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Regions' Proletari din toate țările, uniți-vă!

IScinieia 
tineretului
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Duminică 7 octombrie 1962
Cinste

petroliștilor!
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l amenii sondelor și rafinăriilor sărbătoresc 
i astăzi ziua lor — Ziua petroliștilor. Pri

lej de trecere in revistă a succeselor 
obfinufe, sărbătoarea petroliștilor este o 
sărbătoare a întregului popor, semn al 

I înaltei prețuiri pe care partidul nostru o 
acordă acestui detașament de nădejde 

al clasei muncitoare. Contribufia petroliștilor la dez
voltarea economiei nafionale, la înfăptuirea sarcinilor 
trasata de Congresul al lll-lea al partidului este una 
dintre cele mai însemnate.

Anul acesta, de ziua lor, petroliștii fac bilanțul unor 
noi succese în producție. In regiunea Oltenia sondorii 
și-au îndeplinit angajamentul privind realizarea de 
economii și depășirea planului pe primele trimestre 
cu mai mult de 13 000 de metri forați. La întreprin
derea de foraj Craiova peste 70 la sută din totalul 
metrilor săpafi au fost lucrați cu turbina. Pînă la 1 
septembrie sondorii Trustului de exploatări geologice 
din cadrul Ministerului Industriei Petrolului și Chimiei 
au obfinut pe seama reducerii costului de foraj eco
nomii peste plan în valoare de peste 3 000 000 lei. 
Importante succese au obfinut petroliștii sondori sau 
rafinori — din regiunile Ploiești, Bacău etc.

Alături de muncitorii vîrstnici, la aceste succese și-au 
adus contribufia lor entuziastă miile de tineri munci
tori, tehnicieni și ingineri.

Muncii avintate, pricepute a petroliștilor i se răs
punde prin grija permanentă pe care partidul și gu
vernul o poartă celor ce extrag și prelucrează aurul 
negru. Intre anii 1950-1960 cîștigul mediu al petro
liștilor a sporit cu 120 la sută, iar începînd de la 
data de 1 septembrie 1962, au fost majorate salariile 
de bază ale petroliștilor în medie cu 10 la sută. Pe 
harfa patriei au apărut localități noi : Valea Caselor, 
Onești, Lucăceșfi, Bîlteni, Țicleni, cu sute de sonde și 
instalații de foraj și extraefie, cu drumuri și așezări 
noi, adevărate orășele, cu case confortabile, cămine, 
cluburi, săli de spectacole și magazine.

P/ilej de bilanț al succeselor, sărbătoarea petro
liștilor este și un însemnat prilej de a stabili măsurile 
care trebuie luate în continuare pentru realizarea 
sarcinilor trasate de partid.

Cu și mai multă vigoare, alături de muncitorii vîrst- 
nlcl tinerii petroliști trebuie să-și sporească contribu
ția la ridicarea eficientei forajului și la reducerea 
prefulul de cost pe metru forat, să fie reduse la 
maximum pierderile de fifei în sectoarele de extrac
ție și prelucrare. In rafinării este necesar ca eforturile 
muncitorilor și tehnicienilor să se îndrepte și mai in
tens spre valorificarea superioară a fiecărei tone de 
țiței, pentru îmbunătățirea produselor. In toate între
prinderile trebuie luate măsuri ca oînă la sUrșitul anu
lui să fie îndeplinite și depășite sarcinile de plan și 
angajamentele pe anul 1n curs.

De ziua voastră, dragi petroliști, vă felicităm cu 
căldură și vă dorim noi și însemnate succese în înde
plinirea sarcinilor trasate de cel de-al lll-lea Congres 
al partidului.

DJAKARTA 6. Trimisul special Agerpres, Ion Gălățea- nu, transmite : La sud de Djakarta, la o depărtare de 60 de km se află vechiul orășel Bo- gor, situat la poalele muntelui Salak. Colonialiștii olandezi i-au schimbat oficial numele, dar de-a lungul celor 350 de ani cit a durat dominația o- landeză, poporul indonezian a continuat să-l denumească la fel ca înainte.Timp de două zile acest pitoresc oraș a avut ca oaspeți pe conducătorii de stat romîni. Bogorul este un oraș în care se desfășoară o activitate științifică intensă. Aici se găsesc o serie de instituții de importanță republicană cum sînt stațiunea experimentală generală de agricultură, cea mai mare din Indonezia, un institut de cercetări chimice și un institut de cercetări în domeniul cauciucului. în afară de aceste instituții specializate funcționează o serie de școli agricole, veterinare etc.Dar Bogorul este celebru în special prin grădina sa botanică ce înconjoară palatul Is- tara-Bogor. înființată cu mai bine de un secol în urmă, în prezent această grădină se întinde pe 120 de hectare unde cresc 16 000 de specii de plante tropicale. Pe bună dreptate, această grădină, pe lingă care----- •-----
Construirea de noi 
drumuri forestiereIn vederea valorificării raționale a masei lemnoase din bazinele forestiere, greu accesibile, întreprinderile de specialitate ale Ministerului Economiei Forestiere continuă și în acest an construcția de drumuri.In primele trei trimestre ale acestui an au fost date circulației 355 km de drumuri prin care se deschid bazine forestiere noi pe Valea Dîmboviței, în munții Vrancei Și în alte masive. Pe văile Ialomicioarei, Cernei, Sebeșului, Jiului, Someșului Cald, în munții Rod- nei etc., se află acum în stadiul final de execuție încă peste 900 km drumuri care pînă la sfîrșitul anului vor fi puse în exploatare.(Agerpres)

funcționează Institutul de botanică, este considerată ca avînd cea mai mare și mai completă colecție de plante tropicale din lume. Orchidee din cele mai diferite, nuferi ca „Victoria Regia" care înfloresc pe lacurile din grădină, baniani a căror tulpină nu poate fi cuprinsă nici de 20 de oameni, vegetația luxuriantă creează o ambianță de un colorit neobișnuit de viu chiar pentru multicolorul peisaj indonezian.în dimineața zilei de 6 octombrie conducătorii de stat romîni însoțiți de președintele Sukarno au vizitat această vastă grădină în care poate fi văzută întreaga vegetație caracteristică regiunilor tropicale. Oaspeții romîni s-au oprit îndelung la sera de orchidee. Saleh Idris, din partea Institutului botanic, le-a dat ex

plicații ample despre munca botaniștilor indonezieni care încrucișează diferitele specii de orchidee pentru a obține exemplare și mai frumoase.Acesta a declarat că a citit o serie de articole despre grădina botanică din Cluj și că lucrătorii grădinii și Institutului botanic din Bogor ar fi interesați să intre în legătură cu grădina botanică din Cluj și, dacă este posibil, să facă schimburi de specii de plante rare. Ei ar dori, în special, să primească renumita specie „Victoria Clusiana“ („Victoria Cluj ană“).Tovarășul Gheorghe Gheor- ghiu-Dej a declarat că stabilirea de legături între grădinile botanice din Bogor și Cluj ar constitui încă un rod al colaborării dintre cele două țări. Președintele Sukamo l-a invitat pe tovarășul Gheorghe

Gheorghiu-Dej să aleagă cele mai frumoase orchidee, ur. mînd ca acestea să fie trimise pentru a fi plantate și în țara noastră. Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a propus ca orchideele să fie alese împreună cu Saleh Idris.în sere, conducătorii de stat romîni au putut vedea cele mai diverse varietăți de orchidee : orchidee obișnuite, care cresc pretutindeni în Indonezia, orchidee denumite, după forma lor, „papuci” sau „periuțe de dinți“, orchidee a- semănătoare cu iarba, orchidee fără miros sau cu miros de medicament, orchidee care la atingere provoacă arsuri și chiar moartea și sînt folosite în Africa pentru confecționarea săgeților otrăvite, precum
(Continuare în pag. a V-a)

Ana Boghinî, Erou al Muncii 
Socialiste, se ocupă cu dra
goste de noile muncitoare. 
Sub îndrumarea ei, în acest 
an, 9 tinere și-au ridicat cali

ficarea profesională.
TELEGRAMĂ

Crește numărul unităților 
comerciale în Capitală

Rețeaua comercială 
și de alimentație pu
blică a Capitalei s-a 
Îmbogățit anul acesta 
cu Încă 70 de unități 
dotate cu utilaje mo
derne. In cartierul Pa
jura, de exemplu, a 
fost construit un

complex comercial for
mat din 6 unități.

Asemenea unități au 
mai iost deschise în 
Calea Grivijei, Vatra 
Luminoasă, șoselele 
Ștefan cel Mare șl 
Mihai Bravu, precum 
și pe magistrala Nord-

Sud. Multe din ele sînt 
organizate tinlndu-se 
seama de noile torme 
de deservire, aprecia
te de cumpărători, cum 
sînt: magazine alimen
tare cu autoservire, 
magazine de radio și 
televizoare, conlecjii, 
incăljăminte etc.

..<• :
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SOLEMNITATEA ÌNMÌNARII
UNOR ORDINE ȘI MEDALII

la Palatul Ma- 
a avut loc so-

SîmbăfS fa amiază 
rii Adunări Najionale 
lemnifatea înmînării unor ordine și me
dalii ale R. 
Consiliul de 
frolistului.

Tovarășul 
ședințe al Consiliului de Stat a înmînaf 
unui număr de 53 de tovarăși Ordinul 
Muncii și Medalia Muncii pentru me
rite deosebite în activitatea desfășu
rată în sectoarele-extrac|ie, jijei și gaze 
și prelucrarea țițeiului.

La solemnitate au participat G'rigore 
Geamănu, secretarul Consiliului de Stat, 
Ion Dumitru și Nicolae lonescu, ad-

P. Romîne, ' conferite de 
Stat cu ocazia Zilei Pe-

Ștefan Voitec, vicepre-

juncfi ai ministrului industriei petrolu
lui și chimiei.

După înmînarea înaltelor distincfii to
varășul Ștefan Voitec în numele C.C. al 
P.M.R., al Consiliului de Stat și al gu
vernului a felicitat călduros pe cei de
corați urîndu-le noi succese 
tatea viitoare.

In numele 
mit ing. Ion

celor decorați 
Luchian.

★
prilej au mai 

Muncii și

în activi-

a mulju-

fost con-
Medalia 

de lucră-

Cu același 
ferite Ordinul 
Muncii unui număr de 584 
lori din diferite unităfi petroliere din 
jară.

(Agerpres)

INTILNIutntr-una din serile trecute, pe cînd mă-ndreptam liniștit spre casă, îmi ieși înainte un necunoscut, mă salută zîmbind șirămase locului, ca și cînd ar fi vrut să-mi vorbească. Mă oprii și eu și-l cercetai cu privirea. Era tînăr, mai degrabă înalt, fizionomie energică, părul puțin răvășit de vînt, nu însă neglijent, ținuta degajată, a omului care se simte la largul său, în orice împrejurare.— Prietene — zise, privin- du-mă binevoitor — astă seară ești invitatul meu IM-am dezvățat demult să mă mai mir de ciudățeniile semenilor, nădăjduind — de

altfel, zadarnic — în reciprocitate. Totuși, o asemenea formulă de adresare avu să mă facă să holbez a nedumerire.—Mă rog dumitale — cai, regăsindu-mi graiul încotro, în ce scop ?— Pur și simplu, la o discuție amicală.— Cam despre ce-ar fi vorba ?— în principal, despre mine ! răspunse tînărul, cu acel aer de calmă siguranță, i prindea de minune.— La urma urmelor, ești dumneata ?— Așa-i, nu m-am mandat, însă puteam să că mă cunoști ! Pe mine mă cunosc — sau, cel puțin, își închipuie că mă cunosc —

Dandarul ochii,repli -— Și,

cinereco- jur

Lucrărilor agricole de toamnă
un ritm mai intens !

Muncile agricole de toam
nă sînt în plină desfășurare. 
Din datele centralizate la 
Consiliul Superior al Agri
culturii rezultă că pînă la 
5 octombrie porumbul a 
fost cules de pe 60 la sută 
din suprafața cultivată, floa- 
rea-soarelui s-a recoltat în 
proporție de 89 la sută, 
cartofii de toamnă de 57 la 
sută, iar sfecla de zahăr în 
proporție de 53 la sută. S-a 
treierat mai mult de 80 ia 
sută din cantitatea de floa- 
rea-soarelui recoltată.

Organizînd mai bine mun. 
ca și folosind toate mijloa
cele existente, multe gos
podării agricole de stat și 
gospodării colective au 
terminat recoltarea și con
tinuă acum intens celelalte 
lucrări agricole de toam
nă. Strînsul recoltei de floa^ 
rea-soarelui a luat sfîrșit în 
regiunile Oltenia, Dobrogea 
și Hunedoara a cartofilor în 
regiunile București și Ga
lați. Culesul porumbului se 
apropie de sfîrșit în regiu-

nile București și Oltenia și 
e-a realizat în proporție de 
70 Ia sută în regiunile Iași 
și Suceava.

Sînt însă unele regiuni în 
care strîngerea recoltei cul
turilor de toamnă este în
târziată. îndeosebi culesul 
porumbului și cartofilor 
este întârziat în regiunile 
Cluj, Mureș-Autonomă Ma
ghiară, Brașov și Maramu
reș.

în ultima săptămînă an 
fost intensificate arăturile 
și însămînțările de toamnă. 
Pînă acum au fost executa
te lucrări de pregătire a te
renului pe 51 la sută din 
suprafața ce urmează să 
fie însămînțată în toamna 
aceasta și s-a semănat cu 
grîu și secară 22 la sută, 
iar cu orz de toamnă 55 la 
sută din terenurile prevă
zute. în regiunile Dobrogea, 
Galați, București și Hune
doara, organizîndu-se strîn- 
gerea recoltei culturilor târ
zii, în primul rînd de pe 
terenurile destinate însă-

mînțărilor de toamnă, și 
folosindu-se. mai bine capa
citatea mașinilor, 
de pregătire a 
pentru însămînțări 
cutat pe 60—70 la 
suprafața prevăzută. Supra
fețe mai mari au fost semă
nate pînă acum cu grîu în 
regiunile Argeș, Galați, Ba
cău, Iași, București și Su
ceava.

Există posibilități pentru 
grăbirea lucrărilor agricole 
de toamnă. îndeosebi în 
regiunile din nord și cen
trul țării, unde semănatul 
trebuie terminat mai de
vreme, este necesar ca for
țele să fie concentrate a- 
cum la recoltarea și pregă
tirea terenului pentru ca să 
se poată lucra din plin cu 
toate mașinile la semănat. 
Paralel cu recoltările, 
toate regiunile trebuie 
tensificate lucrările 
pregătire a terenului și 
mănatul. Toată grija 
buie să se acorde calității 
lucrărilor și efectuării

lucrările 
terenului 
8-au exe- 
8uta din

a semănatului pen
se asigura astfel o 

recoltă bună în anul vii
tor. Muncile agricole tre
buie în așa fel organizate 
ca paralel cu semănatul și 
celelalte lucrări — culesul 
în vii, livezi ți grădinile 
de legume, recoltarea și tre- 
ierișul orezului, însilozarea 
cocenilor de porumb, livra
rea și transportul producției 
contractate — să se desfă
șoare la vreme și în bune 
condiții.

vreme 
tru a

(Agerpres)

Tovarășului WALTER ULBRICHT, 
prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Socialist Unit din Germania, 
președintele Consiliului de Stat al Republicii 

Democrate Germane

Tovarășului OTTO GROTEWOHL, 
președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Democrate Germane

Tovarășului Dr- H. C. JOHANNES DIECKMANN, 
președintele Camerei Populare a Republicii 

Democrate Germane

CU DANSUL
Deșiiu

mal toți contemporanii mei, între 15 și 55 de ani. într-un cuvînt, sînt dansul modern.Făcu doi pași la dreapta, unul la stingă, se răsuci ușor și elegant pe vîrfuri, bătu cî- teva tacturi de step, schiță o piruetă de vals și încremeni sub nasul meu într-o atitudine foarte hazlie. Din păcate— n-aveam chef de giumbușlucuri, așa că nu-1 învrednicii măcar cu un zîmbet.— Dragul meu — șuerai printre dinți — mi se pare că ai greșit adresa! Mă rog, ești „cineva“, ești, ca să zic așa, un mic idol al timpului nostru— numai că această calitate

nu exercită nici o atracție a- supra mea — și apoi, am cu totul alte preocupări, la ora de față !— Oare problemele estetice în general, cu aplicație specială la capitolul dans, nu intră în aceste preocupări ? — se interesă, cu cel mai simpatic glas pe care l-am auzit vreodată, interlocutorul meu.— Problemele estetice — în general — mă interesează, nici vorbă, și le urmăresc oricînd cu plăcere... Dar, în cazul de față, am îndoieli asupra foloaselor practice pe care mi le-ar aduce ! Spune-mi, la ce mi-ar folosi escapada pe care mi-o propui ? Ce noutăți utile, aș putea afla, partici- pînd la discuția cu pricina 7

— Mai întîi, o să afli cîte ceva despre mine : cine sînt, ce caut printre voi, cu cine — și de ce — mă confundă unii dintre așa-zișii mei adoratori, îndeosebi din rîndurile tineretului... Apoi, vei vedea cum încearcă fiecare să mă adapteze gusturilor și concepțiilor sale, cum se pot rătăci sau dezvălui oamenii prin intermediul meu — în sfîrșit, ce-ar fi de făcut pentru stabilirea funde, legeri nostru.— Ei, dar știi că promite să fie într-adevăr interesant ? 'Ascultă, dragul meu... cum să-ți zic, mai pe scurt, pentru comoditatea conversației ?
(Continuare în pag. a ll-a)

unor relații mai pro- a unei mai bune înțe- între mine și publicul

Tovarășului Prof. dr. H. C. ERICH CORRENS, 
președintele Prezidiului Consiliului Național 
al Frontului Național al Germaniei DemocrateBERLINComitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn, Consiliul de Stat, Consiliul de Miniștri al Republicii Populare Ro. mîne și întregul popor romîn transmit calde felicitări Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germania, Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate Germane și întregului popor german, cu prilejul celei de-a XlII-a aniversări a proclamării Republicii Democrate Germane.Poporul romîn urmărește cu simpatie frățească activitatea creatoare a oamenilor muncii din R. D. Germană și se bucură de remarcabilele succese obținute în lupta pentru construirea socialismului în țara dumneavoastră.împreună cu celelalte țări socialiste, R. D. Germană luptă perseverent pentru lichidarea rămășițelor celui de-al doilea război mondial prin încheierea Tratatului de pace german și rezolvarea pe această bază a problemei Berlinului occidental, pentru statornicirea unui climat de pace în Europa.Recenta vizită în Republica Populară Romînă a delegației de partid și guvernamentale a R. D. Germane a marcat un moment important în dezvoltarea trainicelor legături frățești, a demonstrat deplina unitate a celor două partide și guverne în realizarea acelorași scopuri puse în slujba celor mai înalte idealuri ale popoarelor noastre și ale umanității. Rezultatele tratativelor avute cu acest prilej vor da un nou impuls colabo. rării noastre multilaterale și reprezintă o contribuție însemnată la întărirea continuă a unității lagărului socialist, la lupta noastră pentru promovarea politicii coexistenței pașnice, pentru înfăptuirea dezarmării generale și totale, pentru triumful păcii în lume.Vă urăm din toată inima, dragi tovarăși, dumneavoastră și poporului frate din Republica Democrată Germană, noi și mari succese în munca și lupta pentru înflorirea și fericirea patriei dumneavoastre socialiste.

