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Ritm mai intens
la construcțiile

zootehnice !
In raionul Bistrița

în raionul Bistrița, anul a- 
cesta sectorul zootehnic al 
gospodăriei colective a crescut 
simțitor. Au fost cumpărate 
3 190 bovine, 3 795 ovine, a- 
proape 400 de scroafe pentru 
prăsilă etc.

Pentru acoperirea necesită
ților de adăpostire a animale
lor, s-a prevăzut să se con
struiască 51 de grajduri, 25 de 
maternități, 13 îngrășătorii, 15 
saivane etc. In total, 137 de 
construcții zootehnice care 
trebuiau terminate pînă la 15 
octombrie. Să vedem ce s-a 
realizat pînă acum.

In tot raionul abia 30 de a- 
dăposturi sînt terminate, iar 
12 sînt în diferite stadii de 
lucru.

De ce există această rămî- 
nere în urmă ? Să luăm, de 
exemplu, gospodăria colectivă 
din comuna Mărișelu. Aici se 
construiește un grajd cu o ca
pacitate de 150 de capete. Nu 
este terminată încă nici zidă
ria, pentru simplul motiv 
că piatra pentru zidărie e 
adusă de la o distanță de a- 
proape 40 de km. Pe măsură 
ce vine un transport de pia
tră, zidarii încep să lucreze 
calm, pe îndelete, fiindcă pînă 
la transportul următor au 
timp mult și piatră puțină. 
Consiliul de conducere al a- 
cestei gospodării s-a orientat, 
fără îndoială, greșit de la în
ceput. La cîțiva pași de graj
duri aștepta materialul nece
sar pentru confecționarea că
rămizii. S-ar fi putut construi 
mult mai ieftin și mai repede 
dacă se confecționau pe plan 
local cărămizile.

Nici la Sîntioana grajdul 
pentru 100 de capete nu e ter
minat pentru că n-a fost con
fecționată la timp cărămida. 
Situații asemănătoare sînt și 
în alte gospodării colective din 
raion.

De ce oare colectiviștii din

Jelea și din 
au reușit să 
și cu însem- 
construcțiile

Crainimăt, din 
alte gospodării, 
termine la timp 
nate economii 
zootehnice planificate ?

— încă din vreme am orga
nizat două echipe de construc
tori : zidari, dulgheri — ne 
spune Viorel Anuță, inginerul 
colectivei din Crainimăt. Ace
stora li s-a pus la dispoziție tot 
materialul necesar. S-a muncit 
de la început cu perseverență 
și am construit pînă acum : 
două grajduri cu o capacitate 
de 200 de locuri, o îngrășătorie 
pentru 400 porci, o materni
tate pentru 30 de scroafe. Ma
terialul lemnos a fost obținut 
prin defrișarea unor plantații 
răzlețe, de pe terenuri care au 
fost redate astfel agriculturii. 
Prețul de cost al construcțiilor 
a fost mult redus. Un grajd 
pentru 100 de capete ne costă 
aproximativ jumătate din pre
țul prevăzut în deviz.

Organizația U.T.M. din gos
podăria colectivă din Craini
măt a mobilizat un număr 
mare de tineri care au contri
buit la 
lului și

transportarea materia
la alte munci.

★
fiind rămînerea în

Au terminat însămînțările 
de toamnă

Unitățile agrico
le socialiste din 
regiunea Galați au 
îndeplinit și depă
șit planul însămîn- 
țărilor de toamnă. 
Ele au însămânțat 
peste plan, aproape 
2 000 ha cu griu.

Lucrările au fost 
efectuate în perioa
da optimă, stabilită

în condițiile regiu
nii, și la un nivel 
agrotehnic superior. 
Cea mai mare par
te din suprafața 
destinată însămîn- 
țării griului a fost 
pregătită cu mult 
înainte de începe
rea lucrărilor, iar 
restul îndată după

strîngerea culturi
lor tîrzii.

Pentru efectuarea 
lucrărilor în peri
oada stabilită, me
canizatorii au lu
crat în două schim
buri cu aproape 500 
de tractoare.

