințe. 
La ele au participat 
mereu numeroși ti
neri îndrumați de 
organizația U.T.M. 
Printre ei a fost și 
Stan Tudor. Iată de 
ce s-a bucurat mult 
cînd părinții lui au 
intrat în colectivă, 
iată de ce s-a dus 
să-i spună prietenu
lui său vestea cea 
nouă.

B. COSTEA
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CRONICA DE SESIUNE
O experiență 

bună

Tovarășul ton Pop, secre
tarul comitetului U.T.M., 
tocmai Venise de „pe te

ren" și era bine informat asu
pra desfășurării examenelor.

— Mai întîi o constatare care 
ne bucură — începu el scoțîn- 
du-și carnețelul din buzunar. 
La primele examene s-au pre
zentat absolut toți studenții. 
Pînă acum nu s-a semnalat 
nici un caz de Reprezentare. 
Notele sînt în general mari — 
chiar la examenele grele, ceea 
ce demonstrează că studenții 
s-au pregătit serios. Am aici 
o listă întreagă cu studenți 
care au luat nota 10. Iată cî
teva nume : Tașcău Septimiu 
din anul II, Facultatea de elec
trotehnică. A avut pînă acum 
două examene, a luat dci de 
10. A venit din producț'e. V5e- 
tiș Teodor și Zăvoi Anghel din 
același an : nota 10. Szabo 
Elisabeta din anul III al Fa
cultății de construcții : are 
deja doi de 10. De altfel, și 
în anul universitar trecut ea 
a avut numai note de 10. Lista 
e foarte lungă. Aș vrea să 
arăt, de asemenea, că avem 
chiar grupe întregi (in special 
la Facultatea de construcții) 
care, cu ocazia primelor exa-

Raidul nostru prin facultățile Institutului 
politehnic din Timișoara

mene, au dovedit un nivel ri
dicat de pregătire. _

Comitetul ” 
consiliul U. 
din vreme 
desfășurarea 
munci politice de mobilizare a 
studenților în vederea exame
nelor. în această privință un 
rol important l-au jucat adu
nările generale U.T.M. deschi
se în care s-a analizat activi
tatea profesională a studenți
lor, consfătuirile profesionale, 
care au avut o eficacitate mai 
mare prin modul în care au 
dezbătut activitatea fiecărui 
student. Faptul că de la în
ceput de an organizația U.T.M. 
și asociațiile studenților au 
dovedit o mai mare preocu
pare pentru dezvoltarea opi
niei studenților, aceasta și-a 
spus cuvîntul cu mai multă 
eficiență.

Am folosit mai puțin în 
acea perioadă agitația vizuală. 
Acum îi acordăm agitației po
litice vizuale atenția cuvenită. 
La Facultatea de construcții, 
de pildă, s-a organizat un 
raid cu fotografii prin semi
nalii care s-a bucurat de

U. T. M. și 
A. S. au luat 
măsuri pentru 
unei susținute

succes. De altfel, în institutul 
nostru raidul cu fotografii a 
și fost generalizat. Se organi
zează în fiecare zi asemenea 
raiduri în sălile de examen. 
Fotografiile (cu aspecte critice 
și pozitive), cu explicațiile 
necesare, sînt publicate la ga
zetele de perete din facultăți. 
Studenții se string în fața a- 
cestor gazete și comentează 
aprins. Ne-am propus să nu 
slăbim nici o clipă munca po
litică cu fiecare student, pen
tru ca și la viitoarele exame
ne studenții să dovedească a- 
ceeași seriozitate în pregătire.

Fără „bătălii** 
speciale

Am stat de vorbă cu stu
dentul Vasile Baltac din 
anul V al Facultății de 
electrotehnică. Peste puțină 

vreme va termina institutul 
unde s-a numărat întotdeauna 
printre studenții fruntași. în 
anul trecut, bunăoară, a avut 
numai note de 10. Prima notă 
obținută în această sesiune a 
fost tot 10: la legislația eco
nomică. Discuția a avut ca 
subiect, bineînțeles, tot exame
nele.

— Ai început să te pregătești 
de mult pentru această „bătă
lie a examenelor" ?

— Nu cunosc o asemenea 
bătălie — ne-a răspuns el. Cu
nosc în schimb o altă bătălie,

cu o durată mai lungă de cît 
o sesiune de examene și mult 
mai importantă : bătălia pen
tru acumularea de cît 
multe cunoștințe.

— Ai putea să ne împărtă
șești și nouă secretul prin care 
ai reușit să obții succese în 
toți anii de facultate ?

— Nimic deosebit: studiu 
ritmic, aprofundat...

— Totuși, mai concret...
— în ce mă privește învăț 

(la o disciplină) numai după 
ce s-a predat un capitol întreg. 
Dar învăț în tot cursul anului. 
Cred că, indiferent de metodă, 
acesta e lucrul cel mai impor
tant. Să studiezi totul din ceea 
ce ți se predă, să studiezi ma
terial suplimentar, să ai cu
riozitatea să fii la curent cu 
ceea ce este nou în speciali
tatea ta. Și apoi, să nu treci 
niciodată peste ceea ce nu ți-e 
clar. Cei ce n-au înțeles aceas
ta sau n-au avut destulă vo
ință să învețe, deși examenele 
se aflau încă departe, trăiesc 
acum într-o adevărată sesiune 
a... „nopților albe”. Numai că 
după nopți albe, zilele stnt a- 
desea cam mohorîte.

mai

După „nopți
albe1"... nota 4

Intr-adevăr, după ,.nopți 
albe" urmează uneori 
zile negre.

Grupa nr. 7 din anul II al 
Facultății de construcții are

examen la analiza matema
tică. Unii sînt în sală, cei mai 
mulți se plimbă nerăbdători 
pe culoar. Cînd ușa se des
chide toți se string ciorchine 
în jurul celui care a ieșit.

— Cît ai luat?
— 10... Și fața lui Folescu 

Daniel radiază de bucurie. Tot 
10 au luat Muhle Clara și 
Cziszter Coloman. Dar iată că 
ușa se deschide din nou încet 
și apare puțin (sau cam mult) 
plouată Știrbu Sofia. Colegii 
se string în jurul ei.

— Ce s-a întîmplat ? (Obser
vați : n-o întreabă „cît ai 
luat?" ci „ce s-a întîmplat?” 
de parcă știau că trebuia să 
se întîmple ceva).

— M-a picat.
— Oh... Cum a fost posibili? 

— întreabă unul mai șugubăț.
— Asta mă întreb și eu : 

cum ? — răspunde ea gata să 
izbucnească în plîns neobser- 
vînd ironia — că doar am în
vățat. Și azi noapte, și ieri 
noapte...

— Și în timpul anului ?
Ce coleg agasant! Noroc că 

Știrbu Sofia nu l-a auzit (sau 
n-a vrut să-l audă). Și apoi 
se consolează și ea cu faptul 
că nu e singura în situația a- 
ceasta. Tot 4 au luat și Miu 
Constantin, și Damaschin Ti
tus, și Cernea Iulian, și Csapo 
Mihai. Cu toții au vrut să cu
cerească (nu știința, ci...) exa
menele cu ajutorul cîtorva 
„nopți albe”. Dar examenele 
nu se pot lua decît învățînd 
perseverent, zi de zi, toată ma
teria. Studenții amintiți au 
tras, credem, învățăminte dim 
experiența „nopților albe”.:

AUREL GEORGESCU

La fișierul Bibliotecii cen
trale universitare din Bucu
rești, se prezintă zilnic un 
număr mare de studenți. 
întregirea cunoștințelor în 
vederea examenelor nece
sită o consultare largă a 
numeroase lucrări. Și aici 

le au la Indemînă.

Ce arată
o statistică

Examen la analiză matematică. Sigur pe răspunsurile tale, 
studentul Gh. Korony din anul I al Facultății de electr ouică 
din Capitală dovedește o bună cunoaștere a materiei. 

Profesorul a înscris în carnetul lui nota 9.

Foto ; O. PLECAM

Eficacitatea muncii politice
l ta încă mult pină 

1a sesiunea de 
m. I examene cînd po-

I antetul U.TJ4. a! 
t Universității „AL L 
’ ’• I Cuza*, la indica

ția comitetului de partid și a 
Comitetului U.T.M. pe centrul 
universitar Iași a hiat o sea- 
3d de măznr. ale căror reruL 
tate aveau să se vadă ia a- 
ceste zile. In ce au constat 

wăsur.? Cewtetele 
3-TJC pe farwitep pe «si 
se fee- tadrzute să istesz .- 
*tee waxca po&âcd te w- 
derea teveââxn riFcanderti 
stadezulcr tată de tavătatardL 
O mar» eficacitate as avui 
ta aces- seas adssârite gene
rate U.TJC. organizate ta uiu
mul tmsp ta care s-a dezbă
tut probtesa participării fie
cărui student te cursuri, te se. 
minării, te orele de consulta
ții Gazetele de perete si sta- 
riUe de radioamplificare au 
început din vreme să aibă ta 
atentie aceeași problemă. In 
cadrai grupelor, membri ai 
birourilor U.T.M. de an, orga
nizatori U.T.M. au discutat cu 
fiecare student despre pregă
tirea și comportarea sa, i-au 
tras 1a răspundere pe cei care 
nu-și îndeplineau îndatoririle 
do studenți. Rezultatul: s-a

creat în colectivele studez’.esti 
o atmosferă de studiu, un cli
mat dș exigentă față de orice 
abatere, opinia colectivelor 
studențești a reacționat astiol 
facît fiecare student s-a «im- 
tit dator să învețe cu perse
verență. Așa s-au întîmplat 
'.ucrurJs te Facultatea ce 
coterie. Ca» stat rezultatele? 
Piuă la 19 .aauarie studoațri 
acestei tacui^ăti cm avar de 
rujunut » exameze. An 
trzri eă »e premate 1X7 
derțu S-ai prezez-ct cw 
As “
113 
De

sts- 
toțri 
coz* 
sus.

La examenul de Istoiie con
temporana universală în
treaga grupă a primit me
dia 9. La examenul de Is
torie modernă grupa a obți
nu: media 10. In general, pe 
universitate pină la 19 ianua
rie s-au dat 64 examene. Din 
totahil ce 1303 studenți care 
cr fi trebuit să se prezinte la 
aceste examene s-au prezen
tat 1X77, cdioă 93 la sută, și 
au promovat 1227, adică 96,1 
te suta. 834 te sută 
tete primrte stat de 
sus.