GHEORGHE GHEORGHIU DEJ 
prim-secretar al Comitetului Central al 

Partidului Muncitoresc Romîn, 
președintele Consiliului de Stat al 

Republicii Populare Romîne

ION GHEORGHE MAURER 
președintele Consiliului de Miniștri al 

Republicii Populare Romîne

ȘTEFAN VOITEC 
președintele Marii Adunări Naționale a 

Republicii Populare Romîne

La fel ca în mijlocul verii stațiu
nile de odihnă primesc în aceste 
zile numeroși oameni ai muncii, 
lată, în fotografia noastră o ve

dere din Slanicul Moldovei,



(Urmare din pag. I)— Am sute de nume — și nici unul 1 Spune-mi cum vrei, rni-e indiferent.— De pildă, Ariei! îți convine ?— Vagă rezonanță de erezie — dar, ce-mi pasă ? în fond, nici eu nu-s tocmai ușă de biserică... Acum, să ne grăbim, oaspeții or fi sosit demult !— Cine sînt oaspeții, Ariei ?—- Figuri populare în lumea muzicii și a dansului. Pe unii îi cunoști personal, pe alții i-ai văzut nu o dată, în spectacole...— De exemplu ?— Uite, am să-ncerc să ți-i înșirui la repezeală. Așadar: Irinel Liciu, Oleg Dainovschi, Floria Capsali, Eszter Magyar, Sergiu Malagamba, Horia Șerbănescu, B. Fălticineanu, Luigi Ionescu, Aurel Giroveanu, Vasile Veselovschi, Theodor Vasilescu....Nici nu sfirșise bine ciudatul meu însoțitor cu această enumerare, că mă și pomenii alături de c<ti de mai sus, undeva, într-o încăpere din redacția „Scînteii tineretului" !
★— „Am făcut cunoștință cu dansul prin anii războiului, într-un salon din Filantropia, unul din acele localuri sordide, unde înfloreau huliganismul și desfrîul, unde adolescenți otrăviți de filme cu gangsteri și de romane de 15 lei, își: făureau un fel de aureolă din reputația de bătăuși, șmecheri, scandalagii, șefi. de gașcă, fiind convinși că vor stîrni astfel admirația generală, dar mai ales pe aceea a frumoaselor din cartier...“

— Ascultă, Ariei, cine-i dumnealui ? 
îmi place cum vorbește !

— Cred și eu: e Horia Șerbănescu, îl 
cunosc și pionierii ! Se poate să nu știi 
atita lucru 1— „...Parcă-1 văd pe cîte unul din a- cești donjuani zurbagii țopăind bezmetic, în sunetele unei trompete disperate, zmucindu-și partenera de credeai că acu-acu îi scoate brațele din încheieturi, scălămbăindu-se în fel și chip la fiece mișcare, in timp ce admiratorii zbierau, din cînd în cînd : heeepaa ! heeeep !’

— Ariei dragă, nu știu eare-i părerea 
ta, însă eu am impresia că, deși localu
rile de genul ăsta s-au dius demult pe 
apa sîmbetei, damblaua despre care 
amintește Horia Șerbănescu face victi
me și in ziua de azi..— „...Saloanele și epoca lor au dispărut odată pentru totdeauna. Din păcate, ne este încă dat să vedem, cu diferite prilejuri, tineri și tinere crescuți și educați în cu totul alte condiții, în condițiile orînduirii socialiste, dar care, cînd ies pe ringul de dans, par apucați de duhuri necurate... Ei își închipuie, probabil, că, cu cît se schimonosesc mai tare, cu atît atrag atenția asupra lor...“

Asta-i cam adevărat: o atrag, dar 
vorba-i, în ce fel ?

— Eu, unul, de cîte ori ți văd că-ncep 
să se bițîie, mă simt îndemnat să tele
fonez la „Salvare“ !

— Ai dreptate, Ariei — însă tot nu 
pricep : din ce le-o fi venind ? Nu cum
va — vinovatul ești tu ?

— Eu ? Hotărlt — nu '. Ca să nu zici 
că sînt subiectiv, uite — propun să-i 
întrebăm pe cei de fată, ce părere au 
despre mine și de unde provine confu
zia... Pentru că, evident, unii mă con
fundă !B. FĂLTICINEANU : Dintotdeauna, dansul a exprimat diferite stări sufletești : bucurie, durere, dorință... Consider dansul modern, în primul rînd — un prilej de destindere, în care se dezvăluie, într-o formă estetică, bucuria vieții.LUIGI IONESCU : Aș defini dansul drept o mișcare ritmică și elegantă, în acord cu conținutul sufletesc al celor care o execută.

TH. VASILESCU: în principal, dansul mi se pare a fi o manifestare artistico-educativă: pe lîngă caracterul recreativ, dansul ajută la cunoașterea reciprocă a tinerilor. Mai limpede sau mai voalat, în dans se exprimă ceva din sentimentele și chiar din concepțiile omului respectiv.— Ei, vezi ? Acum — ce mai zici ?
— Vai, Ariei, ce important ești, ce de 

lucruri bune se spun pe socoteala ta!
— Hm, da — asta, cam așa e!
— Haide, haide, nu te umfla în pene ! 

Cine știe, poate ci alții sînt de altă pă
rere...

— Te rog să nu mă crezi un înfumu
rat, dar oricine mă cunoaște intr-adevăr, 
nu poate avea opinii negative despre 
umila mea persoană. Ascultă, și o să te 
convingi! Uite, am s-o rog să „deschidă 
focul“, în această problemă, pe...IRINEL LICIU: Să încerc, deși specialitatea mea este, cum știți, baletul... Cred, însă, că orice danș care-și merită numele poate fi dansat frumos, după cum poate fi și degradat, denaturat, printr-o greșită interpretare. După mine, nu numai baletul, ci și dansul modern se interpretează, și anume, în spiritul sentimentelor și ideilor despre frumos ale celor doi parteneri.OLEG DANOVSCHI : Sînt cu totul de aceeași părere. Unul și același dans poate fi dansat excentric, extravagant, mergînd dincolo de limitele bunului simț — sau, dimpotrivă, elegant, decent.THEODOR VASILESCU : Aici există, dacă nu mă înșel, două probleme diferite, deși, in practică, ele au o strîn- 

să legătură. în primul rfnd, problema caracterului dansului, a valorii obiective, în al doilea rînd, problema interpretării dansului, atît de către orchestră, cît și de către parteneri.AUREL GIROVEANU: După părerea mea, dansurile care pleacă de la motive populare, care se inspiră din folclor, au un caracter estetic pozitiv, sănătos.IRINEL LICIU : Aș vrea să fac cSte- va precizări. Prin „orice dans care-și merită numele“, înțeleg tocmai dansurile inspirate din tezaurul folcloric, acele dansuri care pun accentul pe latura luminoasă a omului, nu pe primitivism. Tovarășul Fălticineanu spunea că dansul trebuie să scoată în evidență bucuria vieții. Intr-adevăr, prin caracterul popular în dans, noi înțelegem, cred, în primul rînd, bucuria de a trăi, de a trăi ca om liber, creator. Există însă piese de dans în care domină primitivismul: frenezia oarbă, instinctele necontrolate.THEODOR VASILESCU : Un dans în care ritmul capătă importanță exclusivă, care incită la mișcări exagerate, inestetice, mi se pare mai aproape de mentalitatea unei orînduiri sociale cu care noi nu avem nici în clin nici în mînecă. Ce „bucurie a vieții“ mai poate simți un om asudat leoarcă, gîfîind ca o locomotivă, complet istovit de efortul fără sens ?OLEG DANOVSCHI : Aș zice că, la noi, fiecare om care dansează în public, fie că-i vorba de o petrecere familiară, de o reuniune tovărășească sau de o seară la un local — trebuie să se simtă, într-o oarecare măsură, un artist! Pe lîngă acea bucurie a vieții, despre care s-a amintit, dansul trebuie să ofere și privitorilor o satisfacție estetică.SERGIU MALAGAMBA : Ritmul „în sine“, sincoparea abuzivă, tendințe specifice muzicii de dans decadente din occident, reprezintă invitații la exhibiționism. la ceea ce tovarășa Liciu numea „ o interpretare degradantă“. Cînd omul depășește limitele decenței sub influența alcoolului, a nicotinei, a excitării nervoase — cînd își pierde controlul asupra gesturilor și chiar expresia feții devine alta — atunci dansul încetează să mai fie dans...
— ...Și omul încetează să mai fie om ! 

Nu-i așa. Ariei ?
— Evident! Dar, scuză-mă. eu n-am 

nici o vină...
— Lasă, nu despre asta-i vorba ! Și 

nu te mai scuza atît, că-ncepi să dai de 
bănuit... Discuția a ajuns la un punct 
foarte important: dacă nu mă înșel, este 
vorba tocmai despre deosebirea dintre 
uman și animalic.
. — Adică ? In ce sens ?

— Vezi tu, unii obișnuiesc să spună, 
în asemenea împrejurări: „Ia mai slă- 
biți-ne cu morala! Sîntem și noi oa
meni, avem păcatele noastre, omenești!“

— Sînt om, nimic din ceea ce este 
omenesc nu-mi e străin 1

— Exact: mă bucură că ai reținut 
maxima pref erată a lui Marx! „Nimic 
din ceea ce este omenesc..." Adeseori, 
cei care ne roagă să-i mai slăbim cu 
„morala“, nu-și dau seama că acordă 
acestui adjectiv, .fimenesc“, atribute 
animalice...

— Te referi la gesturile echivoce, la 
mișcările... cum să zic ? In fine, știi la 
ce mă gîndesc!

— Da, și la asta. Dar asta-i numai 
expresia unui conținut retrograd, a unor 
rămășițe de primitivism în concepție. 
Specificul animalului — este legea in
stinctului : ție să-ți fie bine, restul — să crape ! Dacă nu mă înșel, aceasta 
este principala deviză a capitalismului. 
Omul orînduirii socialiste și comuniste, 
cea mai evoluată, cea mai modernă for
mă de organizare socială, se distinge 
printr-o extremă atenție și dragoste 
pentru ceea ce este obștesc, al tuturor. 
Aș zice, chiar, că cel mai prețios dintre 
bunurile personale ale fiecăruia dintre 
noi — este tocmai această avuție comu
nă, din care face parte și frumusețea 

morală, acordul între etic și estetic. Or, 
cel care uită de sensibilitatea semenilor 
săi, cel care nu se sfiește să jignească 
bunul simț, etica și estetica socialismu
lui, nu se îndepărtează prin aceasta de 
specificul uman, n-o ia de-a-ndăratelea, 
pe scara evoluției, spre animalic ?

— Bine, hai să zicem că e vorba de o 
întîmplare, de un „accident" : ți-ai ieșit 
din fire, te-ai lăsat antrenat — apoi ți 
s-a făcut rușine, mă rog, se-ntîmplă ! 
Dacă, însă, e vorba de obișnuință, atunci 
lucrurile se schimbă...

— Da, fiindcă atunci ceea ce este 
anormal începe să pară normal, si vice
versa.

— Personal, mă fac foc ori de cîte ori 
unii dintre voi, în loc să ia atitudine 
împotriva manifestărilor degradante să- 
vîrșite la adăpostul numelui meu. — se 
angrenează ei înșiși în așa ceva! Dacă, 
de pildă, s-ar ivi pe stradă un om care 
umblă în patru labe și face ham-ham 
la trecători — lumea ar sesiza imediat 
că-i vorba de o anomalie și ar proceda 
în consecință. De ce în alte circumstan
țe, comportări înrudite cu exemplul de 
mai sus apar unora drept firești și ad
misibile ?

—• Intr-adevăr, dragă Ariei — e foarte 
ciudat I Dar nu ți se pare că am mono
polizat discuția ? Cu siguranță că oas
peții noștri au multe de spus, în aceste 

probleme. Uite, Sergiu Malagamba 
parc-ar vrea să adauge oeva.„SERGIU MALAGAMBA : Dacă dansul încetează să mai fie dans, la aceasta contribuie și melodia și textul și interpretarea. Sînt împotriva platitudinilor rimate și ritmate, împotriva zgomotelor sacadate, însoțite de bîiguieli — gen : „tu, tu, tu-bu, bu, bu !“ Asemenea „melodii“ și asemenea ..versuri“ au efecte paralizante asupra creierului, sînt mijloace efective de abrutizare. Cred că ele n-au ce căuta la noi, unde totul tinde să-l facă pe om mai luminat, mai sensibil.OLEG DANOVSCHI: în Occident — îndeosebi în Statele Unite — s-a ajuns la situația ca dansurile decadente să constituie un prilej de manifestări înjositoare, un mijloc de îndobitocire a tineretului.VASILE VESELOVSCHI : Acest așa zis dans, degradat și degradant, această bîțîială frenetică, nu-i în fond altceva decît o armă „ideologică" a claselor exploatatoare, un produs al capitalismului.Ațîțînd psihoza instinctelor, a pornirilor primitive, „dansurile“ cu pricină au un sens foarte precis : oamenii care se obișnuiesc să țopăie automat, în ritmul tobelor și trompetelor, pot să execute cu aceeași inconștiență și alte acțiuni, mai puțin „nevinovate“...B. FĂLTICINEANU: Ca regizor am avut ocazia să văd diferite pelicule, în care se arăta cum practică „dansul“ o parte a tineretului din Occident. Bătăi cu sticle, sfărâmarea mobilierului, scene de isterie în masă, însoțesc adesea aceste „petreceri“. Evident, este vorba de acțiuni de îndobitocire, în scopuri bine cunoscute.TH. VASILESCU : De acord cu toate observațiile colegilor mei, țin să subliniez, încă o dată, necesitatea unor melodii și a unor texte de calitate pe care să le oferim tineretului nostru. Dacă nu facem acest lucru, dăm, implicit, cîmp de acțiune unor produse dubioase. De asemenea, nu putem combate tendințele de exagerare în însușirea dansurilor „la modă“ de către tineri, decît printr-o asiduă muncă de educare — adică, învățîndu-i sistematic cum se dansează corect și frumos.(VASILE VESELOVSCHI: Și eu cred că ar fi de dorit să explicăm, în mod sistematic, cu competență, de ce considerăm anumite dansuri — twistul sau holla-hoop, între altele — drept inestetice și dăunătoare din punct de vedere moral.AUREL GIROVEANU: Tineretul este mereu dornic de noutate, fiecare generație vrea să aibă ceva al ei, specific, nemaivăzut! De aceea, încearcă să inventeze și este foarte sensibil la tot ce i se prezintă drept nou, fie că este Intr-adevăr, sau vrea să pară ca atare. Maestrul Arghezi spune că toți tinerii își închipuie că dragostea începe cu ei. Parafrazînd, s-ar putea spune că fiecare generație își închipuie că inovația în dans îi aparține, în exclusivitate....

— Ce zici, Ariei, cum e cu noile ge
nerații ? Te canonesc rău, bietul de 
tine ?