(Agerpres)

productivitate ridicată
cest ultim trimes
tru al anului gă
sește pe lucrăto- 

Complexului 
industrializa- 

lemnului din 
Jiu muncind

cu eforturi sporite pentru rea
lizarea planului la toți indicii. 
Deși, în ansamblu, s-au obți
nut rezultate bune, indicele 
de creștere a productivității 
muncii nu a fost realizat. Nu 
s-ar putea spune că n-a exis
tat preocupare în această di
recție. De-a lungul anului au 
fost luate măsuri eficiente. La 
fabrica de cherestea, de pildă, 
crearea brigăzilor complexe în 
locul celor simple (fiecare bri
gadă deservește acum două 
linii tehnologice) a dus la du
blarea productivității muncii. 
In fabrica de mobilă, mecani
zarea montării scaunelor a fă
cut să crească acest indice de 
3 ori la operația respectivă 
etc. însuși faptul că în aceste 
9 luni productivitatea muncii 
a fost în continuă creștere, pe 
ansamblu, de la 75,8 la sută 
în luna februarie, la 90 la sută 
la sfîrșitul trimestrului III, 
arată că măsurile luate și-au 
dovedit eficacitatea.

Se pune însă întrebarea:

dacă s-au luat măsuri, dacă a 
existat preocupare, de ce to
tuși sarcina stabilită nu a fost 
realizată ?

Să încercăm deci să răspun
dem, urmărind o seamă de 
factori care contribuie direct 
la creșterea productivității 
muncii.

Ceea ce îți atrage în mod 
deosebit atenția, urmărind

Folosirea deplină a utilaju
lui trebuie să fie considerată 
de către conducerea întreprin
derii una din problemele de 
seamă ce trebuie urmărită în 
mod permanent. Pentru a- 
ceasta este necesar o aprovi
zionare ritmică cu materie 
primă, o exploatare și între
ținere corespunzătoare a uti
lajelor. Nu rare ori, din pri-
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LA TIMP, 
IEFTINE, 

DURABILE
Gospodăriile agricole colec

tive din Dobrogea și-au mărit 
anul acesta numărul con
strucțiilor agrozootehnice cu 
600 de grajduri, maternități, 
îngrășătorii de porci, saivane, 
magazii de cereale etc. La alte 
400 de construcții similare se 
fac în prezent lucrări de fini
sare. Numai grajdurile și -»i- 
vanele ridicate în acest an 
asigură adăpostirea a 26 000 
de taurine și 120 000 de ovine. 
La sfîrșitul anului acesta, nu
mărul construcțiilor agrozoo
tehnice în gospodăriile colec
tive din Dobrogea va fi de 5 
ori mai mare decît în 1957, 
anul terminării colectivizării 
agriculturii regiunii.

La ridicarea noilor obiecti
ve colectiviștii au extins ex
periența bună a gospodăriilor 
colective din Sinoe, Greci, 
Cobadin, Ostrov și altele, 
care, folosind materiale din 
resurse locale, au realizat în
tr-o perioadă scurtă de timp 
construcții trainice și ieftine.

Dată 
urmă în întreg raionul, sar
cina urgentării tuturor con
strucțiilor zootehnice se im
pune cu toată tăria.

Consiliul agricol raional să 
acorde un ajutor mai concret 
gospodăriilor colective rămase 
în urmă, să popularizeze ex
periența bună a unităților 
fruntașe, să ia operativ mă
suri de valorificare rațională 
a resurselor locale de mate
riale de construcție: piatră, 
lemn din defrișări, chirpici 
etc.

Comitetul . raional U.T.M. 
Bistrița să ajute mai njult or
ganizațiile de bază U.T.M. din 
G.A.C. în inițierea unor acți
uni de mobilizare a unui nu
măr cît mai mare de tineri la 
lucrări necalificate ca : tăiatul 
și fasonatul lemnelor, tran
sportul materialelor, săparea 
fundațiilor la grajduri etc. A- 
jutîndu-i efectiv pe construc
tori, tinerii colectiviști pot con
tribui într-o măsură însemnată 
la urgentarea ritmului con
strucțiilor zootehnice.