Bmetatetee tasă că 
deficiențe nu au fost 
înlăturate. Spre a vă convinge 
vă prezint un fapt. Am consul
tat lista cu notele primite de 
studenții grupei 240 — anul 
IV — Facultatea de filologie

din no- 
la 7 ta

anumite 
cu totul

la examenul de folclor. Nu 
este un examen greu. Totuși, 
rar vezi un 9. Marea majori
tate a notelor sînt de 5 și 6. 
Cîțiva studenți au primit chiar 
3 și 4. De ce ? Membrii aces
tei grupe au considerat că 
examenul respectiv este foar
te ușor. In consecință, a fost 
slăbită munca politică de mo
bilizare a fiecărui student 
pentru a se pregăti ta vede
rea sesiunii. Și iată că mem
brii grupei au ajuns ta sesiune 
cu o slabă pregătire. Cine 
este do vină? în primul rtad 
studenții. Este un exemplu 
care trebuie să dea de gtadit 
atît organizației U.T.M. din 
facultate cit și comitetului 
U.T.M. pe universitate.

C. SLAVIC

Tradiționalul „buletin al 
examenelor", care infor
mează „la zi", operativ 

asupra mersului examenelor 
— la Facultatea de filologie 
din Cluj se numește „Oglin
da examenelor". In fiecare se
siune, de aproape doi ani, ea 
se află în același loc. E bine 
așa. Studenții s-au obișnuit 
să știe afișată „oglinda exa
menelor" la panoul săp și trec 
zilnic, după examene, s-o 
Cbnsulte. Le place să cunoască 
pdlsul examenelor, fac;' com
parații între grupe și ani. A- 
cum au în față rezultatele la 
examene a 1.485 de 
în dreptul numelui fiecărui 
student se află nota 
men consemnată de 
Un catalog deschis, deci.

Iată care era situația la 
examene, reflectată în „oglin
da examenelor" la 20 ianua
rie. Din totalul studenților 
care trebuia să se prezțnte Ia 
examen pînă'la acea dâte< 

701 au promovat;
275 cu note de 9 și 10; 
296 cu note de 7 și 8 ;
140 cu note de 5 și 6 ;
22 nu au promovat exame

nele ;

studenți.

de exa- 
profesor.

10 nu s-au prezentat la exa
mene.

Firește, balanța notelor bune 
are pînă acum o greutate 
considerabilă. Sînt totuși 22 
de nepromovați și 10 studenți 
neprezentați. O cifră mică, 
dar în nici un caz neglijabilă.

Fiecare caz în parte, al fie
cărui student nepromovat sau 
neprezentat trebuie discutat 
cu exigență. Să nu uitam că 
pînă la înoheierea sesiunii de 
examene mai sînt destule zile 
și s-ar putea ivi și alte cazuri 
similare.

De aceea 
a facultății 
bească nici 
ca politică
pentru ca pînă la sfîrșitul se
siunii ei să păstreze același 
ritm de învățătură, să se pre
gătească cu aceeași seriozita
te. Automulțumirea cu rezul
tatele bune. obținute 
cum nu poate decît 
brească aceste prime 
tate.

organizația U.T.M. 
nu trebuie să slă- 
un moment mun- 
cu fiecare student

pînă a- 
să um- 

rezul-
L. ILIEȘ

Examinatorii
au cuvîntul

Au trecut cîteva zile din sesiunea de examene. Firește, 
rezultatele de pînă acum nu oferă posibilitatea unui bilanț 
definitiv. Totuși, unele concluzii privind desfășurarea exa
menelor de pînă acum pot fi exprimate. Deci, dăm cuvîntul 
examinatorilor, pe care i-am 
aceste prime concluzii.

rugat să ne împărtășească

tomică al Academiei Republi
cii Populare Romine. Cu acest 
prilej, studenții au văzut ci- 
clotronul, reactorul nuclear și 
mașina electronică de calcul, 
căpătînd informații largi des
pre funcționarea lor.

univ. 
țițeica

prof.
Radu

Institutul de petrol, gaze 
și geologie

— Optsprezece studenți în
scriși în grupă, optsprezece 
prezentați la examen, toți 
promovați, nici o notă sub șase. 
Acesta este bilanțul grupei de 
studenți nr. 425 din anul V al 
Facultății de utilaj petrolier 
a Institutului de petrol^ gaze 
și geologie din Capitală, la 
primul examen dat în sesiu
nea actuală. Disciplina — 
„Fizică nucleară aplicată în 
industria de petrol".

Cursul de fizică nuclea
ră are scopul de a da studen
ților posibilitatea cunoașterii 
fenomenelor generale pe care 
se bazează aplicațiile actuale 
ale izotopilor radioactivi în 
tehnica de petrol, precum și 
de a descrie sumar un număr 
dintre cele mai importante a- 
plicații noi din acest domeniu.

Noutatea și utilitatea teh
nică a problemelor cuprin
se în acest curs au con
stituit, fără îndoială, un sti
mulent in plus pentru ca stu
denții să depună toate efor
turile și să se prezinte în con
diții bune la examen. Succe
sele obținute se datoresc fap
tului că studenții înțeleg de
plin îndatorirea de a se pre
găti temeinic pentru a putea 
face față cu competență sar-

sporite, exigen
te cere munca

«inilor mereu 
țelor pe care 
in producție, unde se vor afla 
peste foarte puțin timp.

Remarc in special pricepe, 
rea studenților de a face le
gătura între cunoștințele teo
retice și aplicarea lor în prac
tică.

Răspunsuri foarte bune au 
dat la acest examen studen
ții Victor Mocașin, care a pri
mit nota 10, Marian Adam, 
Gheorghe Comana, Marin Ni- 
culescu, Ion Roman șl Gheor
ghe Zaharia, care au fost no
tați cu 9.

Activitatea politică intensă 
desfășurată înainte de sesi
une de către organizația 
U.T.M. și asociațiile studen
țești, sub îndrumarea conti
nuă a organizației de partid, 
munca intensă a cadrelor di
dactice au dat un puternic im
bold studenților în aprofunda
rea materialului, în participa
rea la experiențele făcute în 
laborator, precum și la nume
roasele ore de meditații și 
consultații organizate în pe
rioada premergătoare exame
nelor.

Deoarece cursul se află încă 
sub tipar, catedra s-a intere
sat să-1 pună la dispoziția 
studenților în suficiente e- 
xemplare dactilografiate.

De un 
fundarea 
denților la cursul de fizică 
nucleară " ' ' " .
colectivul catedrei a organi
zat-o la Institutul de fizică a-

conf. univ. 
Radu Franqu

Institutul politehnic Galafi
Studiu intens înti-una din sălile de lectura ale căminului de studenți nr. 1 din Bd. 6 Martie din București.

real folos în apro- 
cunoștințelor stu-

a fost vizita pe care

— Din 21 de studenți cît nu
mără grupa 227, anul II Teh
nologia produselor alimentare 
s-au prezentat la examen 21. 
Prin urmare, prezența de sută 
la sută. Cele mai bune rezul
tate le-au obținut studenții 
veniți din producție, care au 
dovedit perseverență în studiu* 
dorință de a-și autodepăși pro
priile rezultate obținute anul 
trecut la examene. Astfel, Pe
tre Moghioroș a obținut nota 
10, Muntean Aurica — 9, Păun 
Constantin — 8.

Dar nu notele 
mină în această 
cuprinde studenți 
bilități să învețe 
te bine. Două treimi din stu
denții grupei au obținut note 
pînă la 6 inclusiv, iar trei stu
denți n-au promovat exame
nul.

Cauzele : lipsa ritmicității în 
studiu, faptul că acești stu
denți au sperat să-și acopere 
golurile în pregătire prin cîte
va zile și nopți sacrificate stu
diului, în sesiune. Practica le-a 
dovedit că ceea ce n-ai învățat 
zi de zi, în timpul semestrului, 
nu poți recupera în cîteva zile 
de asalt. Cred că acești stu
denți vor trebui să primească 
o serioasă lecție din partea co
legilor, a organizației U.T.M.,

bune predo- 
grupă, deși 
care au posi- 
bine și foar-

cumva să se mulțu- 
că au

sau 6 și să

ca nu
mească 
nota 5 
practica de a învăța 
viitoarea sesiune de

promovat cu 
" continue 

doar... în 
examene.

conf. univ. dr. 
Csiky Coloman 
2. M. F. Tg. Mureș

— Am examinat pînă acum 2 
grupe, și pot spune ca rezultatele 
sînt mulțumitoare, chiar bune. 
Majoritatea studenților s-au pre
zentat bine pregătiți la examenul 
de psihiatrie. De pilda, studenții 
Jung loan și Talian Francisc din 
grupa I, Maksai Ștefan din grupa 
a V-a, anul IV medicină generală 
și alții au binemeritat calificati
vul de 10 pentru că atît la prac
tică cît și la examenul teoretic 
s-au prezentat foarte bine. De 
fapt, din ambele grupe doar un 
singur studenf (din grupa a V-a) 
a primif calificativul de 7, ceilalți 
calificative de 8, 9 și 10.

Aceste rezultate dovedesc că 
majoritatea studenților au studiat 
în mod sistematic, zi de zi, în tot 
cursul semestrului, că au folosit 
bine timpul destinat studiului. Și 
practica s-a dovedit mai eficien
tă. în timpul celor 10 zile de sta
giu de spital s-au făcuf foi da 
observații clinice amănunțite, ceea

ce a fost de un real folos pen
tru pregătirea practică și teore
tică a studenților. Menfionez că 
studenfii și-au făcut foile de ob
servații în limba romînă, ceea ce 
a contribuit la însușirea mai te
meinică a unor noțiuni de specia
litate în limba romînă.

Pentru a completa cunoștințele 
studenților s-a organizat și o vi
zită la spitalul de neuropsihiatrie 
din Tîrnăveni. De asemenea, am 
introdus ca o metodă nouă de
monstrațiile pe bază de magne
tofon.

La succesul examenelor au con
tribuit mult consultațiile teoretice 
și practice din cursul anului și 
din preajma examenelor.

Totuși au fost unele deficiențe. 
Unii studenți nu și-au însușit des
tul de bine legile activității ner
voase superioare, unele probleme 
și noțiuni specifice psihiatriei. 
De aceea ei au „căutat" cuvin
tele, au făcut uneori confuzii în
tre noțiuni foarte asemănătoare, 
dar în esență diferite. Cred că 
aceștia — de altfel puțini la nu
măr — n-au folosit suficient de 
bine consultațiile din timpul a- 
nului. Soluția o văd numai în în
vățătura de fiecare zi și în cla
rificarea pe parcurs, cu ajutorul 
consultațiilor, a tuturor probleme-

lor neînțelese sau care le sînt 
insuficient de clare.