— Partea proastă este că flecare face 
cum îl taie capul — și pe mulți li taie 

figurt cMnuha dupli dans.

destul de anapoda... Unde ne-or fi pro
fesorii ?FLORIA CAPSALI : O experiență pedagogică îndelungată, mă îndreptățește să afirm că dansul trebuie învățat încă din școală. N-ar fi rău să existe ofe de dans, eventual, în cadrul programului sportiv. Este extrem de important ca tînărul să deprindă încă de mic mișcarea armonioasă, pasul corect, educarea ținutei.ESZTER MAGYAR : Mă asociez întru totul celor spuse de tovarășa Capsali și țin să adaug că trebuie să fie bine pregătiți, în primul rînd, instructorii și profesorii de dans. Poate că, în cadrul Comitetului pentru artă, ar putea funcționa o comisie care să verifice periodic cunoștințele acestor educatori.HORIA ȘERBĂNESCU : Vara aceasta, am asistat, la mare, la un concurs de dans interesant și original. Juriul era format din publicul prezent. Premiul I a fost cucerit de o pereche „internațională" : o poloneză și un romîn, ambii, în jurul vîrstei de 20 de ani. Au dansat într-adevăr admirabil, foarte modern și foarte la locul lor în același timp. Am putea organiza concursuri în care să se pună accentul pa anumite dansuri, pe un anumit stil de « dansa. Sînt convin* că mulți tineri care exagerează cu

Foto: N. STELORIAN„noutățile“ In dans, nld nu-și dau seama ce ridicol este lucrul acesta, pentru că nu le-a spus-o nimeni. Școlile de dans sînt absolut neîndestulătoare. Ce-ar fi să se inițieze cursuri de dans modern pe lîngă casele de cultură ale tineretului ?TH. VASILESCU : Este regretabil că, nu într-un singur caz, conducerile școlilor, comitetele cluburilor etc., subestimează importanța problemei dansului în rîndurile tineretului. Adevărat, este mai simplu să nu organizăm deloc reuniuni dansante în localul școlii, al instituției, al întreprinderii, decît să ne ocupăm de organizarea unor reuniuni reușite. Să ne gîndim, însă, încotro se vor îndrepta îtn aceste cazuri, elevii, studenții, tineretul, în general care vor și 
au dreptul să danseze ? Așa se creează „cîmp liber" pentru acele produse și inițiative dubioase despre care vor

beam: benzi de magnetofon cu muzică decadentă, figuri trăznite, fără nici o legătură cu dansul propriu-zis, eventuale inovații vestimentare, mai ales la „ceaiuri“, „jururi" etc. în treacăt fie zis, părinții ar trebui să se intereseze mai îndeaproape unde se duc copiii lor să danseze, cu cine, în ce mediu.LUIGI IONESCU : Și, de asemenea, in sălile de dans frecventate de tineri, să se prezinte cu prilejul fiecărei reuniuni mai importante un mic program artistic, în cadrul căruia dansatori excelenți să demonstreze publicului cum se dansează corect diverse dansuri la modă. Nouă, care cîntăm în unele împrejurări, cînd se și dansează, ni se face cîteodată jenă pentru anumite perechi de pe ring...SERGIU MALAGAMBA : în genere, tinerii nu învață sistematic: ei „prind" dansul, mai bine sau mai prost, în funcție de cum li se arată și de propriile lor aptitudini. Cel mai adesea, îl prind destul de aproximativ, pentru că le lipsește o bază tehnică, dacă se' poate spune așa. De aceea, și eu cred că ar fi de dorit să se învețe dansul în perioada școlii medii. Asta ar contribui, desigur, șl la orientarea gustului.După cum -se știe, și după cum »-« mai spus aici, tineretul este extrem de 

curios ; profesorii de dans au datori« să se documenteze temeinic, să poată argumenta convingător calitățile și defectele diverselor „noutăți“ în materie.B. FĂLTICINEANU : în spectacolele noastre — mă refer îndeosebi la estradă — ar trebui să privim cu mai multă exigență realizarea satirei. Uneori, vrînd să ridiculizam exagerările, aspectele degradante din dansurile „,1a modă“ în Occident, oferim tinerilor „curioși" — niște modele destul de agreabile... De asemenea, în localuri sau la reuniuni, dacă execuția orchestrei se menține în limitele normale, pînă pe la miezul nopții, ulterior în foarte multe cazuri — instrumentele o iau razna, începe degradarea dansului și, bineînțeles, a dansatorilor...IRINEL LICIU : Există la noi tradiția unor prezentări de noutăți vestimentare — așa numita „Paradă a modei“, avînd rostul de a menține inovația în limitele utilului, frumosului și decenței. Nu s-ar putea organiza ceva similar, In materie de dans 7HORIA ȘERBĂNESCU : De asemenea, pe linie de televiziune, și de cinematografie, în dublu sens — adică, și programe educative, filme documentare despre cum se dansează anumite dansuri, cu explicarea amănunțită a mișcărilor — și programe satirice, surprinzînd, eventual, unele aspecte „pe viu“.OLEG DANOVSCHI: Mă gîndesc la eventualitatea unei publicații de specialitate — sau cel puțin, la o rubrică în cadrul unui ziar, al unei reviste... Să se explice, cu desene, pașii, mișcarea de ansamblu, diferitele variante...VASILE VESELOVSCHI: N-ar fi rău ca „Scînteia tineretului“ să organizeze un raid anchetă, să vadă ce se petrece în școlile de dans, ce metode folosesc 

I
n dorința de a cunoaște opinia unor specia
liști asupra anumitor probleme legate de 
dansul modern, ziarul nostru a organizat re
cent o discuție pe care v-am prezentat-o, re
zumativ, în cadrul materialului de mai sus.

Credem că, în afară de cele ce s-au spus cu acest 
prilej, există numeroase elemente importante, din 
punct de vedere practic și teoretic, care merită să fie 
luate în considerație.

„Scînteia tineretului" invită pe oamenii de artă, pe 
maeștri și instructorii de dans, pe directorii de școli, 
case de cultură, cluburi, activiști U.T.M. — și, în ge
neral, pe toți cititorii săi care se interesează de aceste 
probleme, să contribuie la clarificarea lor, spunîn- 
du-și cuvîntul în coloanele ziarului.

Aceasta va contribui la crearea unei opinii de ma
să, în rîndul tineretului nostru, pentru un dans de
cent, estetic, care să corespundă pe de-a-ntregul pro
filului moral, educației omului de tip nou, constructor 
al socialismului.

profesorii, cum stăpânesc cunoștințele pe care le predau elevilor. Mi se pare salutară ideea introducerii dansului în școală — desigur, nu cu caracter obligatoriu ! Dar, în primul rînd, să ne ocupăm de cei care au terminat școala și s-au deprins să danseze la întîmplare — cel mai adesea prost —• cum spunea Malagamba... -TH. VASILESCU s Si eu cred că nu putem obliga pa nimeni să învețe în școala propriu zisă... în schimb, înființarea unor cursuri pe lîngă casele de cultură ale tineretului, o socotesc bine venită. Și nu numai pe lîngă casele de cultură, dar și pe lîngă cluburile întreprinderilor. Casele de cultură au, încă, o eficacitate redusă. Instructorii cunosc foarte aproximativ noile dansuri — unii dintre ei, dintr-o opoziție „principială" ! Ar fi bine să-i ajutăm să facă distincția necesară între exagerare șl inovație — eventual, cu ajutorul unei comisii de specialiști, care să analizeze cu atenție caracterul fiecărei piese „la modă“.
— După cum vezi amice, ai devenit o 

problemă de mare importanță: ești așa 
de complex, incit mă intimidezi!

— Sînt complex — fiindcă sînt mo
dern...

— Da, Arielule, dar știi tu ceva ?
— Ce să știu ?
— Uite, deși sînt un ignorant, in ce 

te privește, aș îndrăzni să-mi spun șl 
eu părerea, acum, de bun rămas.

— Sînt numai urechi!
— Eu așa cred: ca să fii totdeauna 

modern, trebuie să fii puțintel clasic...
— $i viceversa! De altfel lucrurile 

sînt foarte clare în această privință. Și 
eu și distinsul meu verișor, baletul, 
avem același strămoș care a gustat, 
pesemne, din apa tinereții fără bătrîne- 
țe : folclorul. Cu el începe tot ce ne pri
vește — așa cum tot ce este viu, in
tr-adevăr, își are rădăcinile în popor.



eiau întotdeauna cu stator-i 
nică bucurie această poștă a 
eroilor noștri, ea constituind 
pentru mine, nu numai pen
tru tinerii cărora le este 
adresată, o inepuizabilă sursă 
de învățăminte. Poate vă a- 

mîntiți că acum cîtăva vreme a apărut în 
„Scinteia tineretului” așa cum apare me
reu, o fotografie cu un grup de fete în 
mijlocul cărora era Eleonora Popescu, tî- 
năra conducătoare a unei brigăzi fruntașe 
în întrecerea socialistă de la întreprinde
rea textilă Pitești. Deși fotografia înfățișa 
numai 5 dintre muncitoare, textul care o 
însoțea ne vorbea despre întreaga echipă 
de 24 de fete, toate fruntașe și vrednice 
de a fi citate ca pildă în îndeplinirea sar- 

, cinilor de plan. Am în fața mea această 
fotografie în care grupul tinerelor texti- 
liste ne dă imaginea tineretului nostru, 
hotărît și optimist, plin de încredere în 
forțele sale. Fotografia este luată în pri
mul plan al unei vaste hale moderne cu 
stîlpii ei robuști și zvelți, cu arcadele 
largi și masive, cu lumina puternică re
vărsată peste sală, în care bobinele înși
ruite una lîngă alta pînă în fundul în
căperii par straturi îngrijite de flori albe.

Ca și în alte rînduri, această mărturie 
a unor tineri care își îndeplinesc cu cin
ste îndatoririle a stîrnit un viu interes 
concretizat în obișnuita poștă prin mij
locirea ziarului nostru și, firește, prin tot 
atîtea scrisori trimise direct Eleonorei 
și tovarășelor ei de muncă. Poate e bine 
să zăbovim puțin și de astă dată asupra 
definiției acestui erou al nostru cu care 
se leagă atîtea și atîtea corespondențe ve
nite din toate unghiurile țării. Pentru noi 
concepția de eroism în muncă nu este 
legată de ideea vreunui lucru cu totul 
neobișnuit, din cale afară de greu de 
atin6, ci, dimpotrivă, socotim că nivelul 
acesta poate fi atins de către oricine (evi
dent, cu strădaniile necesare), că nimeni

de Marce! Breslașu

în fața exemplului nu poate spune : mi
nunat, îl admir, dar eu nu pot face ace
lași lucru. Dacă e clar ceea ce spun, un 
asemenea eroism trebuie să fie și tinde 
din ce în ce mai mult să fie un fenomen 
de masă. Dintre multele scrisori pe care 
le-am citit, spicuiesc cîteva, deși în cele 
mai multe sînt lucruri demne de relevat 
și de reținut. Iată, spre pildă, o scrisoare 
care începe cu „Dragă colegă” și poartă 
semnătura lui Bădiță Ionel de Ia un liceu 
din Cîmpulung Moldovenesc-Suceava. El 
mărturisește că a avut o mare bucurie vă-

rînd-o pe fosta lui colegă, astăzi condu
cătoarea unei echipe fruntașe în numai 
doi ani de încadrare în producție și con
tinuă: „Doresc să aflu metodele pe care 
le-ai aplicat pentru a depăși planul, pen
tru a obține produse de calitate superioa
ră... Cu ce ai contribuit în calitate de 
șefă, la crearea unui colectiv omogen — 
adică fiecare component al lui să fie 
fruntaș și în producție și în celelalte ac
tivități organizate de întreprindere? ...Sîn- 
teți liotărîte și pe viitor să mențineți 
titlul obținut ? In timpul concediului meu, 
voi veni să vă vizitez la filatura Găvana 
Pitești cu care prilej voi afla mai amă
nunțit de la fiecare felul cum a muncit 
pentru a obține aceste succese. Dar m-ar 
interesa numai să știu și cum îți petreci 
timpul liber ; dacă te pasionează litera
tura beletristică sau citești unele cărți de 
specialitate în ramura filaturii, dacă ați 
organizat activități cultural-artistice, dacă 
ați vizionat filme sau ați participat la 
activități sportive de masă. Sînt mai ales 

curios să știu dacă și cîți tovarăși de-ai 
tăi participă la cursurile serale”. Și în
cheie cu felicitări și salutări întregului 
colectiv.

Nu știu dacă e vorba de o coincidență 
numai, dar o altă scrisoare este semnată 
Bădiță Niculina, poate vreo soră, poate 
vreo altă rubedenie a elevului amintit. In 
multe regiuni ale țării noastre cîte un 
nume este foarte răspîndit la toți urma
șii aceluiași moș îndepărtat. Această scri
soare, este scrisă în numele unui grup 
de fete care o cunosc mai de mult. După 

nuanța mifelicitările de rigoare, și mie 
se pare fermecătoare, într-o mică răbuf
nire, orgoliu firesc, urmează acest pasaj : 
„Știm că ești o muncitoare filatoare bună. 
Și noi aici confecționăm tricotaje, marfă 
de primă calitate și sîntem fatografiate 
la panoul de onoare al fabricii noastre. 
(N-om fi noi chiar la jurnal dar la pa
noul de onoare tot sîntem !). Iar în în
cheiere „...să nu ne dai răspuns că venim 
noi duminică acasă”. Dacă cele două mi
sive citate mai sus emană de la tineri cu 
care fruntașa din fotografie — și din 
fabrică — este în vechi și prietenești 
relații, o a treia vine de la o elevă a 
Școlii medii „Nicolae Bălcescu” din Pi
tești pe nume Danciu Ecaterina. Și ea 
pune o scrie de întrebări privitoare la 
metodele de muncă în colectiv care au 
dus la aceste realizări. Ca elevă a clasei 
a IX-a E, a făcut ea însăși practică timp 
de două săptămîni la sfîrșitul celor doi 
ani în fabrica unde lucrează utemista 

Eleonora Pop eseu. „In primul an im 
cut practică la secția țesătorie, în al do in 
lea an la secția de filatură și-mi para 
rău că nu v-am cunoscut personal. Dar 
sper că la anul, cînd mă voi întoarce pen-« 
tru practică în întreprinderea dumnean 
voastră, să vă pot întîlni”. Subliniez în 
mod cu totul special cazul acesta de ani 
grenare în preocupările concrete ale mun
cii, care devin preocupări constante la 
cei care au trecut numai a scurtă pe
rioadă prin practica unei întreprinderi și 
care și în vremea școlii țin să afle amă
nunte despre munca înaintașilor lor. „Cum 
^activați pe linie de U.T.M,, cum vă aju
tați unele pe celelalte”, și aceasta, ca un 
leit-motiv, în multe scrisori, „urmați 
cursurile serale, cum vă petreceți timpul 
liber, citiți literatură, dar presa ?”

Iată numai cîteva din multele gîndurî 
ale tinerilor noștri atunci cînd se găseso 
în fața unei pilde înălțătoare pentru pro
pria lor muncă, reacția lor firească, 
spontană, necesitatea pe care o resimt de 
a-și mărturisi admirația, grija de care se 
simt ei înșiși răspunzători pentru ca totul 
să constituie o activitate și o creștere 
armonioasă și progresivă : producția, viața 
politică în U.T.M., preocupările în tim
pul liber, formarea unei culturi generale 
și de specialitate, ridicarea nivelului prin 
școală, prin lecturi, prin frecventarea 
spectacolelor, întărirea trupului prin sport. 
Și parcă, mai ales, pentru unitatea colec
tivului, pentru sudarea lui adîncă, che
zășia cea mai importantă a realizărilor 
fiecăruia și tuturor.

Să-mi fie îngăduit, pentru că am por
nit de la imaginea unei hale de filatură, 
să vă mărturisesc că minții și sufletului 
meu i se impune o altă imagine, aceea a 
mii și mii de fire nevăzute dar trainice, 
care leagă între ele cunoștințele utemi- 
știlor noștri de pretutindeni, împînzind 
țara cu această țesătură de prietenii in
destructibil legate.

Scena din piesa „îndrăzneala“, prezentată în premieră la Teatrul de 
stat din Baia Mare

Foto: AGERPRES

Aspect al noilor blocuri construite pe magistrala Nord-Sud din Capitală.

Recital de pian

PE SCENA CĂMINUL CI, F//IM COLECTIVEI

Ascultând discul cuprinzînd 
unele piese pentru pian de Scar- 
latti, Schubert și Liszt, inter
pretate de Aldo Ciccolini la 
Festivalul „George Enescu", ani 
prețuit odată mai mult consec
vența cu care acest tînăr muzi
cian își împlinește crezul său 
artistic. „Nu văd muzica — ne 
împărtășea el, în timpul Festiva
lului — doar „muzical“. Pentru 
mine, muzica e- 
ste o problemă 
atît de arhitec
tură, de înfăți
șare a liniilor 
mari cît și de 
pictură, de co
lorit... Ca o per
manență a inter
pretării : simpli
tatea. Este singurul lucru care îi 
păstrează muzicii tinerețea și 
prospețimea...” Și într-adevăr, 
cele cinci sonate de Scarlatti 
apar redate cu o frazare simplă 
și extrem de distinctă, cu o 
mare puritate a expresiei și tot
odată cu o pătrundere de adîn- 
cime a sentimentului ce le-a 
însuflețit. Astfel, Ciccolini reu
șește să ridice aceste miniaturi 
muzicale de la modesta titula
tură de „glume muzicale” pe 
care le-a acordat-o însuși Scar
latti, la nivelul unor piese im

La școala
M-am gîndit să 

scriu cîteva rînduri 
despre viitorii me
canici agricoli care 
cu numai două săp
tămîni în urmă au 
pășit pragul școlii 
de mecanici agri
coli din Roșiorii de 
Vede. Cursurile a- 
bia au început dar 
încă de pe acum 
Dumitru Nicula, Va- 
sile Stanca, Florea 
Trașcă, Vasilică 
Bortea, T r a i a n 
Ghiormași și mulți 
alții, pasionați de

viitoarea lor me
serie, studiază neo
bosit pentru a de
veni pricepuți me
canizatori ai agri
culturii noastre so
cialiste. Fiecare din
tre elevii școlii au 
numai cuvinte de 
laudă despre condi
țiile minunate de 
viață și învățătură 
ce le sînt create. 
Dormitoarele spați
oase, cu pături noi 
și cearceafuri albe, 
cantina modernă cu 
350 de locuri, biblio
teca cu cele peste

Orașul nostru devină tot mai frumos
Tîrgușorul mizer de altă 

dată, cu case sărăcăcioase și 
străzi pline de noroi și-a 
schimbat complet înfățișarea.

Viața orașului Tîrgu Jiu 
pulsează în jurul întreprinde
rilor industriale: Complexul 
de industrializare a lemnului, 
Fabrica de țigarete, Fabrica de 
confecții „Tudor Vladimire- 
scu“ etc.

Numeroși muncitori locuiesc 
în blocuri modeme. Magazine 
bine aprovizionate, veșnic pli
ne de cumpărători împînzesc 
orașul.

Orașul oferă locuitorilor săi 

portante prin ecoul lor profund 
uman, prin strălucita virtuozi
tate cu care sînt interpretate.

în cele două Imprcmptu-uri de 
Schubert, piese muzicale cu ca
racter improvizat orie, în care 
melodiile nostalgice alternează 
cu cele vesele, de un romantic 
avînt, Ciccolini apare păstrăto
rul celor mai bune tradiții inter
pretative. Nu, desigur, în sensul 
că s-ar mărgini la anumite ti

pare, ci pentru 
că se ferește, 
întocmai ca 
George Enescu, 
pe care îl cita 
ca model, de e- 
fecte de sonori
tate necerute, 
de nuanțe ar
bitrare.

Discul, editat de „Electr ecord“ 
mai cuprinde un „Vals-capriciu“ 
de Liszt — o transcriere a unui 
vals de Schubert.

lntrucît captarea sunetului a 
fost făcută cu multă grijă, ținîn- 
du-se seama de faptul că pianul 
este un instrument dificil de în
registrat, discul redă cu fidelita
te arta interpretativă a lui Aldo 
Ciccolini.

J. V. PANDELESCU

viitorilor mecanizatori
1500 de volume de 
literatură și de spe
cialitate, atelierele 
dotate cu mașini 
moderne, totul este 
pus la dispoziția vi
itorilor mecanici a- 
gricoli.

Cei 45 de profe
sori, maiștri și pe
dagogi, îi ajută ne
contenit pe elevi 
să-și însușească cît 
mai temeinic mese
ria de mecanizator.

ȘTEFAN
DUMITRACHE 

inginer

multe posibilități de odihnă și 
distracție. Cinematograful „Vic
toria" te atrage nu numai 
pentru filmele pe care le pre
zintă ci și prin înfățișarea sa 
modernă, frumoasă. Parcurile, 
cu fintînile și florile lor mul
ticolore sînt îndrăgite de ti
neret. în ele găsești alături de 
monumente istorice cum ar fi 
statuia Ecaterinei Teodoroiu, 
monumentele de artă cu care 
marele sculptor Brîncuși ne-a 
înzestrat orașul.

MARIA STÎNGĂ 
muncitoare

0 nouă promoție de tractoriști — rutieriști

s-au încheiat cursurile 
tractoriști rutieriștl din

Recent 
școlii de 
cadrul M.E.F. care a funcționat în 
comuna Rucăr — raionul Muscel. 
Toți cei 80 de elevi au absolvit 
cursurile cu calificativele ,,bine" 
și ,,toarte bine" iăcînd astiel do
vada temeinicei lor pregătiri.

S-au evidențiat in mod deosebit

Angela Cosoreanu se numără printre țesătoarele fruntașe de la Țesători a „Tudor Vladimirescu dm Capitală

Copii în căutarea adevărului

■
 iteratura folosește

curent acest pretext 
poetic de investi
gare a realității 
care este eroul — 
copil, minte vie, 
pătrunzătoare, foarte 

receptivă la înjelegerea vieții. 
Preferați ai genului de aventuri 
(și preferind genul ce le stîrnește 
imaginația, curajul, generozita
tea), copiii pătrund cu succes și 
în opere adulte ale spiritului : 
operele satirice „Țara minunilor“ 
descoperită de Alice din poves
tea clasică, ori lumea prin care 
circulă, împovărați de întîmpina- 
rea dureroaselor nedreptăți, Da
vid Copperfield sau Pip din 
„Marile speranțe“, nu sînt decît 
echivalentele — simbolice ori rea
le—ale societății timpului respectiv, 
cu toate mizeriile morale și ma
teriale ce o caracterizează. Dacă 
un scriitor ca Dickens își înconjura 
însă eroii cu multă duioșie, sen
timentalism specific literaturii en
gleze de la sfîrșitul secolului tre
cut, — pana de o luciditate ne
cruțătoare a incisivului realist cri
tic Mark Twain, își zugrăvește 
personajul cu o ironie care ni-l 
face și mai simpatic pentru că e 
un copil viu, complex, foarte in
teligent. Finn Huckleberry, nevoit 
să trăiască înfr-o lume viciată, de 
bețivi, excroci sau filistine bigo
te, împrumută cîte ceva dip ‘tră- 

utemiștii Vasile Gălișanu, Ilie 
Oancea, Nicolae Orbu, Zaharia 
Roșu, Gavrilă Ursu și alții.

Tofi absolvenții au fost repar
tizați Ia diferite Direcții regionala 
din /ară.

LEONTIN ILESAN 
mecanic-auto

salurile mediilor pe care Ie stră
bate : cinism, abilitate în a 
minți, ușoară ipocrizie, deși ră- 
mîne încă — în esenjă —- un bă
iat de treabă, gafa a-și salvă prie
tenul, un negru urmărit. Mai de
părtat de confrații săi puritani en
glezi și mai realist descris, ase
mănător cu eroii popularului ro
man picaresc (mai ales cu recent 
ecranizatul „Lazarillo de Tormes“) 
Huckleberry nu e personajul idea
lizat, căutînd utopic un adevăr 
rigid în numele unei morale rigi
de, ce opune pe principii iezuite 
ce e „bine" și ce e „rău”.

Conformismului naiv al lui Da
vid Copperfield care sună puțin 
a fariseism mic-burghez, îi ia lo
cul o înțelegere brufală, realistă 
a vieții, de către un copil pe 
care nici familia, nici religia sau 
societatea nu l-au învățat să ju
dece faptele oamenilor după un 
cod moral al manierelor elegante. 
Tatăl, un declasat trăind o dramă 
curentă în societatea care-și arun
că indivizii mai slabi la marginea 
ei, i-a strecurat cîteva noțiuni de 
„învîrtire“ în viață : caută să iei 
de unde poți ceea ce îți convine, 
pentru că dacă n-o faci tu o vor 
face alții. înarmat cu această teo
rie (care bătrînulul nu l-a folosit 
deloc pentru că probabil, ca orn

n seara aceea, ca și în multe altele, directoarea căminului cultural din Dragalina Bărăganului a discutat un timp cu pre- gospodăriei, a stat cu brigadierii și cuședințele de vorbă alți colectiviști care veniseră la „colțul roșu“ să afle în a- mănunt ce e de făcut a doua zi sau să urmărească emisiunea la televizor. Era într-o joi și trebuia definitivat programul de activitate al căminului pentru săptămînă următoare. Trebuiau cunoscute ultimele noutăți din viața colectivei, pentru ca la nevoie unele prevederi stabilite cu mai mult timp înainte în planul trimestrial al căminului să fie modificate și aduse în pas tuit tele ghe
cu actualitatea. S-a sfă- directoarea cu președin- Petre Barbu și cu Gheor- Simion, secretarul corni-

(Aventurile lui Huckleberry Finn)
simplu, structural cinstit, n-a apu
cat s-o aplice), încearcă copilul să 
fure găini dinfr-o fermă vecină, se 
înhăitează cu doi excroci ca să 
ușureze de bani, dîndu-se drept 
rude, niște negustoresc bogate. 
Dar înfîmplarea și spiritul drept 
al copilului, îl împiedică să ducă 
pînă la capăt coțcăriile, să devi
nă unealta hoților.

Cu toate că filmul recent

CINEMATOGRAFICI

care adaptează cartea lui Twain 
nu-ți clarifică suficient cauza 
penfru care Finn își denunță com
plicii, înțelegi totuși că nu atît 
teama că ar putea fi prins ori sim
patia subită pentru tinerele bogă
tașe îl fac să renunțe, ci dorința 
de a-l îndepărta de orice primej
die pe prietenul său negru, a- 
menințat cu denunțul de cei doi 
excroci. Ecranizarea americană 
pune cu pregnanță în evidență a- 
ceastă emoționantă prietenie din
tre un copil alb și un negru fugă
rit de rasiști. Pentru aceasta, ca 
și pentru virulența caricaturii por
tretelor excrocilor, ■ bigotelor, • 

tetului comunal U.T.M., care e și vicepreședinte al gospodăriei.Una dintre s-a impus în tenției lor. Manda Puiu, multe alte tinere colectiviste lucrează cu spor în zilele din urmă pe ogoarele gospodăriei, în vreme ce alte cîteva fete n-au manifestat aceeași con- știnciozitate în muncă. Și și-au adus aminte — cei ce se sfătuiau — cît de apreciată a fost, ori de cîte ori s-a inițiat, „seara fetelor” la căminul cultural. Și ■ în săptămînă ce a urmat, „seara fetelor” a fost dedicată devotamentului tineretului din colectiv față de gospodărie, așa cum se manifestă el în munca de zi cu zi Pe ogor și la ferme. Tinerele colectiviste fruntașe amintite ca și altele au fost solicitate să vorbească despre munca lor. Apoi au fost invitate să-și spună părerea și acelea care nu prea aveau cu ce să se laude în ultima vreme. Le-a ajutat puțin și brigada artistică nu cu un program întreg, ci cu cîteva momente de imediată actualitate și cu adresă precisă. In încheiere — pentru toată lumea — a rulat filmul „Străzile au amintiri“.Manifestarea descrisă aici nu este o excepție în ansamblul activității căminului cultural și organizației U.T.M. din Dragalina.Sub îndrumarea comitetului comunal de partid, comitetul comunal U.T.M. și conducerea căminului se preocupă ca nimic din ceea ce este esențial pentru tinerii colectiviști să nu lipsească din programul căminului.
Vizitele în gospodării colective, pregătite sub conducerea organizației de partid, și-au vădit puterea de convingere în anii colectivizării. Ele sînt folosite și în prezent pentru a răspîndi experiența gospodăriilor fruntașe. Tinerii colectiviști din Dragalina și-au manifestat dorința de cum a progresat în timp gospodăria din fruntașă pe raion, dierii,

aceste noutăți mod deosebit a-Maria Frățilă, Maria Manea și

a vedea ultimul Ceacu, Briga- țefii de echipe și alți colectiviști din Dragalina au mers în vizită la această

fermierilor antrenați înfr-o vrajbă 
continuă, „dihonie" ce-i ucide 
unul pe altul, merită laudele noa
stre. Mai puțin pentru alunecare 
în sentimentalismul dulceag cînd 
e vorba de șeriful binevoitor și 
soția sa miloasă. In ansamblu însă 
descoperim cu bucurie o atitu
dine inteligentă și curajoasă (cu 
atît mai curajoasă cu cît e vorba 
de problema rasială de o strin
gentă acfualitafe în nordul Ame- 
ricii de astăzi), față de opera cla
sică. A fost păstrat și folosit cu 
vervă (rostit de un copil — actor 
excelent dotat) dialogul sclipitor, 
caustic al scriitorului american, 
care definește unul dintre cele 
mai fermecătoare, originale perso
naje din literatura cu copii. La 
aceasta au contribuit în afara 
scenariului și regiei micul inter
pret al lui Huckleberry — un copil 
ager, cu vocația umorului și a 
improvizației scenice. II simți cum 
își găsește pe loc mimica potri
vită momentului, neașteptafa-i 
mobilitate a chipului ajutîndu-l 
să exteriorizeze dificile procese 
lăuntrice, ca de pildă felul cum 
ia naștere, în mintea sa, invenția, 
minciuna. Huckleberry improvizea
ză nu din viciu ori din constrîn- 
gere, din obligația situației tn 
care-1 pune viața, cît, mai «Ies, 

gospodărie. Dar înainte de a- ceasta, la căminul din Draga- lina s-a organizat o adevărată „săptămînă Ceacu”. O expunere despre drumul a- cestei gospodării de la început și pînă azi, o seară de întrebări și răspunsuri: „Ce ați dori să aflați la gospodăria colectivă din Ceacu ?“, un jurnal vorbit despre metode noi în agricultură folosite de gospodăriile fruntașe din raionul Călărași — au inițiat pe colectiviștii din. Dragalina a- supra scopurilor vizitei, care de astă dată a avut caracterul unei călătorii de studiu. Astfel pregătiți, în vizită la Ceacu au căutat să învețe cit mai mult. Aici, ca și la Dragoș Vodă și în alte comune vizitate, căminul din Dragalina a prezentat un bogat program artistic. La întoarcerea din vizită, inginerele gospodăriei din Dragalina — care i-au însoțit pe colectiviști în vizita întreprinsă — au susținut o seară culturală intitulată : „Să aplicăm lucrurile bune văzute la Ceacu”, insistîndu-se asupra importanței unei agrotehnici superioare la însămîn- țarea griului, asupra dezvoltării creșterii păsărilor, asupra îndeplinirii normelor individuale de lucru, chezășie a unor venituri mari etc.O trăsătură nouă în viața culturală a comunei este tocmai prezența specialiștilor agricoli și a fruntașilor, la activitatea căminului. Inginera agronomă Stana Stan- ciu, de pildă, are ca sarcină obștească din partea comitetului comunal U.T.M. să organizeze acțiuni de propagandă agricolă la cămin. Și o face cu mult cotit în va avea de pe urma folosirii soiurilor de cereale de înaltă productivitate. „De la A15 la Sko- rospelka și de la ICAR 54 la dublul hibrid 206” — a fost titlul unei seri de calcul. Multe din cifrele comparative prezentate în acea seară au luat loc în chip cu totul firesc în bilanțul de realizări al gospodăriei colective din toamna acestui an.Mergînd pe ulița cea mare 
a comunei nu puține sînt panourile cu text asemănător a-

interes. Ea a so- fața tinerilor cu cît de cîștigat gospodăria

dinfr-o fantezie neobișnuită, hră
nită cu o literatură romanțioasă 
atît de la modă în acea epocă. 
Twain, realistul, persiflează în 
treacăt acest soi de povestiri fan
tastice cu indieni și aventuri nai
ve. Dar accentul satirei sale ră- 
mîne — și filmul pune, spre lau
da sa, pe aceasta accentul — mica 
burghezie americană provincială 
speriată de lupta de eliberare a 
negrilor, portretele rasiștilor duș
mani ai „aboliționismului“ care 
încearcă cu violență să stăvilească 
emigrarea negrilor spre teritoriul 
liber. Scenele de urmărire a ne
grului Jimm noaptea, pe fluviul a- 
coperit de ceață (frumos filmate, 
pe o tonalitate discretă de alba- 
stru-verzui) ori hăituirea cu cîinii 
sînt documentele unei realități de 
o tragică actualitate.

In condițiile violentului val de 
manifestări ale discriminării ra
siale din S.U.A. care au stîrnit re
cent indignarea opiniei publice 
din lumea întreagă, umanitaristul 
mesaj al operei lui Twain răsună 
peste un secol cu o vigoare ne
bănuită. Iar filmul care se face 
purtătorul de idei al scriitorului 
progresist, militînd, prin interme
diul operei clasice, împotriva ra
sismului — rușinoasă pată pe o- 
brazul Americii de azi — devine 
el însuși un curajos act artistic și 
cetățenesc.

ALICE MANOIU în grădina zoologică Băneasa

Coroiu și alții. Cu ajuto- lor, căminul și organiza- U.T.M. organizează perio- întîlniri cu fruntașii.

cestuia : „L’uați pildă de la colectivistul utemist Gheorghe Pîrja, care de la cele 14 vaci pe care le îngrijește obține cîte 2 500 litri lapte anual!”. Asemenea lui sînt și Constantin Fierbințeanu de la brigada a Il-a de cîmp, mulgătorul Ion rul ția dieAu mai apărut in viața culturală a comunei și multe alte elemente inedite, caracteristice noii etape a dezvoltării gospodăriei, conștiinței mai ridicate a tinerilor. Și înainte vreme se țineau recenzii îndeosebi de către profesori și învățători. Azi aceștia își dau concursul la acțiuni mai complexe de popularizare a cărții (seri literare, simpozioane etc.), iar recenziile le țin tinerii colectiviști, mulți dintre ei posesori ai unor bogate biblioteci personale.Sau, să luăm, de pildă, felul în care se desfășoară 
activitatea teatrală de ama
tori. Ani de zile alegerea pie- ■ selor și interpretarea lor intrau în atribuțiile cercului re- strîns al unei mici echipe de teatru. De la o vreme încoace tot mai mulți tineri se interesează de activitatea echipei, fie interpretînd roluri în piesă, fie discutînd despre dramaturgie. Au început să se organizeze la Dragalina reuniuni ale „prietenilor teatrului. Zeci de tineri se adună la cămin, ascultă lectura unei piese de teatru, află unele date despre lucrare și despre întreaga creație a autorului și apoi discută dacă piesa e potrivită pentru comuna lor și pentru posibilitățile lor de interpretare.Acestea sînt doar cîteva activități din viața culturală a unui sat colectivizat. Cunos- cînd bine sarcinile gospodăriei colective, organizația U.T.M. și căminul cultural din comuna Dragalina atrag pe tinerii colectiviști la o activitate multilaterală, care contribuie la dezvoltarea trăsăturilor noii lor conștiințe socialiste, aju- tîndu-i să muncească cu și mai bune rezultate pentru înflorirea gospodăriei lor colective.

T. GHEORGHIU



Prietenia
omului sovietic

Celui care a stal printre 
oamenii sovietici ca turist îi este 
mult mai ușor să însăileze o evo
care. Cantitativ limitate, și even
tual deja formulate în jurnalul de 
călătorie, impresiile și sentimen
tele sa înșiruie aproape de la 
sine sub pana care le zmulge a- 
minfirii.

Cînd îji petreci însă la Moscova 
frel ani de viafă, trei ani de-a 
lungul cărora atmosfera spirituală 
a Patriei comunismului a pătruns 
prin fofi porii fiînjei tale, o ase
menea evocare pare mult mai di
ficilă de pus pe hîrtie, chiar a- 
vînd în spate un deceniu de zia
ristică.

Pe omul sovietic em încetat de 
mult să-l privesc cu ochi de tu
rist. Prin felul său do a gîndi, a 
simți, a acfiona, el s-a Integrat in
timității celei mai profunde a vie
ții mele sufletești. Vreau să spun 
că acele trăsături care sînf tipice 
omului,
sovietic — căutarea înfrigurată a 
adevărului — generozitatea sen
timentului, tăria caracterului, au 
devenit pentru mine idealul spre 
care mă străduiesc din toate pu
terile a mă îndrepta.

însușirea cea mai seducătoare 
care mi-a captivat atenfia și mi-a 
deschis apoi poarta spre extrem 
de complexa șl bogata viajă su
fletească a omului sovietic a fost 
cu totul neobișnuita receptivitate 
a acestuia la sentimentul de prie
tenie. De abia la Moscova și la 
o vîrstă cînd acumulasem ceva 
experiență de viajă am putut cu
noaște imensa, infinit de profunda

Crește numărul 
cititorilor ÎNVĂTAȚI ACEST CÎNTEC

O R I IS O N DCel de-al doilea concurs 
bienal „Biblioteca in slujba 
construcției socialiste“ a prile
juit o nouă intensificare a ac
tivității cu cartea în rîndul ci
titorilor de la orașe jt sate. In 
prima etapă a concursului, la 
bibliotecile așezămintelor cul
turale au fost înregistrați cir- 
ca 3100 000 de cititori, cu a- 
proăpe 30 la sută mai mulți 
decît în aceeași etapă a pri
mului concurs. Numărul căr
ților social-politice, tehnice, a- 
grotehnice și de popularizare 
a științei, împrumutate de la 
biblioteci în această perioadă 
S-a ridicat la 20 948 000 vo
lume, cu 60 la sută mai multe.