Vreau să fac încă o observație. 
Consider că ar fi mult mai bine 
dacă psihiatria s-ar preda după 
terminarea studiilor de neurolo
gie. în acest fel studenții ar avea 
cunoștințe mai vaste și ar putea 
înțelege mai bine problemele de 
psihiatrie.

inq. Iosif Soare
asistent la Institutul 

politehnic din Brașov

— Răspunsurile studenților 
grupei 181, anul IV — meca
nică la examenul de „mate
riale speciale pentru automo
bile și tractoare" — notate în 
general cu calificative peste 7 
— sînt rodul unei munci in
tense desfășurate în timpul se
mestrului. Introdus din anul

acesta, acest curs a fost pri
mit cu un viu interes de vii
torii ingineri. Pentru a-și în
suși cît mai temeinic cunoș
tințele privind caracteristicile 
materialelor folosite în con
strucția și exploatarea autove
hiculelor, studenții au frecven
tat cu regularitate lecțiile și 
orele de laborator. Studierea 
unei largi bibliografii de spe
cialitate, precum și orele de 
lucrări practice efectuate la 
întreprinderile din localitate, 
— au contribuit la fundamen
tarea cunoștințelor primite la 
cursuri.

Dezbătînd în cadrul exame
nului probleme privind con
strucția și exploatarea auto
vehiculelor, mulți dintre stu
denți au propus soluții care 
să ducă la creșterea calității 
produselor și scăderea prețu
lui de cost al acestora.

j m cunoscut cîțiva dintre 
2^ tinerii deținători ai no

telor mari. Pe studen
tul Virgil Vrinceanu de la In
stitutul de Construcții Bucu
rești l-am întîlnit cu citeva 
clipe înainte de a intra in sala 
de examene. Primul examen
— „mașini din industria ma
terialelor de construcții" — 
i-a inaugurat carnetul cu 
nota 10. La al doilea examen
— aceeași notă : 10. „Sînt hotă 
rît să mă „abonez* la această 
notă pînă la sfîrșitul sesiunii"
— ne-a spus Virgil Vrinceanu. 
Temeinicia pregătirii sale ne 
certifică că așa va fi. Vrincea
nu a lucrat la rafinărie in 
Ploiești și Onești, De acolo a 
fost trimis la Institut. Acum 
este în anul V. Așteaptă cu 
bucurie clipa cînd se va în
toarce din nou in 
muncitorilor care l-au 
să studieze.

Pe cei doi colegi de 
și de grupă. Dumitru 
și Nicolae Ioniță, i-am 
într-un moment mai potrivit. 
Terminaseră examenul. Toc
mai se felicitau reciproc pen
tru nota obținută la examenele 
de „mașini din industria me
talelor de construcții" și „ma
șini de construcții".

N. Ioniță este mai vîrstnic, 
a fost electrician. D. Cămui 
este mai tînăr, abia a terminat 
școala medie. Vîrsta nu i-a 
împiedicat insă să se împrie
tenească, să studieze împreună. 
Acum culeg roadele: notele de 
10. Cei doi studenți vorbeau 
despre practica din vara anu
lui trecut pe care au efec- 
tuat-o la Uzinele „23 August*, 
despre 
tarea 
Aveau 
cestea
O bună parte din răspunsuri 
au fost bazate pe concepții ale 
unor instalații care le-au stu
diat la uzina unde au făcut 
practica.

mijlocul 
trimis

cameră 
Cămui 
întîlnit

instalațiile de alimen- 
cuptoarelor verticale, 
vreo legătură toate a- 
cu examenul lor ? Da !

I. MIRCESCU



Componenta organelor 
de conducere ale Uniunii Scriitorilor 

din ft. P. Romînă
Alexandru 
D. Panai- 

Simion 
Marin 

Zaharia

spus ea. Știu că vă împiedic 
am să fac tot ce-mi sfă în 
tinfă să mă îndrept.

— Și eu sînf de aceeași 
s-a ridicat atunci, 

a fi mutată

Conferința pe țară a scriito
rilor a ales Comitetul de con
ducere al Uniunii Scriitorilor 
format din tovarășii :

Tudor Arghezi, Aurel Ba- 
ranga, Eugen Barbu, Ion Bă- 
nuță, Mihai Beniuc, Geo Bog- 
za, Demostene Botez, Ion 
Brad, Anton Breitenhofer, 
Marcel Breslașu, Teofil Bu- 
șecan, Eusebiu Camilar, Geor
ge Călinescu, Oskar Walter 
Cisek, Ov. S. Crohmălniceanu, 
Mihai Davidoglu, Lucia De
metrius, Dan Deșliu, Eugen 
Frunză, V. Em. Galan, Paul 
Georgescu, Ștefan Gheorghiu, 
Alecu Ivan Ghilia, Dumitru 
Ignea, Alexandru Jebeleanu, 
Eugen Jebeleanu, Kovâcs 
Gyorgy, Letay Lajos, Horia 
Lovinescu, Aurel Mihale, Du
mitru Mircea, Francisc Mun- 
teanu, Nagy Istvân, Șerban 
Nedelcu, Vasile Nicorovici,

Mihai Novicov, 
Oprea, Ion Pas, 
tescu - Perpessicius, 
Pop, Titus Popovici, 
Preda, Aurel Rău, 
Stancu, Nicolae Stoian, 
Andras, Szemler Ferenc, 
beriu Utan, Tudor Vianu.

în prima sa ședință plenară, 
comitetul de conducere a 
ales Biroul Uniunii Scriitori
lor, alcătuit din tovarășii: 
Mihai Beniuc — președinte, 
Demostene Botez — vicepre
ședinte, V. Em. Galan — vice
președinte, Eugen Barbu, Ion 
Brad, Marcel Breslașu, Lucia 
Demetrius, Alecu Ivan Ghilia, 
Aurel Mihale, Ion Pas, Simion 
Pop, Titus Popovici, Szemler 
Ferenc.

Biroul Uniunii Scriitorilor 
a desemnat ca secretari pe to
varășii Ion Brad, Simion Pop 
și Szemler Ferenc.

O fată obișnuită
(Urmare din pag. l-a)

dar 
pu-

cărfile. Fetele îm- 
de la bibliotecă,

în Sala sporturilor Floreas- 
ca au continuat miercuri în
tâlnirile din cadrul competiției 
de handbal pentru „Cupa ora
șului București". 0 aplaudată 
victorie a obținut selecționata 
de juniori a Capitalei noastre 
care a reușit să învingă cu 
19-14 (7-9) echipa Magdeburg 
(R. D. Germană). Tinerii hand- 
baliști romîni s-au comportat 
excelent în cea de-a doua re-

priză, remareîndu-se Bogoiea, 
Samungi și Schmidt. Partida 
dintre echipele orașelor Buda
pesta și Skoplje s-a terminat 
cu scorul de 26-22 (15-13) în 
favoarea jucătorilor maghiari.

Competiția se încheie astăzi, 
în cel mai interesant meci se 
vor întîlni selecționatele ora
șelor București și Budapesta, 
neînvinse pînă acum.

(Agerpres)

Prezentarea scrisorilor 
de acreditare de către trimisul 

extraordinar și ministrul 
plenipotențiar al Iranului 

în R. P. Pomină

Turul ciclist
Lothar Appier și-a reluat 

șirul victoriilor în Turul ci
clist al Egiptului, cîștigînd și 
etapa a 10-a Mansurah — Tan- 
tah (120 km) în 2h53,20”. In 
urma lui, la sprintul final au 
sosit polonezii Krolak și Sci- 
biorek.

Talentatul ciclist 
poartă tricoul galben 
ceputul cursei și a

german 
de la în- 
terminat

al Egiptului
învingător în 7 din cele 10 
etape disputate pînă acum. 
Appler este urmat în clasa
mentul general de Sebenic 
(Iugoslavia) la 3'24” și Jan 
Scibiorek (R. P. Polonă) la 
4’36”. în clasamentul pe echi
pe conduce R. 
urmată de R. P.
slavia și R.A.U.

D. Germană. 
Polonă, Iugo-

PreșeJi iele Consiliului de 
Stat a! R. P. Romine, 
Gbeorghe Gheorghiu-Daj, a 
primit miercuri dimineața, ia 
Palatul Republicii pe Tahmu- 
ress Adamiyatt, trimis extra
ordinar și ministru plenipo
tențiar al Iranului, care și-a 
prezentat scrisorile de acredi
tare în E. P. Rcmină.

In cu vin tul său, ministrul 
Iranului și-a exprimat satis
facția pentru faptul că a fost 
numit sâ stabilească o misiu
ne permanentă a țării sale la 
București și convingerea câ 
relațiile existente dintre cele 
două țări vor fi consolidate.

Președintele Consiliului de 
Stat al R. P. îî jmîne a împăr-

tâșit convingerea exprimată de 
ministrul Iranului referitoare 
la consolidarea în viitor a re
lațiilor dintre R. P. Romînă și 
Iran, arătînd că aceasta cores
punde intereselor ambelor țări 
și întăririi păcii în lume.

După prezentarea scrisorilor 
de acreditare, între președin
tele Consiliului de Stat al 
R. P. Romine și ministrul Ira
nului a avut loc o convorbire.

La prezentarea scrisorilor de 
acreditare și la convorbire au 
fost de față Corneliu Mănes- 
cu, ministrul Afacerilor Exter
ne, și Grigore Geamăna, secre
tarul ConsH'siui de Stat.

(Agerpres)

Fotbal
PE SCURT

Esiformațâi

5-3; 2-3). Cei

Echipa selec
ționată de fot- 
bal a Mexicu
lui ți-a început 
pregătirile în 
vederea turneu
lui final al 
campionatului 

înaintea 
fotbaliștii 
in jocuri 
de club

rul de 9-6 (2-0;
mai buni jucători ai echipei 
maghiare au fost Lorenz și 
Zsitra.

mondial Chile, 
inceper.i turneului, 
mexicani vor întîlni 
de verificare echipe 
din Anglia, Țara Galilor, Por
tugalia, Brazilia, Peru, Colum
bia și Argentina. Primele me
ciuri de verificare sînt' pro
gramate la sfîrșitul luh£i ; fe
bruarie.

Patinaj
La. actuala ediție a campio

natelor mondiale de patinaj 
viteză vor lua startul și doi 
sportivi din R. P. Ungară. In 
cadrul campionatelor mondia
le feminine de la Imatra (Fin
landa) va evolua Kornelia Ma
gyar iar la cele masculine de 
la Moscova va evolua multi-, 
piui campion Gyoergy Ivankai.

Miercuri seara a avut loc 
concertul simfonic al Filarmo
nicii de Stat din Tîrgu Mu
reș, dirijat de losef Hrncir din 
R. S. Cehoslovac^. Și-a dat 
concjkFsui, soligt^-.Molnar Iu- 
dith. -laureată a Festivalului 
Mondial■ al -Tineretului de la 
Varșovia și a concursurilor ti
nerilor soliști din București.

Au fost interpretate Serena
da pentru coarde de Suk, Con
certul pentru pian de Ceai- 
kovski și Simfonia a V-a 
Beethoven.

tul poporului Ion Jalea, pre
ședintele Uniunii artiștilor 
plastici, a ținut miercuri după- 
amiază conferința „Arta plas
tică sovietică *- mijloc de 
educație - comunistă^,^

ix? 9fu ■ nA* I
La cmemâlo^rafiii',.Minerul" 

din Baiă "Măre a început să 
ruleze un nou film documen
tar „Viața nouă în Maramu
reș", producție a Studioului 
„Alexandru Sahia". Filmul în
fățișează munca rodnică a co
lectiviștilor din regiunea Ma-

Primul recital 
extraordinar susținut 

de vio!onis<ul 
David Oistrah 

la Cluj
Miercuri dimineața violo

nistul sovietic David Oistrah, 
artist al poporului din U.R.S.S,. 
laureat al Premiului Lenin a 
sosit la Cluj.

La sosire oaspetele a fost 
salutat de prof. Aurel Bulzan. 
vicepreședinte al Comitetului 
Executiv al sfatului popular 
al orașului Cluj, de numeroși 
oameni de cultură, muzicieni, 
compozitori, artiști din insti
tuțiile de artă clujene.

★
în seara aceleași zile, in s^la 

Casei universitarilor din Cluj, 
David Oistrah a susținut pri
mul său recital extraordinar.

Programul a cuprins Sonata 
în Re major de Leclair, Sona
ta op. 10 de Beethoven, Fan
tezia în do major de Schubert, 
Scenă din baletul Romeo și 
Julieta de Prokofiev, și Petruș- 
ka de Strawinski.

(Agerpres)
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pă- 
rere, s-a ridicat atunci, Maria. 
Propunerea de a fi mutată în 
alt colectiv nu mi se pare de loc 
justă. în care colectiv s-o mu
tăm ? Doar toate colectivele din 
uzina noastră • luptă pentru ce 
luptăm noi. Ce fel de brigadă 
fruntașă dorim noi să fim dacă 
nu-i ajutăm pe foji să se ridice 
la nivelul fruntașilor ? Sigur ca 
ar fi ușor dacă am privi lucrurile 
așa : cei rămași în urmă să treacă 
de o parte, iar cei care au reușit 
să-și însușească o experiență îna
intată de muncă să constituie un 
colectiv fruntaș I Dar acesta este 
oare scopul nostru ? Frumusefea 
întrecerii socialiste stă tocmai în 
faptul că ea ridică la rangul de 
fruntaș colective întregi, că ex
periența acumulată de cei ma1 
buni muncitori este împărtășită și 
altora, devine un bun al întregu
lui colectiv. Cred însă — a vor
bit mai departe Maria — că noi 
n-am ajuiat-o așa cum trebuie pe 
tovarășa Pop. Am criticat-o nu
mai. Și am criticat-o mult, dar 
nu i-am arătat niciodată cum să 
lucreze, cum să înlăture concret 
cauzele care duc la o calitate 
slabă a produselor date de ea.

Tovarășa Pop a venit la noi de 
la o școală profesională și nu se 
poate sa nu devină, dacă o aju
tăm așa cum trebuie, o bună țe
sătoare.

Așa a vorbit atunci Maria și 
tofi utemișfii i-au dat dreptate. In 
urma propunerii ei, in seefie a 
fost creat un curs pentru calitate, 
la care au fost înscrise in primul 
rînd tinerele care erau încă ră
mase în urmă în ceea ce privește 
calitatea produselor lor.

In cite o zi, vrem* de două 
ore, tehnologul Nicolae Roman și 
alfi ingineri au explicat cursanp- 
lor, avînd ca materiei propriile 
lor produse, de ce au e<e de
fecte și cum pot fi prevenite.

De fiecare dată Aurora era 
prezentă la aceste cursuri, in fie
care zi ea învăța ceva nou, în
văța să muncească bine.

Acum Aurora Pod numără
înir-adevăr printre fe'^e bune din 
brigadă. S-a înscris și la liceul 
seral, a devenit o bună prietenă 
a bibliotecii tehnice, iar produ
sele. țesăturile ei nu mai sînt 
oprite la rampa de control ; dim
potrivă calitatea lor este cea 
dorită.

în jurnalul ei și-ar nota numele 
Măriei și țesătoarea ecaterina Dă- 
răbăneanu. A venit în brigadă 
anul trecut. Ecaterina absolvise 
școala profesională dar odată cu 
terminarea ei își puse în gînd să

----- •*- 
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termine și cu 
prumutau cărți 
își creau biblioteci personale, 
participau la seri literare, se pre
găteau pentru cucerirea insignei 
de Prieten al cărții44. Ecaterina 
considera toate astea ca o pier
dere de timp. într-una din zile, 
Maria i-a adus Ecaterinei o carte: 
„A treia noapte fără lună“.

— Citește-o și fă-ne o recen
zie, a rugaf-o ea. La școală se 
spune că îți plăcea literatura. Așa 
spun colegele tale. Ecaterinei 
nu-i prea plăcuse literatura așa 
cum spuneau fostele ei colege. 
Dar să nu se facă de rușine a 
acceptat. Maria era sigură că o 
s-o atragă acțiunea cărții (o 
cumpărase anume pentru Ecateri
na) și de aceea nu s-a mirat cînd 
adueîndu-i-o, Ecaterina a între
bat-o dacă mai cunoaște și altă 
carte, la fel de interesantă.

— Cum să nu, iată: „Afacerea 
pestriților". Curînd Ecaterina a 
deveni) o pasionată cititoare a 
bibliotecii. Pe fișa ei de cititor 
este trecută una din cele mai noi 
cărți apărute în librării f Cezar 
Petrescu, „Drumul cu plopi“.

Cu Elena Amăriuței, Măriei i-a 
fosf mai greu. Fata aceasta nu se 
împăca cu disciplina. Vorbea 
răstit cu tovarășele de munca, * 
nu-i respecta pe cei vîrsfnici și 
oricare sfat ce i s-ar ti dat era 
de îndată luat ca o „cicăleală". 
Zadarnic a încercat Maria să se 
apropie de ea — Elena o respin
gea cu îndîrjire.

— Lasă, nu mai îmi face și tu 
morală... Maria s-a interesat de 
viața ei din afara uzinei. Nu se 
înșelase. Elena venea la fabrică 
doar să-și facă „serviciul44, în 
fapt însă ea era ruptă de colectiv. 
Pentru ea cele opt ore de muncă 
nu erau acel timp inteqrat orga
nic în viața și personalitatea ei, 
ea nu vedea în uzină, așa ca toate 
celelalte tinere țesătoare, locul 
o'e unde pornește realizarea gîn- 
d ur îl or și năzuințelor fiecăruia 
spre frumos.

Se împrietenise cu niște „pierde 
vară” care îi împuiau capul cu 
de toate, numai cu dragoste de 
uzină și colectiv nu.

Maria a pus atunci mîna pe 
stilou și a scris ziarului regional 
„Zori noi*4 articolul ; „Să știi 
să-ți alegi prietenii". Cu toată 
căldura inimii ei, cu dragostea 
față de tovarăși și spirit comba
tiv impofriva a ceea ce e vechi, 
ea îi arăta Elenei, în articol, cit 
de greșite sînt gîndurile și ati
tudinile ei. Articolul a fost citit 
în adunarea qenerală U.T.M. la 
care participa, firește, și Elena. 
Niciodată nu-și simțise ea. Elena, 
inima zvîcnind cu atîta putere ca 
în adunarea aceea, 
articolul tovarășele ei 
și dezaprobau totodată

țările ei. Curind Elena și-a. dat 
bine seama că de fapt, adevărații 
ei prieteni sînt aici, în uzină, în 
secție, alături de ea. Gheața s« 
spărsese Intre ea și tovarășele 
ei s-au lega-f acele punți atîf de 
necesare omului care nu-și înțele
sese pe deplin rolul lui în viața 
colectivului socialist.

Maria a scris atunci articolul ca 
să-și ajute o tovarășă. Ziua aceea 
a însemnat însă și începutul ac
tivității ei de corespondent volun
tar. în zilele în care am stat în 
uzină Maria pregătea două arti
cole. Unul despre rezultatele ob
ținute în muncă de 
prima lună a noului 
privind participarea 
chiada de iarnă a 
uzină.

Stăm slab cu 
spune ea. In secția 
făcut ceva pregătiri 
dacă comitetul U.T.M. n-a activi
zat încă tinerii din toate secțiile. 
Cred că un articol critic la ziar 
îi va ajuta să se scuture de a- 
morfeală.

O întîlnești în brigadă, la locul 
de muncă, trecînd printre războaie 
și oprindu-se din cînd în cînd, 
cu lupa, să controleze densitatea 
firelor în țesătură ; o întîlnești în 
ședințele brigăzii de producție 
făcînd propuneri de îmbunătățire 
a muncii ; |a învăfămîntul politic 
U.T.M. interesîndu-se de conținu
tul lecțiilor predate ; o întîlnești 
ia club, împreună cu tovarășele 
ei, repetînd rolul în piese de 
teatru; în ședințele biroului U.T.M. 
analizînd împreună cu tovarășii 
ei mersul activității de organiza
ție ; o întîlnești în oraș, la mun
că patriotică pentru înfrumuseța
rea orașului, la „joile tineretului44, 
la teatru, la film cu prietenii și 
tovarășii ei.

Cine este această fată cu sufle
tul plin de tinerețe pentru care 
uzina, colectivul, tovarășele de 
muncă sînf atît de apropiate 
inimii ei ?

lată, v-o recomandăm ;
— Secretara biroului U.T.M, 

de secție din schimbul B, Uzinele 
textile „Moldova" Botoșani, 
Maria Bobușanu.

fesatoare în 
an, iar altul 
la Sparta- 

tinerilor din

Sparfachiada, 
noastră s-au 

dar ce folos

Electricitate 
in satul Ciorâțti

*7
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întîlnire
(Urmare din pag. l-a)

Comentînd 
comentau 

înseși pur-

-v- b Jicxio «
cu zestrea colectivistelor
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După turneul întreprins In 

Irak, echipa de fotbal Steaua 
București a sosit în Grecia 
unde a susținut miercuri o 
întîlnire amicală cu formația 
Apollon din Atena. Fotbaliștii 
romîni au repurtat victoria cu 
scorul de 3—1 (1—1).