In regiunea Iași, Galați, Ar
geș, Suceava, fruntașe în pri
ma etapă a concursului, nu
mărul cititorilor reprezintă 
peste 20 la sută din populația 
regiunilor respective. Bibliote
cile comunale din aceste re
giuni 
1000

Versori » CRIȘAN CONSTANTINES«! Muzica i VASILE DONOSB

teptat prieten, făcîndu-mi astfel 
despăr|irea și mai dureroasă. Era 
ziua memorabilă a susținerii di
sertației — o lucrare de filozofie 
a muzicii — la Universitatea „Lo- 
monosov“, cînd, în fața unei săli 
pline de un public necunoscut, 
trebuia să-mi „apăr" tezele lu
crării. (Susținerea disertației se 
numește în rusește „zașcita“ ceea 
ce în traducere exactă, înseamnă 
„apărare“). Se cere cu alte cu
vinte, să răspunzi obiecțiilor șl 
obiecțiile acestea pot fi foarte 
grave. In cazul meu, așa a și fost, 
lată însă că în seria vorbitorilor 
(pe mai toți îi vedeam pentru 
prima oară) apare uh proaspăt 
absolvenf al Facultății de Fizică 
și face lucrării 
o profunzime 
numai lectura 
tației, dar mai
celor mai infime intenții ale auto
rului. A vorbit cu pasiune în a- 
părarea principiilor mele, polemi- 
zînd cu cei ce ridicaseră obiec
ții. O făcea mai bine decît o fă
cusem eu, 
tatii. Și el 
nici filozof.

— Mi-au
fale, mi-a spus el după ședință. 
M-au prins, m-au convins că ele 
trebuie apărate. Era firesc să vin 
aici, să fiu alături de dumneata.

Mai e nevoie să spun că Volo- 
dea Tihonov a devenit în acele 
clipe unul din oamenii cei mai 
importanfi ai viefii mele 1

Cred că nu poate fi tristețe mai 
mare ca șosea de a fi nevoit, ca 
la cîteva ceasuri după ce ai cu
noscut un asemenea om, să-i flu
turi batista despărțirii de la gea
mul trenului în care părăseam mi
nunata viajă în mijlocul tinerilor

ți cu deosebire tînărului

piăcut ideile dumi-

o caracterizare de 
care dovedea nu 
integrală a diser- 
ales înfelegerea

ajutîndu-te, 
nici o clipă

că adevărata 
fi decîf o sin- 
cîtă eroare I 
prietenia lui 

Kostea Dolgov,

autorul acelei diser- 
nu era nici muzician,

care mai potrivit este cuvin- 
de „frate". Căci mai tîrziu, 
tot parcursul aspiranfurii mele 
mi-a ajutat, pas cu pas, să 

greutățile acomo-
(Agerpres)

Refren i

bis
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Pe urmele

materialelor publicate

Curn nu trebuie organizată
tineretului“

Unitatea de măsură eficacitatea

CLINCIU ION 
secretarul comitetului 
U.T.M. al Fabricii 

de hîrtie Zărnești

solul. Pofi fi sigur că-i vei simfi 
umărul în cele mai grele împre
jurări.

Am avut o primă vagă intuiție a 
acestui adevăr cu mulji ani în 
urmă cînd colindam, pe atunci 
doar ca turist, porturile de pe 
coasta Caucazului. la Suhumi am 
stat de vorbă două ore cu un tî- 
năr moscovit, student în politeh
nică. Despăr}indu-ne, ne-am pro
mis reciproc să corespondăm. 
Imi închipuiam că totul se va re
duce la un schimb amabil de ve
deri. Ei bine, Mark Hesin a de
venit unul din acei prieteni pen
tru 
tul 
pe 
el
înving toate 
dării la noile condiții. Sublim este 
mai ales faptul că, 
sovieticul nu-ți dă
sentimentul împlinirii politicoase 
a unor obligații. Pentru el pare 
o fericire să-ți poată fi de folos. 
Cît era de mîndru neprețuitul 
meu Mark că voluminoasa diser
tație pe care o susțineam la 
sfîrșitul lunii ianuarie la Universi
tatea din Moscova era tradusă 
printr-un efort comun care-i ce
ruse cîteva zeci de nopți albe.

O zicătoare, de nu știu ce pro
veniență, pretinde 
prietenie nu poate 
gură prietenie — 
Trei Ani de zile 
Oleg Nekrasov, I 
Tolea Malici, Sașa Bovin, Dimka 
Srednii, pentru a-i numi pe cei 
mai apropiati — m-a înconjurat

14, ora il. Palatali — duminică 
14, ora 19,30.

Teatrul de Stat de Operetă 
tel. 14.80.11

12,

Programul spectacolelor de la 8 la 14 octombrie

Sala
O.S.T.A.

Palatului R.P.R.,
tei. 15.73.72
salută Bucureștiul 

de marele ansamblu
Berlinul 

prezentat 
revistă FRIEDRICHSTADT-PALAST 
din R. D. Germană — luni 8, marți 
9, miercuri 10, ora 20,30. 
ora 17 șl ora 20,30, vineri 
20,30, slmbătă 13, ora 17 
20,30, duminică 14, ora 11 
2030.

joi
12,

si

de

n, 
ora 
ora 
ora

Ateneul R.P.R.
Recital extraordinar de plan Ia- 

cov Flier, artist al poporului 
R.S.F.S.R. — marți 9, ora 20.

Teatrul de Operă și Balet 
al R.P.R.

tel. 16.48.20
Cavaleria Rusticană si Paiațe ■— 

miercuri 10, ora 19,30. Evghenl O- 
neghin — joi 11, ora 19,30. Carmen 
— vineri 12, ora 19,30. Răpirea din 
Serai — sîmbătă 13 ora 19,30. 
Spărgătorul de nuai — duminici

Rosemarle — marți 9, vineri 
a 19,30. Văduva veselă 

miercuri 10, ora 19,30. Dăruiți 
bilelor lalele — joi 11, ora 19,30. 
Lăsați-mă să clnt — sîmbătă 13, 
ora 19,30. lntllnire eu dragostea — 
duminică 14, ora 10,30. Plutașul d» 
pe Bistrița — duminică 14, ora 
19,30.

Teatrul Național 
„I. L. Caragiale“, sala Comedia 

tel. 14.71.71
Orfeu în infern — marți 9, vi

neri 12, ora 19,30. Febre — miercuri 
10. slmbătă 13, ora 19,30. Artna 
Karenina — joi 11, ora 19,30. 
Plafa Ancorelor — duminică Î4, 
ora 10. Poveste din lrkulsk du- 
mlnleă 14, ere 19,30,

iu

au acum, in medie, cite 
de cititori permanenți.

nouă centrală0
te^etacă automatăDezvoltarea rapidă a orașului și a centrului industrial Onești a făcut necesară asigurarea unei legături telefonice moderne. Pentru aceasta, în luna ianuarie a.c., aici a început construirea clădirii noii centrale telefonice. Prin munca harnicilor constructori, clădirea centralei a fost terminată cu 15 zile înainte de termen. Acum, în noua clădire, s-a terminat și instalarea aparatajului necesar noii centrale telefonice. Astfel, locuitorii noului oraș Onești au

Teatrul Național
„I. L. Caragiale", Sala Studio, 

tel. 15.15.53
Plicele — marți 9, duminică 14, 

ora 19,30. Vicleniile lui Scapin — 
miercuri 10, sîmbătă 13, ora 19,30. 
Siciliana — joi. 11. ora 19,30, du
minică 14, ora 10. Bolnavul Închi
puit — vineri 12, ora 19,30.

Teatrul
„Luda Sturdza Bulandra” 

tel. 14.60.60
Menajeria de sticlă — marți 9, 

miercuri 10, sîmbătă 13. ora 19,30. 
Mamouret — joi 11, vineri 12, ora 
19,30. Camera fierbinte — dumi
nică 14, ora 19,30.

Studioul
„Luda Sturdza Bulandra" 

tel. 12.74.50
Fotbal — marți 9, miercuri 10, 

• Imbătă 13, ora 19.30. Cred In Une 
— joi 11, ora 19,30 Taehe, lanks 
ti Cadfr — vineri 13. ora 19,30,

* r 1 pr~~

fafrt». hmi/ois bfn
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Străpungem ca nvnă pămlntul bogat 
Să urce țițeiu-n șuvoi —
Și aurul negru sclipește, scăldat 

purpura zorilor noi.

Partidul ne-arată un drum larg, măreț, 
Nestinsă-i a noastră chemare — 
S-avîntă mai mîndră, urcind Îndrăzneț 
Grădina de sonde, în zare.

»cheta »e-nalță spre cerul senin 
cin tec al muncii, voios. 

Iar sufletul nostru de soare e plin, 
Clădim viitor luminos.

Refren i...

Articolul ca titlul 
de mai sus publicat 
în ziarul „Scînteia 
tineretului' nr. 4120 
critica faptul că la 
Fabrica de hîrtie 
Zărnești, „Joile tine
retului" ce se Organi
zau de comitetul 
U.T.M. arau lipsite 
do un program cul- 
tural-aducativ, trans
formata în simple 
seri do dan».

Comitetul U.T.M. 
■1 Fabricii de hîrtie

Zărnești însușindu-și 
critica făcntă de ziar 
ne-a comunicat: 
„Articolul critic pu
blicat de „Scînteia ti
neretului" a fost citit 
le toți tinerii din 
fabrica noastră și 
prelucrat cu activul 
organizației U.T.M.

S-an luat măturile 
necesare ea fiecare 
„Joia a tineretului' 
organizată în fabrica 
noastră să aibă un 
bogat și variat pro-

gram educativ, alcă
tuit din scurte confe
rințe sau recenzii, 
simpozioane literare, 
spectacole susținute 
de artiștii noștri a- 
matori, jocuri dis
tractive, concursuri 
gen „Cine știe, câști
gă“, concursuri de 
dans etc.

Costache fl viata Interioară 
duminică 14, ora 19,30.

Teatrul „C. I. Nottara", 
sala Magheru

tel. 15.93.02
Bucătăreasa — luni 8, ora 19,30. 

Frații Karamazov — marți 9. »îm
băta 13, ora 19,30. Antoniu și 
Cleopatra — miercuri 10, ora 19,30, 
duminică 14, ora 10. Cioclrlla — 
joi 11, duminică 14, ora 19,301 
Pygmalion — vineri 12, ora 19,30.

Studioul „C. I. Nottara*,
bd. Magheru 20

Patru sub un acoperiș — marți 
9, slmbătă 13, ora 20. Scandaloasa 
legătură dintre domnul Kettle șl 
doamna Moon — miercuri 10, ora 
20, duminică 14, ora 10,30. Bucă
tăreasa — joi 11, duminică 14, ora 
30. Băieții veseli — vineri 12, 
ara 20,

Teatrul Muncitoreso C.F.R. 
tel. 18.04.85

Hoții și vardiștii — marți 9. ora 
19,30. Măria sa bărbatul — 
miercuri 10, vineri 12, ora 19,30. 
Oameni și umbre — joi 11, dumi
nică 14, ora 19,30. Băiat bun, dar... 
cu lipsuri — sîmbătă 13, ora 19,30.

Teatrul Evreiesc de Stat 
tel. 21.36,71

Un proces neterminat — pre
mieră — marți 9, sîmbătă 13, du
minică 14, ora 20. O seară de fol
clor muzical evreiesc — miercuri
10, ora 20. De la A la Z — joi
11, ora 20. Vreau să fiu nevasta ta 
vineri 12, ora 20. Matineu litetar 
— duminică 14, ora 11.
Teatrul pentru tineret și copii 

■ala C. Miile
tel 15.65.88

Do Fretore Vlncenzo ___ _
k vineri 12, oro 30. Picurate * 4

marii

In ziarul „Scînteia tineretu
lui" nr. 4011 s-a publicat ar
ticolul intitulat „Unitatea de 
măsură — eficacitatea" care 
analiza activitatea posturilor 
utemiste de control de la Fa
brica de țevi din Roman.

Articolul reliefa faptul că 
rezultatele bune obținute de 
unele posturi utemiste de con
trol cum stnt cele din secțiile 
control tehnic de calitate, a- 
justaj și altele, se datorau a- 
tenției pe care acestea o acor
dă problemelor majore ale 
procesului de producție, mobi
lizării tinerilor la întrecerea 
pentru produse de cea mai 
bună calitate. Articolul critica 
însă faptul că comitetul 
U.T.M. al Fabricii de țevi din 
Roman nu a răspindit ex
periența bună a acestora în 
rîndul tuturor colectivelor

fete — miercuri 10. ora 20, dumi
nică 14, ora 11. Cine a ucis— joi 
11, ora 20. De n-ar fi iubirile — 
sîmbătă 13, ora 20. Oceanul __
premieră — duminică 14, ora 20. 
Teatrul pentru tineret și copii 

rir. Dobrogeanu Gherea
tel. 15.07.44

Salut voios — marți 9, vineri 12, 
era 18. Umil și detectivii — miercuri 
10, sîmbătă 13, ora 18. Băiatul din 
banca doua — joi 11, ora 18. 2 la 
aritmetică — duminică 14, ora 10 
și ora 18.
Teatrul Ț&ndftrică, sala Orfeu 

tel. 15.87.37
Un băiețel, o paiață și o maimu

ță ți Rochifa cu figuri — marți 
9, miercuri 10, Joi 11, ora 16, du
minică 14, ora 11. Doctorul Aumă- 
doaze — vineri 12, slmbătă 13, 
ora 18. Doi ta zero pentru noi — 
duminică 14, ora 20.

posturilor utemiste de control 
din întreprindere.

Răspunzînd criticii făcute de 
ziar, comitetul U.T.M. al Fa
bricii de țevi din Roman ne-a 
comunicat:

„Imediat după publicarea 
articolului intitulat „Unitatea 
de măsură — eficacitatea“, co
mitetul U.T.M. a analizat ac
tivitatea posturilor utemiste 
de control din secțiile între
prinderii noastre. Cu această 
ocazie membrii comitetului 
U.T.M. au primit sarcini con
crete privind îndrumarea pos. 
turilor utemiste de contrbl de 
care răspund.

De asemenea, s-a inițiat un 
schimb de experiență între co
lectivele posturilor utemiste 
de control fruntașe și cele a 
căror activitate nu era satis
făcătoare.

In prezent, activitatea tutu
ror posturilor utemiste de 
control din întreprindere se 
desfășoară pe baza unor pla
nuri judicios întocmite, adec
vate specificului fiecărui loc 
de muncă, care cuprind obiec
tive importante cum stnt : 
„Descoperirea și valorificarea 
rezervelor interne“, „îmbuna, 
tățirea calității produselor“, 
„Respectarea și întărirea dis
ciplinei în muncă“, „Combate
rea risipei de material" etc.

In urma aplicării acestor 
măsuri s-a mărit eficacitatea 
activității tuturor posturilor 
utemiste de control din fa
brica noastră.

Rezultatele obținute dove
desc că critica făcută 
ne-a ajutat.

8AVU AUREL 
secretarul comitetului 
al Fabricii de țevi —

de ziar

U.T.M. 
Roman



Seminar cu cadrele 
din domeniul muncii 

ideologice
In zilele de 3—6 octombrie 

1962, în localul Școlii Superi
oare de Partid „Ștefan Gheor. 
ghiu“ de pe lingă C.C. al 
P.M.R. a avut loc un seminar 
cn cadrele din domeniul mun
cii ideologice, organizat de 
Direcția de propagandă și 
cultură a C.C. al P.M.R. și Mi
nisterul Invățămîntului. Au 
participat cadre didactice de 
la catedrele de științe sociale 
din învățămîntul superior, 
cadre didactice din învățămîn
tul mediu, directori și șefi de 
catedre de la școlile și cabi
netele regionale de partid, 
cercetători științifici, activiști 
de partid, propagandiști. Au 
luat, de asemenea, parte aca
demicieni, scriitori, oameni 
de artă și alte cadre din do
meniul muncii ideologice.

In cadrul seminarului s-au 
prezentat expuneri pe urmă
toarele teme : Probleme actua
le ale realizării planului de .6 
ani ; Despre dezvoltarea agri
culturii și creșterea produc, 
ției vegetale și animale; Pro
bleme ale muncii organizata-

Ieri, 600 de excursioniști bucureșteni au plecat cu un tren special in frumoasa regiune de pe Va
lea Prahovei. Ei sînt tineri muncitori ai Uzinelor „23 August“, „Republica“, „Elecfroaparataj'1 
„Metaloglobus" și ai altor întreprinderi din Capitală. După debarcarea la stațiile Bușteni și Pre
deal excursioniștii vor vizita cele mai frumoase locuri din regiune trecînd pe la cabanele : Trei 
Brazi, Poiana Secuilor, Pîrîul Rece, Gura Dihamului, Căminul Alpin, Cioplea, Poiana Izvoarelor, Clă- 
bucet. Cu această ocazie Clubul Metalul din raionul 23 August va organiza un concurs de orien

tare turistică.
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Scurte știri
• Pe terenul amenajat in in

cinta stadionului Dinamo s-au des
fășurat ieri două meciuri conțină 
pentru campionatul masculin de 
handbal în ? Steaua a învins cu 
22—11 pe Rapid iar Dinamo a clș- 
tigat cu 25—13 întîlnirea cu Ști
ința.
• La Budapesta se fac intense 

pregătiri în vederea campionatelor 
internaționale de tenis de masă 
care vor avea loc la mijlocul lunii 
noiembrie in noul Palat al Sportu
rilor. Pînă în prezent și-au confir
mat participarea jucători și jucă
toare din Suedia, Anglia, R. S. 
Cehoslovacă, R. P. Romînă, Aus
tria, R. P. Polonă, R. P. Bulgaria 
și Belgia. Și-au anunțat participa
rea de principiu echipele Elveției 
și R.A.U.
• Sîmbătă dimineața au fost re

luate partidele Întrerupte din cea 
de a 8-a rundă a Olimpiadei de 
șah de la Varna. Echipa Iugosla
viei a terminat la egalitate: 2—2 
cu echipa R. P. Romîne. Ivkov a 
clștigat la Soos. Alte rezultate: 
S.U.A.—R. P. Bulgaria 21/»—P/ot 
U.R.S.S.—Olanda 3—0 (1); R. D. 
Germană—Austria 3—1; Argenti
na—R. S. Cehoslovacă 2—2: R. P. 
Ungară—R. F. Germană 3’/s—'/» 
puncte.

In runda a 9-a echipa R. P. Ro
mîne va juca eu R. D. Germană.

------•------

Duminică — 
pe stadionDe obicei tribunele stadionului „Vasile Roaită” din Brăila devin neîncăpătoare duminica după amiază cînd se joacă vreun meci de fotbal, în această duminică însă el a prins viață încă de dimineață. Numeroși tineri au îmbrăcat costumul de sport și au început dîrze întreceri atletice, lupte, fotbal și alte jocuri sportive, distractive. Nu era vorba de o mare întrecere prevăzută în calendarul intern al consiliului raional UCFS, ci o „Duminică sportivă”, organizată de asociația sportivă Progresul și de comitetul U.T.M. de la Uzinele de utilaj greu din oraș. Sportivii nu erau alții decît acei pe care, cu o zi înainte, îi puteai vedea lu- crînd la strunguri, menghine, sau aplecați asupra schițelor unor viitoare mașini. Mihai Niculae, Niculae Rusescu, Ion Chiriac, Cuplin Stan și mulți alții, au obținut rezultate destul de bune în întrecerile desfășurate duminică pe stadion.Comitetul U.T.M. și asociația sportivă și-au propus să organizeze periodic asemenea competiții de masă la care să participe tot mai mulți tineri muncitori.

VIOREL ȘEITAN 
corespondent voluntar 

rice și ale muncii politico- 
educative a partidului; Unele 
probleme teoretice ale econo
miei socialiste ; Aplicarea 
matematicii în economie ; Cu 
privire la economia capitalis
mului contemporan în etapa 
actuală; Statul democrat- 
popular și dezvoltarea demo
crației socialiste; Căile de 
dezvoltare a țărilor care 
și-au cucerit recent indepen
dența națională; Noile desco
periri ale științelor naturii și 
filozofia marxist-leninistă.

In jurul expunerilor au 
avut loc dezbateri. De aseme
nea, au fost dezbătute pro
blemele predării economiei po
litice și a socialismului știin- 
țifio în învățămîntul mediu 
și superior, precum și meto
dele și formele de muncă ale 
cabinetelor de partid.

In concluzie au fost subli
niate sarcinile în domeniul 
propagandei de partid și al 
predării științelor sociale in 
învățămîntul de stat, potrivit 
indicațiilor C.C. al P.M.R,

„Spartachiada petrolistului“
Pe terenurile dfc 

sport din Valea Pra
hovei se desfășoară 
în prezent — întrece
rile din cadrul tradi
ționalei competiții 
sportive „Spartachiada 
petrolistului“. Aproa
pe 13 000 tineri și 
tinere din schele pe.

troliere, rafinării șl 
uzine chimice din re
giune participă la «- 
ceasta competiție care 
se desfășoară în cin
stea zilei petrolistu" 
lui. In programul com
petiției figurează în
trecerile de atletism, 
handbal în 7, fotbal]

Fotbal
• In cadrul eat. B la fotbal 

sîmbătă pe terenul Gloria din Ca
pitală s a disputat jocul dintre 
echipele Metalul București și 
C.F.R. Roșiori. Fotbaliștii bucu
reșteni au terminat învingători 
cu scorul de 3—1 (2—1).

• In turneul final al campiona
tului unional de fotbal, Dinamo 
Kiev a obținut o victorie la scor: 
5—0 în întîlnirea cu formația Pah- 
takor Tașkent. Dinamo Tbilisi a 
Învins cu 3—1 pe S.K.A. Rostox

Perlele aromate de culoarea rubinului «au a chihlimbarului, strînse 
In jesSfura ciorchinilor iet: acum drumul piefelor din orașe șl el 
teascurilor. In fotografie : cules de vie la GAS. Dealul Bujorului, 

regiunea Gelaji.

InformațiiCu prilejul celei de-a 13-a aniversări a proclamării Republicii Democrate Germane, ministrul afacerilor externe al R.P. Romîne, Corneliu Mă- nescu, a trimis o telegramă de felicitare ministrului afacerilor externe al R.D. Germane, dr. Lothar Bolz.
★Delegația Comisiei pentru industrie și comerț a Camerei Deputaților din Italia a sosit sîmbătă în regiunea Bacău. însoțiți de ing. Alexandru Bucur, vicepreședinte al Comitetului executiv al Sfatului Popular regional Bacău, deputății italieni au vizitat în cursul dimineții complexul petrochimic din Borzești și Onești, noul oraș Onești, iar după-amiază, fabrica de țevi din Roman.
★Sîmbătă dimineața cineaștii din R. D. Germană Frank Beyer, regizorul filmului „Drumuri despărțite' și artistele Gerlind Ahnert și Mărită Bohme, aflați în țara noastră cu prilejul galei filmului german, s-au întîlnit cu reprezentanți ai presei din Capitală.Cu această ocazie oaspeții au vorbit ziariștilor despre activitatea Studioului cinematografic Defa-Berlin și despre modul în care a fost realizat filmul „Drumuri despărțite“.(Agerpres)

natafie, popice, volei, 
tenis de masă etc. A- 
sociafiile sportive din 
Boldești (fotbal), Tîr- 
goviște (tenis de masă, 
natafie, handbal), Ber- 
ca-(volel) s-au califi
cat pentru faza regio
nală.

pe Don, Iar Dinamo Moscova eo 
2—1 pe Zenith Leningrad.

în clasament continuă să con
ducă campioana țării, Dinamo Kiev 
cu 17 puncta.

• Stațiile noastre de radio vor 
transmite astăzi de la Iași cu În
cepere din jurul orei 16,45, repri
za a doua a meciului de fotbal 
C.S.M.S. Iași—Rapid București, din 
cadrul etapei a 8-a a campionatu
lui. Transmisie se ve face pe pro
gramul i.

MES/LIEU IMO IIE TOVARĂȘUE GHEORGHE GHEORGHIU DEJ 
IA UNIVERSITATEA DIN DJAKARTA

Dupd cum un mai anunțat, la sfîrșitul vizitei făcute ia 
Universitatea din Djakarta, tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej a înmînat mesajul adresat corpului didactic din Indo
nezia de corpul didactic din R.P. Romînă șt mesajul stu
denților romîni către studenții indonezieni.

Mesajul corpului didactic

din R. P. Romînă către

corpul didactic
Stimați colegi,în Indonezia a pre- Consiliului de Stat Romîne, Gheorghe

colonialiștilorprin cuceririle civilizației și E o strădanie
această din : do-Și în- mo- pro- care

Vizita ședintelui al R. P. Gheorghiu-Dej și a președintelui Consiliului de Miniștri Ion Gheorghe Maurer, este pentru noi, iubiți colegi din universitățile indoneziene, un fericit prilej de a vă transmite simpatia și profunda noastră stimă pentru opera înaltă căreia vă consacrați: formarea spirituală și morală a celor chemați să devină mîine, în patria dumneavoastră, specialiști cu o pregătire temeinică în toate ramurile culturii, științei și tehnicii.Moștenitori ai unei străvechi și admirabile culturi, v-ați asumat nobila sarcină de a da țării dumneavoastră intelectuali de care ea are nevoie pentru grabnică ridicare economică după secole de asuprire colonială și exploatare imperialistă. Vă consacrați eforturile pentru a continua glorioasă cultură, oprită dezvoltarea ei firească de minația pentru a-i da o nouă florire derne ale greșului, găsește o unanimă prețuire în rindurile noastre.Munca pe care o desfășurăm ne apropie, făcînd să sa topească distanțele geografice. Ne simțim înfrățiți într-o activitate însuflețită de un luminos țel umanist și patriotic, pentru că ne propunem să transmitem tinerelor generații tezaurul științei și culturii, să educăm intelectuali destoinici, cu solide cunoștințe, cu mari capacități creatoare, în stare să contribuie prin activitatea lor la progresul țărilor noastre și implicit al omenirii întregi. Ce îndeletnicire poat« fi mai nobilă și mai folositoare poporului decît aceasta, de a-i pregăti cadre devotate, înzestrate, de a sădi în inimile tinerilor dragostea pentru cultură, rîvna neobosită pentru mărirea patrimoniului ei, respectul pentru înfăptuirile pașnice, menite să ușureze și să înfrumusețeze viața oamenilor, să-i apropie intre ei, să-i facă să se respecte și să se iubească, să caute laolaltă căile propășirii materiala și spirituale? In etapa noastră Știința a căpătat un rol uriaș în viața umanității. Con- știenți de acest fapt, nu putem să nu privim cu o mare răspundere misiunea ce ne revine. Ca și noi, sîntem convinși că și dumneavoastră priviți cu admirație realizările științifice ale- geniului uman, puse în slujba progresului, folosirea marilor energii naturale, ajunse în stăpînirea omului, pentru eliberarea lui de mizerie, de boli, de calamități. Nu ne îndoim că împărtășiți împreună cu noi satisfacția pentru asemenea înfăptuiri, care deschid umanității posibilități grandioasa în 
Călduroase manifestări

ale prieteniei romîno-indoneziene
(Urmară din pag. Tj

orchidea dintre cel« mal

de
pre-

rare.La ora 10, conducătorii stat romîni împreună cu ședințele Sukarno au plecat cu automobilele spre Bandung. Ca și acum două zile, cînd oaspeții romîni au sosit pentru prima oară la Bogor, locuitorii orașului au ieșit în număr foarte mare pe Btrăzi pentru a-i conduce pe oaspeții romîni. Principala arteră a Bogorului, strada Tjawy, era plină de lume.Convoiul de mașini abia înainta prin mulțimea venită să-și ia rămas bun de la oaspeții dragi din îndepărtata Romînie.Panglica de asfalt a drumului spre Bandung șerpuiește printre dealuri și munți. Peisajul de o mare frumusețe este asemănător întrucîtva celui de la Timiș, dar, deși am văzut șl arbori din zona temperată, continuă să predomine siluetele zvelte ale palmierilor, trunchiurile bananierilor și ananașilor. Asemenea unei cascade extrem de domoale, făurită parcă de mîna omului, apa trece din terasă în terasă și se prelinge dinspre culmi pe pereții de stîncă din preajma șoselei. Șuvoaiele de apă captate în zeci de canale dau viață orezăriilor. Din nou pot fi îmbrățișate într-o singură privire toate etapele muncilor agricole. Pe unele ogoare se însămînțează, alături se repică orezul, în timp ee în apropiere bivolii, anima- l«le d« muncă c«l« mal răa-

din Indoneziaexploatarea Cosmosului, în ridicarea bunăstării maselor, în lichidarea sărăciei și înapoieriiAvem satisfacția că în țara noastră, politica regimului de democrație populara pe tărim cultural ne-a creat condițiile pentru a ne desfășura din plin opera noastră constructivă, în spiritul păcii și al progresului, învățămîntul obligatoriu, de 7 ani a devenit de pe acum, la noi, o realitate și în următorii doi ani se va trece la învățămîntul general obligatoriu de 8 ani. A fost creată o rețea întinsă de școli care pregătesc muncitori calificați, maiștri și tehnicieni pentru diferitele sectoare ale economiei naționale. Facultățile noastre asigură formarea de specialiști în cele mai variate domenii, de la filozofie, artă, arhitectură, medicină, pînă la agronomie, electrotehnică, e- nergetică, chimie și petrochimie, geologie, metalurgie, construcții, transporturi, automatică. electronică și energie a- tomică. Dacă în anul 1938 existau 16 instituții de învă- țămînt superior cu 33 de facultăți, în prezent avem 46 de instituții de învățămînt cu 164 de facultăți. De asemenea, activitatea de cercetare științifică, în laboratoare modern utilate, în biblioteci bine înzestrate, a luat la noi astăzi un avînt necunoscut în trecut.Cunoaștem preocuparea intensă a statului și poporului indonezian pentru problemele învățămîntului și culturii. Succesele pe care le-ați obținut în lupta pentru înlăturarea urmelor dureroase ale veacurilor de asuprire, pentru a face să dispară plaga analfabetismului, pentru a întemeia școli de toate gradele, a- șezăminte științifice care să permită formarea unor ingineri, medici, oameni de știință și tehnicieni bine calificați din punct de vedere profesional, pentru a pune în valoare imensele bogății naturale ale patriei dumneavoastră, talentele poporului indonezian și hărnicia lui se înscriu în ordinea acelorași eforturi nobile și se bucură de toată admirația noastră.Ne-am bucurat, nu de mult, de prezența în mijlocul nostru a distinsului intelectual care este președintele Sukarno, căruia Universitatea din București i-a conferit titlul de doctor honoris causa. Intîlnirile cu colegii noștri indonezieni ne-au relevat un teren fertil de preocupări comune, care constituie factorul principal în întărirea relațiilor prietenești dintre noi. Ne-am recunoscut în năzuința de a cultiva printre studenții noștri hotărîrea utilizării cunoștințelor dobîndite de ei pentru înălțarea omenirii pe trepte mereu superioare ale progresului și civilizației. Intensificarea schimbului de idei și de experiență, lărgirea unor asemenea contacte în viitor, sîn- tem încredințați că ne va 

pîndite în Indonezia, pasc în liniște.Cortegiul de mașini face un scurt popas la Istara Tjipa- nas. Aici, altitudinea este de 1100 de metri și zarea este închisă da lanțurile munților. Oaspeții romîni au fost întîm- pinați de colonelul Mashudi, comandantul militar și guvernatorul Jawei de vest, și de Ibrahim Adji, comandantul poliției din Jawa de vest A- poi mașinile s-au pus din nou în mișcare, continuîndu-și drumul spre Bandung. Pe tot restul drumului am întîlnit a- ceeași animație, aceeași atmosferă de sărbătoare și putem spune că i-am văzut pe toți locuitorii satelor prin care au trecut conducătorii de stat romîni, pentru că toți au ținut să le iasă în Intîmpinare. „Hidup persahabatan antara Republik Indonesia dan Repu- blik Raksat Rumania“ („Trăiască prietenia dintre Republica Indonezia și Republica Populară Romînă“), „Hidup pretiden Sukarno — pretiden Gheorghiu-Dej“ („Trăiască președintei® Sukarno și președintele Gheorghiu-Dej"), „Selamat datang Es pretiden Rumania Gheorghiu-Dej“ („Bun venit excelenței sale președintele Romîniei Gheorghiu- Dej"). Am citit aceste lozinci de-a lungul drumului pe pancarte transversale sau pe pancartele pe populația.La ora 16, au sosit la cunoscut în Întreaga lume, îndeosebi de cînd a găzduit istorica conferință a țărilor atro- 
MlaUoe din anul 1954. 

care le fluturamașinile oficial« Bandung, orașul

ușura munca și ne-o va fac« mai rodnică.Tocmai pentru că ne însuflețesc astfel de idealuri înalte nu putem să nu privim cu îngrijorare tendința cercurilor agresive imperialiste de a da marilor descoperiri științifice ale secolului nostru o utilizare criminală, străină de rostul lor. Forțele pe care mințile savaruților le-âu pus, prin- tr-o grea și îndelungată luptă cu natura, la îndemîna omului nu trebuie să fie sortite a deveni mijloace pentru distrugerea lui, pentru semănarea deznădejdii și morții. Comorile culturii și artei n-au fost create pentru ca ambiția dementă a unui pumn de profitori să le pulverizeze în neant. Misiunea noastră implică deci și o înaltă răspundere. Trebuie să creștem astfel tinerele generații, să le
Mesajul studenților romîni

către studenții indonezieni
Dragi colegi indonezieni decuAvem deosebita bucurie vă adresa aceste rînduriaprilejul vizitei pe care conducătorii țării noastre — președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne. Gheorghe Gheorghiu-Dej si președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, o întreprind în frumoasa Indo- nezie, atît de depărtată de noi prin distanțe geografice, dar atît de apropiată de inimile noastre prin sentimente prietenești.Această vizită, răspunzînd vizitelor președintelui Sukarno în Republica Populară Romînă se adaugă manifestărilor care au statornicit între popoarele noastre o punte trainică, sub semnul păcii, înțelegerii și colaborării. Și noi, studenții, întinzîndu-ne mîinile peste mări și țări, în numele celor mai nobile idealuri ale tinerei generații, ne-am adus contribuția la înfăptuirea a- cestei legături. în repetate rînduri ne-am aflat alături la mari reuniuni internaționale studențești, unde, însuflețiți de principiul sacru al slujirii devotate a poporului, ne-am unit glasurile în apărarea păcii, libertății și progresului social, împotriva colonialismului și a oricărei asupriri imperialiste. Ne amintim cu plăcere de vizitele făcute în tara noastră de numeroase grupuri de studenți indonezieni, de prezența reprezentanților voștri la Seminarul internațional al redactorilor presei studențești de la București, precum și de întîlnirea tinerilor romîni și indonezieni, care au petrecut împreună la cel de-al VlII-lea Festival Mondial de la Helsinki ceasuri de neuitat, îm- pletindu-și cîntecele, visurile și năzuințele. Multe și vii impresii din Indonezia au împărtășit tineretului nostru studios reprezentanții săi la sesiunea Comitetului Executiv al U.I.S., care a avut loc în acest an la Djakarta.Colegii indonezieni, pe care sîntem bucuroși să-i avem în timpul anilor de studiu în universitățile noastre, v-au istorisit, poate, în vacanțe sau prin scrisori despre preocuparea permanentă a statului nostru, a puterii populare pentru dezvoltarea economică și culturală a țării, pentru formarea de specialiști în toate domeniile culturii, științei și tehnicii, despre condițiile din ce în ce maj bune pe care le asigură pentru dezvoltarea învăță-

Cele cinei principii ale coexistenței pașnice proclamate la Conferința de la Bandung au devenit de atunci programul de politică externă al multor țări din întreaga lume. Bandungul, aflat la o altitudine de 700 de metri, are a- proape 1 milion și jumătate de locuitori și este un important centru economic și cultural. Locuitorii orașului sînt renu- miți prin veselia și exuberanța lor, prin ospitalitatea cu care își primesc oaspeții, însă primirea făcută conducătorilor statului romîn a depășit orice închipuire. în timp ce mașina deschisă în care se aflau tovarășii Gheorghe Gheorghiu. Dej, Ion Gheorghe Maurer și președintele Sukarno înainta încet, orchestrele cîntau, bărbați și femei dansau în jurul mașinilor, uralele nu conteneau nici o clipă.In centrul orașului a avut loc primirea oficială. După ce comandantul gărzii a prezentat raportul, fanfara a intonat imnurile de stat ale Republicii Populare Romîne și Republicii Indonezia. Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej și președintele Sukarno au trecut în revistă garda de onoare. S-au auzit apoi acordurile imnului indonezian pentru eroi. După o scurtă oprire la reședința guvernatorului, oaspeții romîni s-au îndreptat spre reședința ce le-a fost pusă la dispoziție. Pe străzi se aflau sute de mii de locuitori ai orașului.Seara, a fost prezentat în cinstea oaspeților un spectacol de Cîntece și dansuri popu
lare indonezien«L 

înarmăm intelectual și moral, îneît forțele imperialismului, ale războiului și distrugerii să nu le poată utiliza în slujba sa, așa cum încearcă. Nu ne îndoim, stimați colegi, că fideli principiilor umaniste ale activității noastre și dumneavoastră simțiți aceeași^ răspundere că vă desfășurați munca în spiritul ei.Rugîndu-vă să credeți sinceritatea sentimentelor pe care vi le exprimăm, vă aducem salutul de dragoste și solidaritate al tuturor oamenilor de știință și al întregului corp universitar romîn.
In numele corpului didactie 

din Republica 
Populară Romînă, 

Rectorul Universității 
din București

JEAN LIVESCU

deuniversitare științifice,mîntulul de toate gradele la noi. Studiile așezate pe baze răspunzînd cerințelor vastei opere de construcție din țara noastră, sînt larg accesibile maselor de tineri : pe băncile amfiteatrelor, în laboratoarele și bibliotecile facultăților, 85 000 de tineri — studenți și studente — înaintează zi după zi spre țelul luminos pe care și l-au propus — calificarea în zeci de specialități ale economiei, culturii, științei, sănătății publice. Pentru ca sem-. nificația acestei cifre să fie mai clară, raportați-o la numărul de studenți pe care vechea Romînie îl avea în 1938: numai 26 000. Această ultimă cifră nu egalează nici măcar numărul studenților care intră acum în anul I- Noile edificii universitare, construcțiile so- cial-culturale destinate studenților se integrează armonios în noua înfățișare a Bucureștiu- lui. Clujului, lașului și a celorlalte centre studențești. Numai la începutul anului universitar în curs au fost date în folosință cămine noi cu o capacitate de peste 11500 de locuri. A răspunde prin pregătirea noastră acestor condiții este pentru noi o datorie de onoare, căreia vrem «ă-i facem față spre binele tării, în numele viitorului.Urmărim cu interes și simpatie ^forturile pe care guvernul și poporul vostru le depun pentru înlăturarea urmărilor dominației colonialiste, pentru dezvoltarea învățămîntului și răspîndirea culturii în mase.Salutăm activitatea constructivă pe care țara voastră o desfășoară pe arena internațională, activitate întemeiată pe principiile coexistenței pașnice. ale luptei pentru zădăr
PE SCURT

BERLIN — La Berlin s-a 
dat publicității comunicatul 
cu privire Ia plenara C.C. al 
P.S.U.G. care a avut loc între 
3 și 5 octombrie, 
ascultat și a aprobat 
nimitate raportul de 
te al Biroului Politic 
al P.S.U.G. (Raportor 
Mittag).