Hochei pe gheață
Cu meciurile disputate ieri 

pe patinoarul „23 August** a 
luat sfîrșit prima parte a tur
neului final al campionatului 
republican de hochei.

Iată rezultatele înregistrate: 
Steaua—Știința Cluj 13—3; Vo
ința Miercurea Ciuc—Știința 
București 4—2; Steagul Roșu 
Brașov—Tîrnava Odorhei 5—2; 
Metalul Rădăuți — Șurianul 
Sebeș Alba 9—2.

în clasament primul loc a 
fost ocupat de echipa Steaua 
București, fără nici o înfrîn- 
gere, urmată de Voința Miercu
rea Ciuc, Știința Cluj și Știin
ța București ș.a.

★
în continuarea turneului pe 

care-1 întreprinde în Austria, 
echipa maghiară de hochei pe 
gheață „Ujpest Dozsa“ a jucat 
la Graz cu echipa locală „S.V. 
Leoben". Hocheiștii maghiari 
au terminat victorioși cu sco-

(Agerpres)

ramureș.

Expoziția de aztâ plastica și sculptura organizata la Casa de culturâ a Combinatului 
metalurgic Reșița este vizitată zilnic de zeci și sute de muncitori. Lucrările expuse aici 

au fost executate de membrii cercurilor de artă plastică și sculptură.
Foto: AGERPRES

La C^sa 
soviefjf (djfj J

Cinematografe
S-a furat o bombă: Patria; 

/rimele încercări: Republica, 
I. C. Frimu; în noaptea spre 
13: Magheru, Gh. Doja; Nu 
e loc pentru animale sălba
tice : V. Aleosandri, E. Pa
vel, Unirea; Tom-Degețelul; 
București, înfățirea între po
poare, Miorița ; Salt spre glo
rie : Volga ; Agentul X 25: 
Lumina, Alex. Sahia, 23 Au
gust ; Pretutindeni trăiesc oa
meni : Maxim Gorki, V. Roai- 
tâ, Libertății; Caidul: Cen
tral, Popular ; Din nou dimi
neața : Victoria; Cerul Balti
cei (ambele serii) Tineretului/, 
Unde invizibile — Maeștrii 
gimnasticii artistice — Iedul 
In timpul carnavalului — 
Sport nr. 6/1961: Timpuri Noi; 
Program special pentru copii 
- dimineața, Oîntecul porum
biței cenușii — după amiază: 
13 Septembrie ; Sonate: Cul
tural ; Flăcări în Taiga : Alex. 
Popov, Olga Bancic; Cinci 
zile și cinci nopți : 8 Martie, 
Arta, Floreasca ; Copilul tru
pei : Grivița ; Sosește circul : 
C-tin David, Dcci-ca Simo; 
Poveste despre o fată: Flacă
ra: Pînze purpurii: T. Vladi- 
mirescu : Ultimul meu tango : 
Munca: Raidul vărgat: 
șilor ; întîlnire pe cablu : 
Februarie, N. Băle eseu : 
kingii: M. Eminescu ; 
chia : I. Pintilie ; M 
îndrăgostit: 8 Mai; 
regelui: G. Coșbuc : 
Franco : G. Bacovia,

Mo- 
16 

Vi- 
4 , Evdo- 
Marinarul 

Bufonul 
Por to- 

______ 30 De- 
cembrR ; Austerlitz • Drumul 
Serii : /intui s-a oprit in 
zori Aurel Vlaicu; Mecani
cul conducea trenul î B. De- 
Javrance*’

„Violonistul Oistrah dispune 
de o tehnică uimitoare, însă, 
se deosebește de alți tehnicieni 
prin faptul că posedă un ton 
dulce și cald, că frazarea sa 
este nobilă, denotînd o muzi
calitate impecabilă”. In aceste 
cuvinte, Enescu sintetiza ex
cepționala artă violonistică a 
lui David Oistrah — unul din
tre cei mai de seamă artiști ai 
contemporaneității, reprezen
tant strălucit al artei inter
pretative sovietice.

De-a lungul ultimelor dece
nii, David Oistrah deține unul 
din primele locuri în rînduri- 
le marilor artiști contempo
rani. ~ ■
ga, 
New 
vizită, fiecare 
recital al soiului artei sovieti
ce, este socotită drept o săr
bătoare a muzicii, un unic pri
lej de a asculta tulburătoare
le mesaje cuprinse în paginile 
celor mai de seamă capodope
re ale literaturii violonistice.

Născut în 1908 la Odesa, 
elev al cunoscutului pedagog 
P. S. Stoliarski, David Ois
trah a căutat neostenit, de-a 
lungul a aproape cinci decenii, 
drumurile spre limanurile 
unei arte mereu noi, drumul 
spre profunda înțelegere a lu
crărilor marilor compozitori.

De la Varșovia, Pra- 
București, la Paris, 
York, Tokio — fiecare 

concert sau

zestrea mea. Mi-am făcut-o 
muncind în gospodăria colecti
vă. înainte nici nu se gîndeau 
părinții mei să poată, să-și 
facă atîtea lucruri, să aibă un 
asemenea trai. - -- t- ■

Fetele din Ineu au mai aflat 
că Emma Kiss împreună cu 
părinții ei au clădit o casă 
nouă cu 5 camere, că și-au 
luat mobilă, covoare, aparat 
de radio, vase, pînzeturi, haine 
— tot ce trebuie fetei pentru 
m"ritiș, că familia Margaretei 
Renghe în anul care a trecut a 
avut un venit de 37.500 lei.

— Cum de ați primit atîta ? 
a întrebat curioasă Mina Fil- 
dan.

— Am să încerc să vă explic 
eu așa cum mă pricep — in
terveni brigadierul Varga Co- 
loman. invitat și el la întîlnire. 
Gospodăria noastră în cei 12 
ani de la înființare s-a întărit 
mereu. Acum avem aproape 4 
milioane lei la fondul de bază; 
avem un sector zootehnic dez
voltat care ne aduce venituri 
mari. Apoi și la culturile de 
cîmp și la grădina de legume 
am obținut mereu producții 
mari pentru că am lucrat pă- 
mîntul așa cum scrie la carte. 
Și astea ne aduc venituri 
mari. De pildă, numai prin va
lorificarea legumelor încasăm 
anual peste un milion de lei. 
Toate astea se adună, creș
te fondul de bază, se întărește 
gospodăria colectivă. Și noi, 
cei care am muncit pentru în
tărirea ei, sîntem răsplătiți 
după munca depusă. Ați auzit, 
de fapt cît a primit de pildă, 
familia Margaretei Renghe.

Fetele, auziseră, și au mai 
aflat tot atunci că numai in 
ultimul timp 155 de colecti-

viști și-au construit case noi, 
46 și-au cumpărat motociclete, 
250 — aparate de radio, 300 — 
biciclete.

însoțite de tinerele colecti
viste din Borș, fetele din Ineu 
pornită prin „orașul colectiviț- 
til<^“. Borșul s-a reccJnslraîf 
din ; temelii. Case moder^’ 
străzi largi, antene de rațiit) $i , 
televizor, motociclete, ' icamin 
cultural nou, totul în jur îți 
dă impresia că te afli într-un 
mic orășel răsărit în mijlocul 
cimpului.

— Hai, intrați și la mine, lt 
îmbie Nâgy Iza pe fete.

Două camere mobilate, o bu
cătărie, aragaz, mașină de spă
lat rufe, mobilă nouă, co
voare.
- Mai am 5000 de lei la CEC 

- le explica Iza cu mindrie.
In drumul lor fetele intrară 

în:r-o altă casă, tot atit de fru
moasă ca a Izei. Poarta se 
dădu în lături și un tînăr ca 
de 30 de ani scoase în stradă 
o motocicleta nou-nouță. In 
casa tinerilor colectiviști Adal
bert și Irma Kiraly bunăsta
rea își făcuse loc la puțină 
vreme după ce se înscriseseră 
în gospodăria colectivă. De 3 
ani de cird s-au căsătorit, 
roadele muncii lor se văd aci 
in casa noua, in mobila mo
dernă, în aragaz, rarilo, moto
cicletă, în viața lor liniștită.

Orele trecură pe nesimțite. 
Oaspeți și gazde au vizitat sec
torul zootehnic al gospodăriei, 
au urmărit cu interes cum se 
hrănesc animalele cu rații ști
ințific calculate, au călcat cu 
sfială printre vrejurile fragede 
de roșii din sere care peste 
cîteva săptămîni vor da pri
mele roade, au admirat miile 
de garoafe înflorite. Privind 
toate acestea își dădeau sea
ma din cîte izvoare vine bel-

șugul gospodăriei colective, al 
colectiviștilor.

La despărțire s-au schimbat 
cuvinte de rămas bun, adrese.

— Să ne chemați la inaugu-. 
rare. Venim cu echipa de dans 
și brigadaifiytistică de agitație 
— 16 Spuseseră’ gazdele.

Fetefe" din Ineu au plecat la 
drum"’gindindu-se că odată 
intrate în gospodăria agri
colă colectivă, în viața lor 
multe se vor schimba, vor trăi 
mai bine, vor avea perspecti
ve mai sigure și mai frumoa
se». La întrebările lor vizita 
aceasta a dat un răspuns pre
cis și maz mult deci: îmbucu
rător.»

...La comitetul de inițiativă 
din Ineu s-au primit în ultima 
vreme noi cereri ale celor 
ce-și manifestă dorința să se 
înscrie în gospodăria colectivă. 
Printre acestea, multe sînt ale 
tinerilor care au participat la 
vizite, la seri de calcul, la în- 
tilniri cu colectiviștii.

De la linia de înaltă tensiune 
ce trece prin apropiere s-au tras 
firele și s-a instalat transformato
rul de la care a fost electrificat 
satul Ciorăști și alte cîteva sate 
din jur (raionul Rm. Sărat). Zilele 
trecute pe toate străzile satului 
Ciorăști s-au aprins, seara, becu
rile. Satul a căpătat dintr-odata 
altă înfățișare. Lumina care pă
trunde în aceste zile, prin insta
lațiile ce se fac,' în casele colec- 
♦iv’Știfcr' nU e singura binefacere 
a e er : C..-entul electric
va începe in cori rid să pulseze în 
instalati>:e electrice din sectorul 
zootehnic și multe avantaje va 
crea acest fapt procesului de în
grijire a sutelor de animale de 
producție a'e gospodăriei colec
tive.