Plenara a 
în una- 
activita- 
al C.C. 
Günther

MOSCOVA. — La uzina si
derurgică „V. I. Lenin" din 
orașul Jdanov a fost pus în 
funcțiune un nou cuptor Mar
tin care nu-și are egal în lu
me în ceea ce privește capa
citatea de producție. El poate 
produce în 24 de ore două 
treimi din cantitatea de me
tal pe care o produceau pînă 
acum, în același timp, toata 
cuptoarele oțelăriei 
la această uzină.

Martin do

Ea Buda- 
conferința

BUDAPESTA. — 
pesta s-a deschis 
internațională pentru farma
coterapie la care, în afară de 
specialiștii ungari, participă 
aproximativ 200 de oameni de 
știință, medici, chimiști din 
diferite țări, printre care și 
din R. P. Romînă.

BERLIN. — La Rostock și-a 
început lucrările congresul A- 
sociației ștlințifico-medicală 
de roentgenologie din R. D. 
Germană. La congres parti
cipă, alături de medicii radio
logi din R. D. Germană, spe
cialiști din Uniunea Sovietică 
Cehoslovacia, Romînia, Un
garia, Bulgaria și Austria.

COLOMBO. — La 5 octom
brie și-a început lucrările la 
Colombo sesiunea Biroului 
permanent al scriitorilor din 
țările Asiei și Africii.

In sala împodobită cu stea
gurile naționale ale țărilor 
participante s-au adunat la se
siune reprezentanții scriitori
lor din Ceylon, Uniunea So
vietică, Republica Populară 
Chineză, India, Indonezia, 
Ghana, Sudan, Japonia. Pakis
tanul este reprezentat de un 
observator — Faiz Ahmad. 
Faiz laureat al Premiului In
ternațional Lenin „Pentru în
tărirea păcii între popoare“.

ACCRA. — Consiliul suprem 
al Comandamentului militar 
mixt african al statelor care 
au semnat Carta de la Casa- 
blanca a dat publicității un 
comunicat în care face cu
noscut că viitoarea sesiune va 
avea loc în Algeria, în luna 
ianuarie a anului viitor. Ulti
ma sesiune a avut loc în Ac- 

ora, la »fir și tul lunii «eptem- 

nicirea uneltirilor agresive ala imperialiștilor, pentru lichidarea colonialismului. Viitori ingineri sau medici, agronomi sau juriști, artiști sau profesori vă întîlniți cu noi în aspirația spre o viață creatoare, care să sporească avuția materială și spirituală a lumii, ceea ce este posibil numai în- tr-un climat de înțelegere și colaborare între popoare.Dorind cu ardoare pacea, știind că menținerea și consolidarea păcii reprezintă problema fundamentală a zilelor noastre, că apărarea ei înseamnă acțiune, luptă, organizare, noi, cei tineri, alăturăm forțele noastre generației vîrst- nice pentru păstrarea celui mai de preț bun al omenirii. Conștiința noastră de tineri intelectuali ne impune să milităm împreună cu cele mai înaintate și active forțe ale o- menirii, pentru interzicerea armelor nucleare șl înfăptuirea dezarmării generale și totale, pentru mobilizarea opiniei publice mondiale, împotriva imperialismului și colonialismului, a militarismului șl reacțiunii, împotriva tuturor celor ce încearcă să dezlănțuie o conflagrație mondială, un nimicitor război racheto-nuclear. Sîntem fericiți că trăim într-o țară care luptă consecvent pentru o pace trainică, pentru cooperare fructuoasă între state, pentru lichidarea colonialismului sub toate formele sale, activînd neobosit în acest sens în organismele internaționale. Vă este, credem, cunoscută propunerea delegației țării noastre făcută la tribuna O.N.U., cu privire la promovarea în rîn- durile tineretului a ideilor păcii și înțelegerii între popoare. Aceste idei călăuzesc munca noastră, a celor care în anii de studiu ne însușim comorile științei, tehnicii și culturii și care năzuim din toată inima să le prefacem în bunuri ale popoarelor.Sîntem convinși că legăturile care s-au creat între noi au servit și servesc acestei cauze nobile și că ne vom apropia mai mult de idealurile cărora le-am închinat viața, întărind și dezvoltînd neîncetat cunoașterea reciprocă, colaborarea. prietenia noastră.Vă urăm, dragi colegi și prieteni indonezieni, mari satisfacții în munca de învățătură și noi succese în opera de propășire a patriei voastre. Fie ca eforturile noastre comune să întărească marile coloane ale luptătorilor pentru pace, fie ca din cetățile universitare ale țărilor noastre să se ridice oameni de cultură Pe care progresul și viitorul umanității să se poată bizui I 
în numele Consiliului Uniunii 

Asociațiilor Studenților 
din R. P. Romînă

Președinte,
ȘTEFAN BlRLEA

brie a.c. Ea a-a desfășurat in 
spiritul înțelegerii, fraternită
ții și deplinei colaborări între 
participanți.

ULAN-BATOR. — Univer
sitatea de stat din R. P. Mon
golă, creată la Ulan-Bator cu 
ajutorul Uniunii Sovietice, a 
împlinii la 5 octombrie 20 de 
ani de existență.

In cele două decenii de exis
tență, universitatea a pregătit 
peste 3 000 de specialiști care 
in prezent lucrează în între
prinderi industriale și institu
ții de stat, în institutele de în- 
vățămînt și școlile medii teh
nice sau se ocupă cu 
de cercetare științifică 
drul Academiei de Stat 
Mongole.

munca 
în ca- 
a R. P.

octom- 
suferit

NEW YORK. — La 5 
brie. Statele Unite au 
un eșec in lansarea unui mo
del perfecționat al rachetei 
„Polaris“ — „Polaris-A3“ — 
destinat înzestrării submarine
lor. Potrivit agenției Associa- 
ted Press, defecțiunea s-a 
produs la cea de-a doua treap
tă a rachetei care a fost fă
cută să explodeze la un sem
nal de pe pămînt. Rămășițele 
rachetei au căzut in Oceanul 
Atlantic.

SAIGON. — Partizanii din 
Vietnamul de sud au doborit 
la 40 km de Saigon două eli
coptere militare americane 
care participau la operațiunile 
de desant împotriva partizani
lor din provincia Dm-Tuong.

După cum anunță agenția 
A.I’., comandantul echipajului 
unui elicopter al forțelor ae
riene militare americane a 
fost ucis, iar doi militari au 
fost răniți.

BRASILIA. — După cum a- 
nunță corespondentul din Bra
silia al agenției Prensa Latina, 
Hermes Lima, primul minis
tru al Braziliei, a primit o 
delegație a Asociației in a- 
părarea revoluției cubane. Cu 
acest prilej el a declarat că 
toate țările „au dreptul să-și 
hotărască singure soarta și a- 
cest drept aparține și Cubei".

WASHINGTON. — Comisia 
pentru energia atomică a 
S.U.A. a anunțat că la 5 oc
tombrie pe poligonul experi
mental din statul Nevada a 
fost efeotuată una dintre cele 
mai puternice explozii nuclea
re subterane. Aceasta este 
cea de-a 53-a explozie din 
actuala serie de experiențe 
americane ou arma nucleară.



DE PESTE HOTARE • DE PESTE HOTARE • DE PESTE HOTARE
■ ■■, , • V-*, . ■>-* '•. > ' - y < !■-;. ■  ;  '   . • . ■  . . __  ' . ■ • I  " . • • . c - - -

Ambasadorul R. P. Romina

ki Uniunea Birmani

și-a prezentat scrisorile

de acreditareRANGOON 6 (Agerpres). — La 5 octombrie, tov. Iancu Horațiu a prezentat scrisorile de acreditare ca ambasador extraordinar și plenipotențiar al R. P. Romîne în Uniunea Birmană generalului de brigadă Aung Gyi, președintele ad-interim al Consiliului revoluționar al Uniunii Bir- piane.După prezentarea scrisorilor a avut loc o convorbire, în care președintele ad-interim al Consiliului Revoluționar și-a exprimat dorința dezvoltării relațiilor de prietenie și a colaborării economice cu R. P. Romînă.în aceeași zi, ambasadorul Iancu Horațiu a depus o coroană de flori la mausoleul eroului național, generalul Aung San.

Guvernul sovietic este gata să semneze 
tratatul cu privire la încetarea 

tuturor experiențelor nucleare
Intîlnirea lui A. A. G romi ko cu membrii

organizației „Fondul păcii — Gandhi“NEW YORK 6 (Agerpres). TASS transmite : La 5 octombrie, A. A. Gromîko, ministrul Afacerilor Externe al U.R.S.S., șeful delegației sovietice la cea de-a 17-a sesiune a Adunării Generale O.N.U. a primit pe membrii delegației organizației „Fondul Păcii — Gandhi' — cunoscuții oameni politici din India Ch. Radjagopala- ciaria, R. Divakar și B. Shiva Rao. în numele delegației Ch. Radjagopalaciaria a declarat că poporul indian, ca și j popoarele celorlalte țări, este profund interesat în încetarea cît mai grabnică a experiențelor cu arma nucleară.A. A. Gromîko a membrilor delegației poziția Uniunii Sovietice în problema încheierii unui acord cu privire la încetarea experiențelor nucleare. Guvernul sovietic, a spus el, este gata să semneze chiar acum tratatul

cu privire la încetarea tuturor experiențelor cu arma nucleară. Dacă puterile occidentale nu sînt gata să încheie un a- semenea tratat, Uniunea Sovietică acceptă să semneze un acord cu privire la încetarea experiențelor nucleare în atmosferă, Cosmos și sub apă, urmînd ca tratativele cu privire la încetarea experiențelor subterane să fie continuate și ca înainte de realizarea unui acord în această problemă toate puterile nucleare să se abțină de la efectuarea a- cestor experiențe.

Dineu oferit ia sediu! misiunii permanente

a R. P. Romine pe lingă 0, N. li.NEW YORK 6 (Agerpres). La 5 octombrie, la sediul misiunii permanente a R. P. Ro- mîne pe lîngă O.N.U., Mircca Malița, adjunct al ministrului afacerilor externe, a oferit un dineu la care au luat parte: Huot Sambath, ministrul afacerilor externe al Cambodgiei, Frank Aiken, ministrul afacerilor externe al Irlandei, Adam Rapacki, ministrul afacerilor externe al R. P. Polone, Milko Taraba- nov, prim-locțiitor al ministrului afacerilor externe al R. P. Bulgaria, Chhann Sok- hum, vicepreședinte al Adunării Naționale a Cambodgiei, Araujo Castro, subsecretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe al Braziliei, M. Aii Daar, subsecretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe Somaliei, reprezentanții

permanenți la O.N.U. ai 'Austriei, Bulgariei, Finlandei, Indiei, Irlandei, Poloniei, Art- hur Lall, ambasadorul Indiei în Austria, N. C. Kaslival, meimbru al Parlamentului indian, Geraldo de Carvalho de Silos, locțiitor al reprezentantului permanent al Braziliei la O.N.U.

Un business
9«

mînjit cu sînge
i

vată 
una din mașinile 
alergau, datorită 
zei excesive, și-a 
fat botul după 
răsturnîndu-se a 
ciuit literalmente 
pul nefericitului 
conducător, 
Jackson W. Hagerme- 
yer. Scena aceasta s-a 
petrecut în sfatul In
diana din S.U.A. Re
vista „SCHWEIZER IL- 
LUSTRIETE" după care 
am reprodus fotogra
fiile nr. 1 și 2 de mai 
sus publică un articol 
intitulat semnificativ 
„Cu moartea nu se 
glumește"...

Și într-adevăr, în ul
timul timp acest gen 
de competiții și-a do- 
bîndit o tristă faimă. 
Aproape că nu există 
curse care să nu se 
soldeze cu victime a- 
tîf din rîndurile con- 
curenților cît și din 
cele ale spectatorilor. 
AstfeJ este cazul re
cent petrecut, al cîtor- 
va „ași“ ai volanului 
care și-au pierdut via
ța sau au rămas infirmi 
pentru ca uzinele pro
ducătoare de mașini 
să-și sporească vînză- 
rile. Ne referim la 
englezul Sterling Moss 
cîșfigătorul a 194 de 
curse internaționale, a 114 alergări dotate cu 
„Marele Premiu” și 
al altor campionate 
sau competiții. Aces-

n fimpul unei 
curse de auto
mobile rezer- 
profesioniștiior, 

care 
vite- 
înăl- 
care 
ter- 
tru- 

ei 
tînărul

fa infrînd într-o 
periculoasă din 
lifatea Goodwood 
(Anglia) cu peste 170 
de km. pe oră s-a 
răsturnat și — după 
cum scrie ziarul „DAI
LY MIROR” datorită 
doar „unei minuni" a 
rămas în viață. Infirm, 
el nu se va mai putea 
urca vreodată 
lan. Tot în 
timp și-au 
viața și tinerii 
Taylor și L. Harris care 
au participat la cursa 
„Marelui Premiu" de 
la Monaco.

Să fie oare acesta 
sport ?. Nu. în nici un 
caz acestor „curse ale 
morții" nu le putem 
asocia ideea de sport. 
Este suficient să a- 
mințim că la 3uenos 
Aires, argentinianul 
Juan Carlos Navone, 
în fimpul unei aler
gări a depășit pista 
de beton și infrînd în 
masa spectatorilor a 
omorîf pe loc 14 oa
meni. Și-ar fi putut 
cineva imagina că în 
această situație, în 
fața atîfor morți, mai 
putea fi vorba de 
continuarea cursei ? 
lată însă că Navone 
s-a grăbit să nu piar
dă nici o secundă și 
spre indignarea și stu
poarea tuturor celor 
de față a trecut cu 
mașina peste trupuri
le morților sau răniți- 
lor fără să țină cont 
că prin aceasta a mai 
ucis un om rănit și și-a

curbă 
loca-

la vo- 
ultimul 
pierdui 
Dennis

13 AM BE EA PROCLAMAREA

generalul la palatul ministru prezentat

Pentru oamenii muncii din R.D. Germană au fost create numeroase case de odihnă. Fotografia 
noastră înfățișează o recentă construcție de la Tabarz, în Turingia.

De Gaulle a acceptat 
demisia guvernului 

francezPARIS 6 (Agerpres). genția France Presse anunță că la 6 octombrie de Gaulle a primit Elysée pe primul Pompidou, care a președintelui Republicii Franceze, demisia guvernului său ca urmare a moțiunii de neîncredere adoptată de Adunarea Națională Franceză în noaptea de 4 spre 5 octombrie.Agenția France Presse menționează că demisia guvernului a fost primită și președintele de Gaulle l-a însărcinat pe Pompidou să gireze interimatul pînă la noile alegeri parlamentare.

expus

Succesul 
lui Nicolae Herlea 

la Ankara

O fabrică modernă 
de ciment la Bernburg

continuat cursa. (Foto
grafia nr. 3 reprezintă 
momentul cînd Navo
ne se urcă în mașină 
pentru a-și continua 
cursa)..

Din sportivitate ? 
Desigur că nu. Botul 
mașinii sale nu era 
mînjit doar de praf ci 
și de sîngele oameni
lor pe care i-a strivit. 
Dar pe caroserie pu
teau fi văzute două 
inscripții mari „Are- 
valo" și „Mirba", nu
mele unor firme, aso
ciate de produse pe
trolifere. Navone avea 
obligația de a face 
cu orice preț reclamă 
mașinii și implicit nu
melor scrise pe caro
serie. Prin presă, ra
dio, televiziune, cine
matografie, prin toate 
mijloacele publicității 
el trebuia să facă re
clamă. Cu toate că 
Navone nu a cîștigat 
cursa, datorită acci
dentului pe care l-a 
produs, a reușit totuși 
să facă reclamă firmai 
pentru care concura și 
care-l plătea, lată doar 
cîteva dintr-un lung 
șir de exemple. Ele 
arată limpede conse
cințele grave ale goa
nei după profit la care 
se dedau afaceriștii 
sportului din lumea 
capitalistă. Acolo,
sportul devine un pre
text pentru afaceri, u- 
neori, mînjife cu sîn-

Laosul revine treptat la munca pașnică. Fotografia noastră înfă
țișează elevi ai unei școli deschise recent în provincia Sam Neua.