C. MIHAI
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Concurs „Cine jtie 
meserie cîștigă"

Ultimul concurs „Cine știe me
serie ciftigă* organizat cu tinerii 
de la secția țesătorie a Fabricii 
„Proletarul" dn Bacău a stîrnit 
interesul muifor participant Răs
punsurile bune pe care le-au dat 
tinerele Lucia Gorbănescu, Frăsina 
Șargu, Greta Micu, Ana Diaconii 
și Anefa Năstase au fost răsplăti
te cu vii aplauze de sute de ti
neri. Concursul i-a ajutat pe toți 
să-și întregească cunoștințele pro
fesionale, să-și lămurească mai 
temeinic unele probleme ridicate 
de procesul de producție.

L CHIȚIMIA

O. N. T. Carpafi
Agenția București

sar

Oistrah în mijlocul nostru
Premiul I obținut în 1935 la 

Concursul tinerilor interpreți 
de la Leningrad, premiul II 
obținut în același an la Con
cursul „Wienawski" de la 
Varșovia, premiul I obținut în 
1937 la concursul „Eugene 
Ysaye" de la Bruxelles, cele* 
brul ciclu de concerte dedi
cat în 1946 „dezvoltării con
certului de vioară" în care a 
interpretat în decursul a cite- 
va zile cele mai de seamă 
exemple ale genului, glorioase
le turnee întreprinse în mari
le capitale ale Europei, Ame
rica, Asiei, au consfințit re
marcabila artă a violonistului 
sovietic.

David Oistrah desfășoară în 
afara unei vaste activități so
listice, o intensă muncă peda
gogică ca șef al catedrei de 
vioară a Conservatorului din 
Moscova.

Sub îndrumarea sa s-au for
mat cei mai de seamă repre
zentanți ai tinerei generații de 
violoniști sovietici.

„Admirabila puritate și deli
catețe a sunetului, finețea in
terpretării îmbinată cu cea 
mai desăvîrșită simplitate, 
perfecțiunea tehnică — iată, 
pentru a ne limita la cîteva 
cuvinte — ce caracterizează pe 
uimitorul violonist Oistrah — 
scria în 1953 cronicarul muzi-

cal al ziarului francez „Auro
re" după unul din strălucitele 
concerte ale artistului sovietic. 
Am auzit pe cineva exclamînd 
alături de mine: „El e însuși 
muzica!". Și intr-adevăr a- 
ceastă laconică caracterizare 
rezumă caracterul inspirat și 
perfecțiunea artei sale...

David Oistrah este in zilele 
acestea oaspetele țării noas
tre. După două recitaluri la 
Cluj, violonistul sovietic va

Avancronică 
muzicală

interpreta sîmbătă și luni cu 
orchestra simfonică a Filar
monicii bucureștene Concertul 
pentru 
ven.

Dacă 
certele nr. 4 și 5 ale lui Lud
wig van Beethoven reprezintă 
piatra de încercare a muzica
lității lor, Concertul pentru vi
oară (unica lucrare de acest 
gen din catalogul creației be- 
ethoveniene) ocupă de decenii 
locul de frunte în repertoriul 
celor mai de seamă artiști. 
Joseph Joachim, Fritz Kreis- 
ler, George Enescu, marii vio-

vioară al lui Beetho-

pentru pianiști, con-

loniști ai veacurilor din urmă, 
au scris cadențele acestui 
concert.

Scris în 1806, concepută în 
trei mari părți (Alegro, ma 
non troppo, Larghetto și Fi
nalul în formă de rondo) Con
certul beethovenian reușește 
să pună în evidență toată vas
ta gamă de resure expresive 
ale nobilului instrument.

Concertul filarmonicii, diri
jat de George Georgescu, mai 
cuprinde, alături de Concertul 
de Beethoven, „Variațiunile 
simfonice" ale lui Mircea Ba- 
sarab și „Marea" lui Debussy.

Tînărul, dar de acum repu
tatul dirijor bucureștean Mir
cea Basarab s-a făcut cunoscut 
iubitorilor muzicii și ca un 
înzestrat compozitor, creația sa 
cuprinzînd o mare varietate 
de piese în special în dome
niul muzicii simfonice.

„Variațiunile" pe care le 
vom auzi în viitorul concert 
au fost scrise în urmă cu cinci 
ani pentru o largă formație 
orchestrală. Compozitorul își 
amintește o melodie — cu pro
funde rezonanțe folclorice — 
pe care maestrul Mihail Jora 
a dat-o în urmă cu ani la un 
examen de absolvență elevilor 
săi pentru a fi armonizată. Pe 
baza acestei teme, Mircea Ba
sarab construiește șapte va-

riațiuni in care demonstrează 
o înaltă artă componistică 
bazată în special pe o temei
nică cunoaștere a instrumen
telor ce formează aparatul or
chestral modern.

Claude Debussy, originalul 
compozitor francez, ale cărui 
lucrări sînt tot mai des în- 
tîlnite în repertoriul marilor 
ansambluri orchestrale con
temporane, a iubit nespus de 
mult marea cu enigmaticele ei 
întinderi. Mării i-a dedicat 
Debussy una din cele mai fru
moase dintre lucrările sale pe 
care o vom auzi în concertul 
filarmonicii bucureștene. Cea 
de a treia parte a lucrării, a 
fost de altfel concepută în
tr-una din vacanțele petrecute 
pe coasta oceanului.

Cele trei, părți ale schiței 
simfonice „Marea" („Din zori 
pînă la amiază pe mare", 
„Jocul valurilor", „Dialogul 
vîntului cu marea") se carac
terizează prin aceleași ima
gini delicate, convingătoare, 
prin aceleași sonorități trans
parente', prin același colorit 
fin pastelat caracteristice și 
celorlalte lucrări ale lui De
bussy, pe care le-am mai în- 
tilnit în concerte trecute.

IOSIF SAVA

Cu ocazia vacanței de iarnă în invățămîntul superior, se 
organizează pentru corpul didactic excursii recreative de 
cite 3 zile la „Cota 1400”. și la Preaeal (cazare la hotel 
Predeal).

— 5 zile cu autocarul pe itinerariul București - Pitești 
— Rîmnicu Vîlcea — Sibiu — Tg. Mureș — Sighișoara — Bra
șov. Se asigură pensiune completă, se vizitează noile muzee, 
monumente istorice etc.

— Ingrijiți-vă sănătatea, în stațiunile : Her cui ane, Vic
toria—Oradea, Govora, Slănic Moldova, Olănești, Borsec, 
Sovata, Vatra Dornei, Eforie, Buziaș și sanatoriul pentru tra
tarea nevrozelor astenice de la Sinaia. Seriile 21 de zile, cu 
începere în fiecare zi, între 27 ianuarie 1962 și 5 februa
rie 1962.

Petreceți concediul de odihnă. în frumoasele stațiuni 
Bușteni, Tușnad, Borsec, Sovata și Lacul Roșu.

“• Seriile de minimum 3 zile, încep în fiecare zi.
Informații și înscrieri la sediile Agenției O.N.T. Carpați 

din București, și la filialele O.N.T. Carpați din orașele Călă
rași, Alexandria și Giurgiu.

IN CURIND PE ECRANE

Profesorul Mamlock

Film distins cu Medalia de aur la Festivalul Internațio
nal al filmului de la Moscova — 1961.

O producție a studiourilor DEFA-Berlin, după piesa cu 
același nume de Friedrich Wolf.
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Răspunsurile mareșalului
R.I.Malinovski, ministrul Apărării

a! U.R.S.S., la întrebările
ziarului „Pravda“

MOSCOVA 24 (Agerpres). — TASS transmite textul răspun
surilor mareșalului R. I. Malinovski, ministrul Apărării al 
U.R.S.S-, la întrebările unui corespondent al ziarului „Pravda‘\ 

ataca pe noi sau țările socia
liste prietene. Va trebui nu
mai să reînnoim și să perfec
ționăm armele existente.

ÎNTREBARE. Recent, mi
nistrul de Război al S.U.A., R. 
McNamara a declarat în Co
misia senatorială pentru pro
blemele forțelor armate a Con
gresului S.U.A. că forțele ar
mate americane „sînt pe de
plin capabile să nimicească o- 
biectivele sovietice" vizate de 
ele. Vă este cunoscută, tovară
șe mareșal, această declarație 
și cum o apreciați ?

RĂSPUNS. Da, cunosc de
clarația făcută de dl. Mc. Na- 
mara în Comisia senatorială a 
Congresului S.U.A. Primul lu
cru care sare în ochi în aceas
tă declarație, este tonul ei lău
dăros. Cred că cititorii „Prav- 
dei“ și toți oamenii sovietici 
sînt de acord cu mine că o 
asemenea lăudăroșenie, ieșită 
din gura ministrului de Război 
al S.U.A., este cel puțin ne
săbuită. Ea urmărește nu o 
îmbunătățire a relațiilor dintre 
Uniunea Sovietică și S.U.A., 
nu slăbirea încordării interna
ționale, ci ațîțarea pasiunilor, 
a isteriei războinice și, în ul
tima instanță, a cursei înar
mărilor. Cursa înarmărilor 
însă este calea care totdeauna 
a dus omenirea la războaie.

Dar dacă imperialiștii do
resc să meargă pe această ca
le, ar trebui ca mai întîi să 
cumpănească bine faptele rea
le și să mediteze la ceea 
ce le hărăzește o asemenea ca
le. Aici doresc să-1 corectez pe 
domnul McNamara. Pre
ședintele S.U.A., J. Kennedy, a 
recunoscut nu de mult că for
țele noaătre sînt egale. Aceas
ta a fost o mărturisire mai 
mult sau mai puțin justă, și 
ar fi timpul ca militarii ame
ricani să tragă de aici conclu
ziile corespunzătoare.

Ca ministru al Apărării, 
cunosc bine puterea militară 
a Uniunii Sovietice și mă o- 
rientez într-o anumită măsu
ră și în ce privește armamen
tele S.U.A. și ale aliaților lor 
din N.A.T.O.

Poziția pe care o am mă 
obligă la aceasta. Consider că 
în prezent lagărul socialist 
este mai puternic decît aceste 
țări. Dar să admitem chiar că 
forțele ar fi egale. Sîntem dis
puși să acceptăm aceasta pen
tru a nu participa la ațîțarea 
psihozei de război. Dar de
vreme ce forțele noastre sînt 
egale, liderii americani tre
buie să tragă de aici conclu
zii juste și să ducă o politică 
rezonabilă.

Dl. McNamara afirmă că 
S.U.A. pot distruge obiectivele 
sovietice vizate. Nu știu la ce 
se referă el cînd spune obiec
tive vizate. In ce mă privește 
aș putea declara că sîntem 
în stare să ștergem de pe 
fața pămîntului dintr-o sin
gură lovitură racheto-nuclea- 
ră orice obiective, toate cen
trele industriale și politico-ad- 
ministrative din S.U.A. și să 
d.strugem țări întregi care 
și-au pus teritoriile la dispo
ziție pentru bazele militare 
americane situate în jurul 
Uniunii Sovietice și al celor
lalte țări socialiste. Cred că. 
în genere, acest lucru nu este 
un secret nici pentru condu
cătorii S.U.A., nici pentru 
conducătorii celorlalte țări 
care fac parte din blocurile 
agresive N.A.T.O., S.E.A.T.O. 
și C.E.N.T.O

Ca ministru al Apărării al 
Uniunii Sovietice, declar cu 
toată răspunderea — și știu 
pe ce mă bazez cînd fac a- 
ceastă declarație, — că acum 
sîntem mai puternici și, bine
înțeles, nu vom rămîne pe 
loc. Nu avem nevoie să mai 
sporim prea mult trupele 
noastre de rachete și stocu
rile de arme. Pe viitor nu se 
va mai desfășura un proces 
de acumulare, ci de reînnoire 
și perfecționare firească a ar
melor. Ceea ce avem este su
ficient pentru a zdrobi orice 
adversar potențial dacă ne vor

ÎNTREBARE. De ce consi
derați că ministrul de Război _ 
al S.U.A. a avut nevoie să 
iacă o asemenea declarație și 
să amenințe Uniunea Sovieti
că cu un război nuclear ?

RĂSPUNS. Trebuie să spun 
că în ultimul timp nu numai 
ministrul de Război al S.U.A., 
ci și alți oameni de stat ame
ricani, investiți cu putere si 
răspundere, își permit să facă 
asemenea declarații urmărind 
intensificarea „războiului re
ce" și ațîțarea isteriei război
nice în S.UĂ.

Poporul american este spe
riat cu spectrul unui nou 
război pentru a-1 face și mai 
docil, și mai supus față de 
sporirea nestăvilită a cheltu
ielilor pentru înarmare. Se 
știe că capitolele militare ale 
bugetului S.U.A. se umflă an 
de an și se pare că fiecare 
dintre președinții americani 
care s-au succedat după în
cheierea celui de-al doilea 
război mondial vrea să-și în- 
txeacă neapărat predecesorul 
în ceea ce privește volumul 
mijloacelor care se storc pen
tru înarmare, sub forma de 
impozite, de la oamenii mun
cii americani. Anul trecut gu
vernul S.U.A. a făcut să trea
că prin Congres cel mai mare 
buget militar pe care 1-au a- 
vut vreodată statele în timp 
de pace. Acum insă Congre
sului i s-a prezentat noul pro
iect de buget pe anul 1962— 
1963 care prevede cheltuieli 
militare și mai marL Acestea 
ating cifra cu adevărat astro
nomică de 55,1 miliarde do
lari, ceea ce reprezintă apro
ximativ 60 la sută din toate 
alocările bugetare. Povara a- 
cestor cheltuieli militare apa
să pe umerii poporului mun
citor al S.U-A. care este ne
voit să plătească impozite tot 
mai mari, iar profiturile ob
ținute de pe urma cursei înar
mărilor revui monopolurilor 
americane care produc arme.

Pentru nimeni nu constituie 
un secret faptul că in Statele 
Unite ale America numeroși 
membri ai guvernului, au fost, 
in am to de a fi primit posturi 
guvernamentale, acționari sau 
reprezentanți ai corpora țutoz 
monopoliste care lucrează 
pentru război. Aceasta, de 
altfel, se referă și la ministrul 
de Război al S-U_A_ dL McNa
mara. Atunci cînd aceste per
soane se instalează in minis
tere, ocupă funcții de stat, 
ele promovează cu zel politi
ca acestor corporații, acțio
nează in interesul corpora
țiilor în care au ocupat func
ții și unde se reîntorc, de re
gulă după ce părăsesc funcțiile 
lor de stat.

Aș vrea să dau un singur 
exemplu de felul in care mo
nopolurile, specuiiad fără ru
șine frica oamenilor, realizea
ză profituri imense. Iată de 
mai bine de un an guverna
torul statului New York. dL 
Rockefeller, desfășoară o cam
panie pentru construcția de 

: antiatomice și
pentru aceasta

apa — tot ee-1 înconjoară 
pe om

Acest lucra este desigur, 
cunoscut militarilor și oame
nilor de știință americani și 
nici guvernatorul Rockefeller 
nu poate să nu-și dea seama 
de aceasta. Dar și în acest 
caz monopoliștii rămin cre
dincioși instinctelor lor sălba
tice de îmbogățire. Ei ațiță 
psihoza războinica sporind 
astfel probabilitatea unui con
flict armat făcindu-și cam 
următoarele socoteli : într-a- 
devăr în vîlvătaia războiului 
racheto-nuclear vor fi mistuite 
avutul și bogățiile noastre, și 
poate ch^ar noi înșine. In 
schimb pină ce se va iniîmpla 
aceasta vom stoarce întreaga 
vlagă, maximum de profituri 
de la milioanele de americani 
pe care sîntem gata să-i jert
fim războiului.

ÎNTREBARE. Din răspun
surile dv. reiese că încercările 
oamenilor de stat din S.U-A. 
de a amenința Uniunea So
vietică nu tin seama de rapor
tul real de forțe din lume 
Ce concluzie s-ar putea trage 
după părerea dv. de aici ?

RĂSPUNS. Oamenii de stat, 
inclusiv conducătorii militari, 
au nevoie mai mult decit ori
cine de simțul realității. în 
condițiile actuale trebuie cău
tate soluții care să ducă la 
pace și nu la război- Trebuie 
să ne gindim cum să micșorăm 
încordarea din relațiile dintre 
state și să nu admitem ca 
stocurile acumulate pentru 
ducerea războiului să fie puse 
in funcțiune. Aceasta ar aduce 
doar o nenorocire ireparabilă, 
se poate spune acum, nu nu
mai unor state izolate ci tu
turor țârilor din lume

Partidul Comunist al Uni
unii Sovietice, guvernul sovie
tic. toate țările lagărului so
cialist duc in mod neabătut 
o politică de pace. Politica 
noastră este determinata de 
hotăririJe Congresului al 
XXII-lea al P.C.U-S- de noul 
Program al partidului. Ne

R. p.
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Masă oferită de 
ministru! R. P. Romîne 

la Havana

adăposturi 
cheltuiește 
sume uriașe care sint pom
pate din buzunarul contri
buabililor în seifurile mono
polurilor care se ocupă de a- 
ceastă afacere mănoasă. Dar 
ce om cu o judecată sănătoa
să nu-și dă seama că adă
posturile împotriva bombelor 
atomice și cu hidrogen nu 
sînt altceva decit un sicriu, 
un mormint pregătit dinainte. 
Și pentru cine nu este lim
pede că in condițiile mijloa
celor moderne de ducere a 
războiului nici un adăpost nu 
te poate salva de bombe nu
cleare. în afară de aceasta, in 
urma unei explozii rămin 
contaminate cu substanțe ra
dioactive teritoriul, atmosfera.

Bulgaria : Un cargab 
șantierul narai „Gh-

can de construcție 
or' de la Vama

pe

Gizenga predat 
mîinile iui Mobutu

Puternică îngrijorare față de soarta 
patriotului congolez

îiliu lui G. S. Titn 
in R. D. îieimi

poporului cuban întimpină dificultăți

PUNTA
(Agerpres). — Agenția France 
Presse anunță că în seara zi
lei de 23 ianuarie a avut loc 
prima ședință plenară a con
ferinței miniștrilor de Afaceri 
Externe americani de la Punta 
del Este.

Ședința, care nu a durat de
cît 13 minute, a fost marcată 
de intervenția energică a pre
ședintele Cubei, Osvaldo Dor- 
ticos, care a protestat cu hotă- 
rîre împotriva discursului 
pronunțat în cursul ședinței 
inaugurale de secretarul gene
ral al Organizației Statelor A- 
mericane. Jose Mora, conți- 
nînd atacuri împotriva Cubei.

★
NEW YORK 24 (Agerpres). 
Respingînd întrebările insis

tente ale corespondenților de 
presă în legătură cu tratati
vele „preliminarii” de la con
ferința de la Punta del Este 
a Organizației Statelor Ameri
cane, purtătorul de cuvînt al 
Departamentului de Stat. L. 
White, a refuzat să-și exprime 
vreo părere despre aceste tra
tative. Ba chiar a cerut și zia
riștilor „să se abțină pentru 
moment de la orice aprecieri” 
asupra conferinței.

Acest consemn nu a fost 
însă respectat și presa ameri
cană cuprinde numeroase con
statări asupra primelor două 
zile ale conferinței de la Pun
ta del Este,

Ziarul „New York Herald 
Tribune”, care sprijină politi
ca guvernului, arată că „Sta
tele Unite întimpină greutăți 
în eforturile lor de a-1 izola pe 
Fidel Castro de celelalte țări 
americane. Marile puteri lati- 
no-americane nu sint dispuse 
să voteze pentru sancțiuni e- 
conomice și politice. Nu ne 
mai rămine deci, constată cu 
amărăciune ..New York He
rald Tribune ’. decât încerca
rea de a realiza o majoritate 
de voturi în rindul republici
lor latino-americane mai mici *.

Un grup format din cele 
mai importante țări latino- 
americane, Brazilia, Argenti
na. Mexic. Chile, Ecuador, 
Bolivia, precum și Haiti, și-au 
exprimat net opoziția față de 
orice măsură de ..sancționare” 
împotriva Cubei revoluționare.

Corespondenții agențiilor a- 
mericane menționează existen
ța unor propuneri de compro
mis formulate de unele din 
aceste state care, înlăturînd 
total ideea oricăror sancțiuni 
împotriva Cubei, cuprinde și 
anumite formulări destinate să 
fie acceptabile și de către de
legația Statelor Unite fără ca 
acestea să-și piardă complet 
fața, astfel încît „să se sal
veze O. S. A. de la dezinte
grare”.