Foto: AVIAripi
GH. CHIDU

ANKARA 6 (Agerpres). —- în ca
drul turneului pe care-1 întreprin
de în Turcia, artistul poporului 
Nicolae Herlea a cintat la 4 oc
tombrie în spectacolul „Trubadu
rul" cu care s-a deschis stagiunea 
operei din Ankara.

La spectacol au participat Ce
mal Gürsel, președintele republi
cii, membrii ai guvernului, perso
nalități din viața politică și 
turală a Turciei, oameni de 
și cultură.

Artistul romîn a produs o 
sebită impresie, fiind în repetate 
rînduri îndelung aplaudat la 
scenă deschisă.

După 
a fost 
actori, 
Gürsel, 
marele

n localitatea Bern- 
burg din regiunea 
Halle se constru
iește, după cele 
mai moderne me
tode, o fabrică de 

. prezent 
de con

ta insta-

cul- 
artă

deo-

spectacol, Nicolae Herlea 
primit, împreună 
de președintele 
care l-a felicitat 

succes obținut.

cu alti 
Cemal 
pentru

ciment. In 
sînt în curs lucrările 
strucție și de montaj 
lația cuptoarelor.

Cele trei cuptoare 
care au o lungime de 60 metri 
fiecare, au și fost construite. 
Coșurile înalte de 300 metri, 
banda rulantă pentru trans
portul pietrei de var de la ca
riera situată în apropiere îm
preună cu cele trei cuptoare 
rotative dau de pe acum nou
lui obiectiv aspectul unui gi
gant industrial. In prezent se 
lucrează intens la construirea

rotative,

instalației pentru măcinarea 
cimentului, care va intra în 
funcțiune in mai multe etape. 
Prin montarea unui număr 
mare de filtre electrice împre
jurimile localității Bernburg 
vor fi ferite de impurificarea 
aerului cu praf de ciment.

In curînd urmează să intre 
în funcțiune prima sală a cup
toarelor. După intrarea în 
funcțiune cu întreaga ei capa
citate, fabrica de ciment de la 
Bernburg va produce anual 
1 000 000 tone de ciment-port- 
land de tip 450, care are un 
rol important in dezvoltarea 
industriei de prefabricate din 
beton.

Noua stație de radio- 
releu din Kyffhauser

de
Noua fabrică 

materiale presate 
de la Bernau

agina ziarului bri- 
j tanic este domi
nată de o fotogra
fie care înfăți
șează două fete 
ce frunzăresc o 
publicație cu a-

nunțuri de mică publicitate. 
Textul însoțitor lămurește 
despre ce este vorba : „Cea 
mai mare îngrijorare a lor 
este unde vor găsi de lucru 
cînd vor termina școala“. Fo
tografia a apărut în ziarul 
englez „Daily Worker" care a 
publicat un ciclu de articole 
consacrate „creșterii alarman
te a șomajului în rîndurile ti
neretului“. Despre această 
problemă ziarul scrie, printre 
altele :

„Odată cu sfîrșitul vacan
ței de vară, funcționarul de 
la oficiul de plasare a tineri
lor se adresează absolvenților 
școlilor cu cuvintele : „Vre
murile nu au fost niciodată 
atît de întunecate de la înce
putul celui de al doilea război 
mondial". Aceasta se petrece 
la Sunderland, inima indu
striei constructoare de nave 
din Marea Britanie. Flăcăi ca 
Jack Wilson, John Sleeth șl

Roland Punshon și-au tocit 
deacum tocurile de Ia pantofi. 
Au trecut cîteva săptămîni de 
cînd au absolvit școli tehnice 
sau licee dar încă nu au reu
șit să găsească de lucru.

Aceștia sînt numai cițiva 
din miile de băieți și fete din 
Anglia care merg pe jos sau 
cu bicicleta de la o întreprin
dere la alta avînd în fața lor 
perspectiva șomajului. Tineri 
care au visat să devină ingi
neri, mecanici sau construc
tori colindă acum străzile 
principale ale orașelor de pe 
coasta de nord-est a Angliei 
și întreabă în fața fiecărui 
magazin sau întreprinderi 
dacă nu se poate găsi ceva de 
lucru pentru 
tinerești s-au 
talismul le-a 
timpuriu, i-a 
viață de privațiuni și sufe
rințe.

Cu cei 930 000 de absolvenți 
ai școlilor din acest an —
— scrie ziarul în continuare
— guvernul trebuie să facă 
față unei situații a cărei gra
vitate îi era cunoscută încă 
din urmă cu cîțiva ani. El a 
îndrumat Ministerul Muncii

ei. Visurile lor 
spulberat. Capi- 
frînt aripile de 
condamnat la o

să adreseze patronilor apeluri 
pentru a oferi mai multe po
sturi tinerilor într-un moment 
cînd regiuni întregi au orașe- 
fantomă, odată cu închiderea 
uzinelor, minelor și traficului 
feroviar.

Patronii din marile regiuni 
industriale, ca de pildă York
shire, au răspuns acestor ce
reri ignorind cu totul toate 
încercările de a introduce 
măcar o schemă care să per
mită angajarea unui mio grup 
de ucenici din rîndurile tine
rilor. Unele autorități încear
că acum să-i convingă pe ti
neri să rămînă în școli pînă 
ce Ii se va găsi de lucru. A- 
ceasta ar putea fi un lucru 
recomandabil dacă, în perioa
da intermediară, ei ar putea 
primi o pregătire pentru vii
toarele servicii dar actualele 
realități indică că pentru 
mulți tineri ar însemna mai 
curînd o pierdere de timp. 
„Nu ne rămîne altceva de fă
cut decît să colindăm străzile 
pînă ce se va găsi ceva de lu
cru pentru noi“ — a spus 
Malcom Burgess, în vîrstă de 
15 ani din Manchester.

După cum subliniază ziarul

o altă problemă a tineretului 
englez este și aceea a lipsei 
posibilității de a se califica, 
ceea ce permite patronilor să 
Ie plătească salarii scăzute. 
„Din cei 657.000 de băieți din 
industrie — scrie „Daily 
Worker“ — mai puțin de o 
treime au obținut anul tre
cut aprobarea patronilor de 
a urma cursuri de calificare 
și numai 7,6 la sută din cele 
667.000 de fete care au servi
cii în fabricii au reușit să ur
meze cursuri asemănătoare. 
Nu este de mirare de ce tine
rii care fac coadă în fața ofi
ciilor de plasare întreabă: „De 
ce lucrurile merg așa de 
prost La școală ei au au
zit de zeci de ori, că „pentru 
o muncă cinstită se oferă un 
salar cinstit" și acum ei spun: 
„Arătați-mi unde pot găsi a- 
ceastă muncă“.

In prezent — scrie ziarul In 
încheiere — criza i-a cuprins 
și pe ei. Ultimul raport al Mi
nisterului Muncii a arătat că 
„1387 de absolvenți din orașul 
East continuă să caute de lu
cru la trei luni după ce au 
părăsit școlile".

a Bernau, o localitate situată în a- propiere de Berlin, se construiește o fabrică de materiale presate din hîrtie și carton.Recent, aici a început să producă primul sector — de tuburi din hîrtie rezistentă. După încheierea definitivă a lucrărilor de construcție, fabrica din Bernau va fi o importantă întreprindere furnizoare de materiale pentru industria electrotehnică a R. D. Germane. Printre altele, fabrica va produce din hîrtie rezistentă sau dintr-un țesut rezistent plăci și piese pentru forje, izolații electrotehnice folosite în special în producția de transformatoare, aparate de radio și televiziune.

umeroși locuitori 
ai R. D. Germane 
vizitează în fiecare 
an Kyffhauser, o 
mică regiune mun
toasă. împădurită, 
situată între rîu-

rile Untrut și Helme. Punctul 
cel mai înalt al acestei regi
uni se ridică cu 571 metri dea
supra nivelului mării. Pentru 
a ajunge în vîrf, vizitatorii 
trebuie să parcurgă ultimii 
97 de metri cu telefericul, care 
îi transportă spre 
strucție 
Aici, în 
a fost 
ani una 
derne stații de radioreleu din 
R. D. Germană-

Kulpenberg este un loc ideal 
pentru turnul stației de retrans. 
misie prin radio-releu. De pe 
platforma acestui turn poate 
f i cuprins cu privirea un spa
țiu imens pînă departe, în re
giunea Harz.

Turnul are înălțimea de 91 
de metri și diametrul de șase 
metri, iar pereții lui au gro
simea de 20 de cm.

In vîrf, lățimea turnului este 
de 14 metri. Aici, în cele patru 
etaje îmbrăcate în aluminiu și 
sticlă va fi adăpostită întreaga 
aparatură electronică. La etajul 
5 se va afla o braserie cu 70 
de locuri, iar deasupra o plat
formă cu o largă perspectivă.

In prezent au început 
emisiunile de probă de la mij
locul turnului. In curînd insă 
vor începe să funcționeze an
tenele din vîrf.

ADUNAREA
DE LABERLIN 6 (Agerpres). — 

TASS transmite: Cu prilejul 
celei de-a 13-a aniversări a 
proclamării R. D. Germane, la 
6 octombrie la Berlin a avut 
loc o ședință festivă convo
cată de Comitetul Central al 
P.S.U.G., Consiliul de Stat al R. D. Germane, Consiliul de 
Miniștri și Consiliul Național 
al Frontului Național al Ger
maniei democrate.

noua con- 
de pe Kulpenberg. 

punctul cel mai înalt, 
construită în ultimii 
dintre cele mai mo-

FESTIVA
BERLIN

La ședință au participat W. Ulbricht, prim-secretar al 
C.C. al P.S.V.G., președintele 
Consiliului de Stat al R. D. 
Germane, și alți conducători 
ai republicii.W. Stoph, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.S.U.G., 
prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R. D. 
Germane, a prezentat un ra
port.

— Astăzi, la proprietarul casei se sărbătorește 
o zi de naștere I —mi-a spus odată unul dintre 
vecinii mei portoricani.

Inițial, nu mi-am dat seama la ce se referă el.
— Astăzi este prima zi a lunii. Noi, o denumim 

ziua de naștere a proprietarului. Dacă ași avea 
acum toți banii pe care i-am plătit I

Așa gîndesc toți oamenii care trăiesc pe strada 
noastră, exceptînd, desigur, pe proprietarii caselor. 
Majoritatea vecinilor mei sînt oameni săraci — 
oameni ai muncii, dacă au noroc să găsească de 
lucru. Unul sau doi dintre proprietarii de casă — 
milionarii de pe strada noastră, trăiesc în aparta
mente mari, ale căror ferestre sînt îndreptate spre 
răsărit — spre Parcul central, sau spre apus — 
spre riul Hudson.

este interzisă. Dar dacă proprietarul nu spune fă
țiș : „Aici nu este loc pentru negri și oameni 
care vorbesc limba spaniolă“ — atunci chiriile 
mari din aceste case servesc, de obicei, 
barieră suficient de sigură.

Marii speculanți de terenuri, cărora le 
o mare parte a New Yorkului, denumesc 
nostru „degenerat". Aceasta datorită faptului că el 
a încetat să fie „alb" și este ticsit de oameni 
săraci.

Adevărata degenerare a străzii noastre, precum 
și a multor cvartale înconjurătoare, se numește 
șomaj. Adolescenții care hoinăresc pe străzi, sînt 
acei care nu au reușit să găsească de lucru.

drept o

aparfine 
cartierul

fi recunoscuți cu ușurință. Poliția ii vizitează în 
mod fățiș pentru a primi „partea" sa — șperțul, 
în schimbul căruia nu împiedică înflorirea acestei 
forme ingenioase de hoție.

In cartierul nostru înfloresc și alte vicii. Comer
țul cu narcotice nu este atît de evident ca înșe
lătoria cu „loteria", care este practicată în văzul 
tuturor. Noaptea însă cînd auzim sirenele stridente 
ale automobilelor poliției, care frec în goană, în 
sus și în jos, pe Brodway sau pe strada 96, știm 
că, probabil, poliția a arestat cîteva jertfe lipsite 
de rațiune și induse în eroare de milionari — 
comerciant! de heroină. Iar dimineața, un ziar de 
scandal relatează că „un răufăcător îndobitocit" a

nu se străduiesc să camufleze felul final — a 
goni înapoi pe negri în vechiul și suprapopulatul 
Harlem sau alte ghetto-uri care troznesc de pe 
acum din toate încheieturile.

Jai sub ioimă
de filantropie

De toate culorile pielii
Spre vest, spre strada 96 trăiesc oameni de toate 

naționalitățile. Tocmai de aceea îmi place atît de 
mult să trăiesc aici.

In partea de sus a cvartalului, Intr-un local situat 
deasupra a două magazine mici, clubul portorican 
organizează în fiecare săptămînă serate de dans 
pentru tinerii muncitori. Seara, cînd trec prin hol, 
picioarele mele doresc ele însele să danseze în 
sunetul muzicii ritmice 
mii de oameni oropsiți de soartă aparținînd 
tui minunat popor, însuflețiți de speranță au 
la New York de pe insula Porto Rico — o 
nie a Statelor Unite.

Copii de toate culorile pielii se joacă 
valma pe trotuare. Chinezoaice mici, care s-au năs
cut pe strada noastră, cîntă cîntece englezești și 
împreună cu fetele cubane sar coarda. Băieții por- 
foricani și italieni în vîrstă de 8 și 10 ani joacă 
fotbal.

Toate acestea nu înseamnă însă că pe strada 
noastră nu există prejudecăți sau rasism. Negrul 
care vrea să facă o vizită prietenului său alb, in
tră cu frică pe poarta unei case înalte, mai bune. 
Și dacă prietenul nu-l întimpină la intrare, oaspe
telui negru i se poate propune fățiș să folosească 
scara „de serviciu“ prin subsol. Unui negru sau 
portorican nu le este permis și nici nu au posi
bilitatea să închirieze un apartament Intr-o ase
menea casă.

Legea spune că în statul New York discriminarea

a Americii Latine. Sute de 
aces- 
venif 
colo-

de-a

Adevărata degenerare
a străzii mele

de Esther Shields
ziaristă americană

Ziua, la colțul străzii, stau bărbați în toată firea 
fără nici-o treabă. Printre ei văd pe mulți dintre 
vecinii noștri — portoricani și negri. 
supun unei discriminări și mai crîncene 
prietarii caselor.

Unul dintre vecinii mei negri este 
în port. Cînd S.U.A. au încetat să facă 
Cuba, el și-a pierdut locul de muncă care consta 
în descărcarea vaselor cu banane și ananas. „Bossi" 
din port și birocrații sindicali nu l-au admis la 
alte munci în port. Acum, el lucrează temporar, 
cîteva ore pe zi, ajutînd la curățirea birourilor din 
uriașele zgîrie nori din Wall-Street. Soția sa Iu. 
crează și ea ca spălătoreasă și făcînd curățenie 
în apartamente.

Desigur, nu toți care nu au de lucru sînt șo
meri, „Gangsterii" mici vînd pe strada noastră bi
lete de 25 de cenți ale „loteriei" infinit de înșe
lătoare. Boșii „loteriei" de pe strada noastră pot

Patronii îi 
decît pro-

fost hamal 
comerț cu

încercat să jefuiască pe un locuitor bine situat al 
orașului.

Despre adevăratele crime din strada noastră, din 
cartierul sau orașul nostru nu se relatează nimic. 
De pildă, majoritatea vecinilor mei nu știu că cei 
mai mari proprietari de terenuri din New York 
ca, de pildă, Rockefeller, plătesc impozite ridicol 
de mici pentru vastele lor domenii.

Mulți din cartierul nostru știu foarte bine cum 
s-au îmbogățit cîfiva proprietari de case de pe 
strada noastră. In special, în ultimii ani, cînd a în
ceput să fie înfăptuit programul de „reconstrucție 
a orașului". Este un termen mai de salon 
ceea ce se numește de obicei „dărîmarea 
belor".

Se demolează case în care locuiesc 3 000
meni și se construiesc locuințe scumpe pentru 2000 
sau pentru un număr mai mic de oameni. Chiria 
este dublată sau triplată. Proprietarii de case nici

pentru 
cocioa-

de oa-

O veche casă din cărămidă de pe strada noas
tră este supusă deja unei asemenea „reconstrucții". 
Cine știe unde au dispărut foștii locatari ? Li 
s-au propus apartamente minuscule formate dintr-o 
singură cameră la un preț fantastic : 129 de do
lari lunar pentru o singură cameră I

Proprietarul cere 260 de dolari pe lună pentru 
un apartament în noul '' __ ;j
etaje, care a fost construit în locul vechiului nos
tru^ corp cu 6 etaje. Pentru aceeași locuință am 
plătit în trecut 63 de dolari, dar și aceasta a fost 
foarte scump. Nu este de mirare că marii proprie
tari de imobile din New York obișnuiesc să in
staleze în propriile lor case robinete de apă din 
aur pur. Am văzut aceasta în „camera de baie a 
proprietarului"^ cînd pe cea de-a 5-a Avenue a 
fost demolată una din vechile reședințe ale fa

miliei Vanderblit.
L-am întrebat pe măcelarul italian din cvarta

lul nostru ce intenționează să facă. Sub ochii săi, 
concomitent cu „reconstrucția orașului“ are loc și 
ofensiva magazinelor marilor monopoluri împotri
va cartierului nostru. Un gigant de băcănii și ma
gazine gastronomice — magazinul „Great Atlan
tic and Pacific" — atrage deja spre el clienții a- 
cesfuia.

El a împlîntat cu putere marele său cuțit în 
butuc și a exclamat :

— Ce pot să fac I Nu pot să lupt împotriva 
municipalității I

Cuvintele sale dovedesc frica de ofensiva au
torităților municipale, a marilor proprietari de 
case și monopoliști, care speră să obțină un pro
fit de pe urma programului „reconstrucției orășe
nești".

Cumnatul său, băcanul, a adăugat posomorit t
— Este posibil că vom fi nevoiți să trăim din a- 

juforul de șomaj...
Atmosfera apăsătoare a nesiguranței învăluie 

partea apuseană a străzii 96 și a străzilor înve
cinate.

din cărămidă de pe strada noas-

bloc uriaș cu 16
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