„Desigur, scria cu ironie co
respondentul de la Punta del 
Este al agenției Associated 
Press, orice acțiune întreprin
să de conferință în unamlta- 
te va fi salutată în mod pu
blic ca o victorie a cauzei 
anticomuniste... Dar, în parti
cular. numeroși observatori 
consideră că Statele Unite vor 
obține de la această conferin
ță un rezultat care va fi chiar 
mai rău decît nimic... Ei pre
văd că în realitate nimic nu 
se va schimba din actuala si
tuație a Cubei” și că în schimb 
„toată această chestiune se va 
întoarce ca un bumerang aco
perind de ridicol O.S.A. și de- 
monstrînd că ea 
lua nici o măsură 
împotriva 
Havana”.

ajuns în provincia Maldonado un
de se găsește această localitate 
balneară, sediul conferinței mi
niștrilor de Afaceri Externe ame
ricani.

Potrivit agențiilor de presă, la 
Punta del Este autoritățile au luat 
măsuri severe de „securitate" 
pentru a „apăra" delegația S.U.A. 
de demonstrații antiamericane. In 
drumul său de la aeroport la 
Punta del Este secretarul de stat, 
Dean Rusk, șeful delegației ame
ricane a fost escortat de o uni
tate specială alcătuită din tancuri 
și mașini cu pompe de apă și 
gaze lacrimogene.

Pe drumul de la aero
port către Punta del 
Este, secretarul de stat 
al S.U.A. Dean Rusk a 
fost escortat de o uni
tate specială alcătuită 
din tancuri, mașini cu 
pompe de apă și gaze 
lacrimogene precum și 
de un mare număr de 
agenți ai C.I.A. (spiona* 
jul american).

(ZIARELE)
nu a putut 

_ eficientă 
guvernului de la

HAVANA 24 (Agerpres). - 
în seara zilei de 22 ianuarie 
ambasadorul R. P. Romine la 
Havana, Mihai Magheru a 
oferit o masă cu ocazia pre
zenței la Havana a delegației 
economice xomîne condusă de 
Victor lonescu, adjunct al mi
nistrului Comerțului R.P.R., 
șeful delegației comerciale gu
vernamentale venite pentru 
semnarea protocolului 
schimburi pe anul 1962.

Au participat Ernesto Gue
vara, ministrul Industriei Re
publicii Cuba, Alberto Moxa 
Bererra, ministrul Comerțului 
Exterior. Au fost prezenți, de 
asemenea, funcționari superiori 
din Ministerul Comerțului Ex
terior și membrii delegației 
romîne.

Masa a decurs într-o atmos
feră de caldă prietenie.

★
HAVANA 24 (Agerpres). — 

Agenția Prensa Latina anun- 
ță că în seara zilei de 23 ia
nuarie, la Havana s-a deschis 
conferința popoarelor latino- 
americane convocată la ini
țiativa unui grup de fruntași 
ai vieții publice din America 
Latină în frunte cu fostul 
președinte al Mexicului, La
zaro Cardenas, ca o ripostă la 
conferința de la Punta del 
Este a miniștrilor Afacerilor 
Externe ai țărilor membre ale 
O.S.A. Conferința popoarelor 
latino-americane la lucrările 
căreia participă militanți de 
seamă pe tărîm obștesc, oa
meni politici, senatori, scrii
tori, ziariști, conducători ai 
diferitelor organizații obștești 
și partide politice, în total 
peste 200 de persoane, va a- 
naliza problema apărării drep
tului popoarelor la autode
terminare și a respectării 
principiului neamestecului în 
treburile altui stat

★
CARACAS 24 (Agerpres). 

Poporul Venezuelan a ieșit 
stradă per*’j a-și exp- ma pco‘es* 
tu, său hotărî t fafă de manevrele 
diplomat ei Statelor Unite cere 
ir.ceercă să obțină aprobarea unei 
noi intervenții în Cuba la confe
rea O.SA. de la Punta del Este.

Manifestafiiie au început la 22 
ianuarie, în ziua deschiderii con
ferinței O.S.A., cînd mii de mun
citori și studenfi au demonstrat 
pe străzile orașului Caracas. Po
lițiștii au intervenit aruncînd gre
nade cu gaze lacrimogene și a- 
restînd numeroși demonstranți.

★
PUNTA DEL ESTE 24 (Agerpres). 

Cîntînd cîntece de solidaritate cu 
Cuba și strigînd lozinci împotri
va imperialismului yankeu, rela
tează agenția Prensa Latina, sute 
de tineri participanfi la marșul 
patriotic spre Punta del Este, au

In Ac’-'-area Generală a O. N. U.ea

rații*.

Dean Rusk în ținută de 
casă...
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40 de (âri afro-asiatice condamna 
războiul colonialist din Angola

darea independenței țărilor și 
popoarelor coloniale să se o- 
rope dt se poate de urgent 
le problema Angolei pentru 
oa poporul Angolei să obțină 
dt mai grabnic independența.

Rezoluția cere ca Portuga
liei să nu : se acorde nici un 
fel de sprijin pe care aceasta 
l-ar putea folosi pentru repri
marea poporului angolez.

Sprijinind acest proiect de 
rezoluție, reprezentantul R. P. 
Mongole, D. Țevegmid, a re
levat că el conține multe prin
cipii importante formulate în 
proiectul de rezoluție prezentat 
anterior de către delegațiile 
Bulgariei și Poloniei.

Vorbitorul a subliniat că 
de*. proiectul de rezoluție pre
zentat de grupul țărilor afro- 
asiatice are unele lipsuri, în 
schimb acest proiect urmă
rește același scop ca și proiec
tul de rezoluție prezentat de 
către Bulgaria și Polonia — a- 
dică încetarea războiului colo
nial in Angola și acordarea 
independentei poporului an
golez.

Delegatul Mauritaniei, La
min Ba, a condamnat politica 
de genocid dusă de guvernul 
portughez în Angola.

Delegatul Indoneziei, Virjo- 
pranoto, a subliniat că colonia
liștii portughezi încearcă să-și 
mențină prin teroare domina
ția lor în Angola.

Din nou eșec 
la Cape Canaveral
CAPE CANAVERAL 24 (A- 

gerpres). — La 24 ianuarie, la 
poligonul de la Cape Canave
ral a fost lansată o rachetă de 
tip „Thor Able Star" în scopul 
plasării pe orbită a unui nu
măr de cinci sateliți artificiali 
de mică greutate în vederea 
studierii radiațiilor solare. La 
25 de minute după lansarea 
rachetei Ministerul de Război 
al S.U.A. a anunțat că a doua 
și a treia treaptă a rachetei 
„nu a reușit să dezvolte o 
forță suficientă de propulsie". 
Racheta a căzut în Oceanul 
Atlantic împreună cu încărcă
tura sa utilă.

Fotografia aceasta, reprodusă după ziarul .France Observ aieur* înfățișează urmările 
unui atentat săvirsit de O-A.S, in Algeria. Ea ilustrează clar teroarea dezlănțuita de 

ultracoloniabștl

3 «firșrt, Salazar a 
gâsti la OJi.U. un 
avocat care »â-și 
asume riscurile de 
a-i pleda cauza. 
Identitatea avoca

tului hu dă loc la enigme : 
emisarul vecinului și 

licahu său de la Ma- 
Emisarul cu pricină, per- 
gata oricind să înfrun- 

dicoluL s-a suit senin la 
tribuna O-N.U. si ucind parcă 
rolul unui debil mintal din
tr-o comedie bufă a afirmat 
că Salazar întreprinde in An
gola „o nusiuue sacră". Și a 
mai bilbîit vreo două duzini 
de cuvinte potrivit cărora a- 
celas. Salazar ^stimulează 
dezvoltarea- acestei țări.

Individul a bătut un cert 
record mondial de cinism și 
ipocrizie. Cu buretele minciu
nii a vrut să șteargă adevă
rul scris cu litere de sînge. 
Osteneală inutilă. De mult, 
prin cumplita cortină a tăce
rii a pătruns zguduitorul ade
văr. Doar, pină și subcomite
tul special al O.N.U. a dezvă
luit Intr-un raport — e ade
vărat, In fraze cu rețineri di
plomatice, lipsite de fiorii 
emoției — că băștinașii din

Angola trăiesc în mizerie și 
sărăcie, lâsați pradă leprei, 
malariei, tuberculozei și bolii 
somnului (iată mărturia „civi
lizației- plantată de colonia
liștii portughezi: 270 medici 
la 4.500.000 locuitori l).

Emisarul hii Franco și-a ju
cat rolul de neinvidiat. Cuvîn- 
tarea lui s-a distins nu numai 
prin ridicol, ci și prin teamă. 
Teamă față de evidenta pers
pectivă ca șandramaua poli
tică de la Lisabona să se 
prăbușească iar o adiere de

Însemnări
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vînt proaspăt să străbată 
peninsula Iberică.

„NEW YORK TIMES" privind 
peisajul politic portughez își 
imagina „un uragan care a 
dârîmat o clădire și a lăsat 
o fațadă care se va dărîma 
in curind". Ce se întîmplă 
dincolo de fațadă ? Intr-un 
moment de luciditate, liarul 
american mărturisea neputința 
Iul Salazar „da a vedea și

de a înțelege realitatea epo
cii în care trăim". Fără me
najamente îi califica pe colo
nialiștii portughezi „minți în
chise logicii, adevărului, rea
lității". Fațada e gata să se 
dărîme, numai cei din jurul 
lui Salazar trăiesc în lumea 
iluziilor. Constatări pline de 
amărăciune dar realiste. Zia
rul american omitea însă un 
singur „amănunt" : cu 
explică supraviețuirea 
tică a lui Salazar sau 
să ne exprimăm în termenii 
săi — de ce fațada regimu
lui de la Lisabona mai dăi
nuie încă? Fațada nu s-a dă- 
iîmat deocamdată deoarece 
o mai proptesc baionetele 
„made în S.U.A." și dolarii 
trimiși de peste ocean. Dar 
asemenea proptele nu sînt 
sigure. O știe și „NEW YORK 
TIMES". Uraganul 
mătura necruțător 
țadă...

La acest gînd 
numai Salazar, ci și Franco. 
De aceea, emisarul său a fost 
trimis într-o ridicolă aventură 
la tribuna O.N.U. Dar cînd 
s-a mai văzut ca un falit să 
salveze un alt falit?

EUGENIU OBREA

tremură

timpului 
șubreda

la conferințele diplomatice...

și la... Punta del Este 1 
Desene de V. VASILIU
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