IOAN RUS 
corespondentul 

„Scînteii tineretului“ 
pentru regiunea Cluj

( Agerpres)

■ asculta muzica u- 
șoară și a dansa pe 
ritmurile ei este 
una din marile pa
siuni ale tineretu
lui. Nu o egalează 
poate decît pasiu

nea delectării la spectacolele 
sportive. Autorul acestor rînduri, 
relativ tînăr și el, nu face parte 
din categoria celor ce se înde
letnicesc cu lecțiile de morală la 
adresa pasionaților jazzului și 
fotbalului.

Recunoscînd legitimitatea pa
siunii pentru muzica distractivă, 
pe care, la rîndul nostru, o pre
țuim atunci cînd este ingenioasă 
și inspirată, nu putem însă a nu 
spune că, atunci cînd devine ex
clusivistă, această pasiune poate 
constitui un pericol pentru ar
monioasa dezvoltare spirituală a 
tînărului. Să fie deci limpede 
din capul lacului : nu împotriva 
muzicii ușoare scriem aceste rîn
duri, ci împotriva acelor tineri 
care încearcă să cultive' într-un 

exclusiv acest

Specialiștii își spun părerea fun grup de ingineri agronomi din_4jospodării colective din raionul 
Drăgănești Olt, discută, pe baza rezultatelor objinufe în acest an, despre raionarea soiurilor de grîu).
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graficul de întrecere care con
semnează zilnic rezultatele 
secțiilor, este caracterul ne
uniform, „în zigzag“, al des
fășurării procesului de pro
ducție, cu diferențe aprecia
bile de la o zi la alta. In ziua 
de 15 septembrie (ca să luăm 
un singur exemplu) producția 
la fabrica de cherestea a fost 
cu 33 m.c. mai mare decît cea 
obținută cu o zi înainte, și cu 
47 m.c. mai mică decît cea din 
ziua de 18. Ce concluzie se 
desprinde de aici? Că mașinile, 
nu sînt folosite uniform, că 
în diferențele dintre cuantu
mul producției de la o zi la 
alta rezidă una din cauzele 
care au contribuit la rămî
nerea în urmă în ce privește 
productivitatea muncii.

cina neatenției sau a lipsei 
de grijă utilajele se defectează, 
procesul de producție se în
trerupe. Ar fi fost interesant 
de urmărit la cîte ore se ci
frează reparațiile cauzate de 
stagnările accidentale, ce can
tități de produse s-ar fi putut 
realiza în acest timp, dar din 
păcate în întreprindere nu 
există o evidență în acest 
sens. La unii tovarăși am în- 
tîlnit chiar următoarea pă
rere : „Reparațiile accidentale? 
N-au prea mare importanță. 
Ia, acolo o oră, o jumătate de 
oră. Ce contează asta în tota
lul producției noastre ?...“ In 
acest fel pot vorbi numai oa
menii care n-au înțeles pre
țul fiecărui minut în asigu
rarea ritmicității producției,

în obținerea unor produse de 
calitate superioară și folo
sirea deplină a capacității Uti
lajelor. Dacă zecile și zecile 
de minute irosite din pricina 
reparațiilor accidentale s-ar 
aduna, (măcar dfe curiozitate 
de către tovarășii de aici) ele 
ar însuma de-<a lungul unei 
perioade un timp prețios care 
ar cîntări greu în calculul 
productivității muncii.

Deși sînt mulți tineri care 
lucrează conștiincios, care se 
străduiesc să-și sporească suc
cesele în întrecerea socialistă, 
rezultatele acestora sînt mic
șorate de pagubele pe care 
le pricinuiesc alți tineri mai 
puțin răspunzători pentru 
munca pe care o îndeplinesc. 
Am să dau un singur exemplu: 
în goană după produse multe, 
Aurel Varga forțează mașinile 
și le defectează, El n-a înțe
les că mașina produce mai 
mult atunci cînd știi să-ți or
ganizezi bine locui de muncă, 
cînd o îngrijești, cînd folosești 
experiența bună pe care au 
acumulat-o cei mai buni mun
citori.

Neajunsurile semnalate în 
munca unor tineri nu sînt in
dependente de lipsurile care 
există în activitatea organiza
ției U.T.M. Deși ea a luat 
unele măsuri, n-a reușit să 
realizeze două lucruri esenți
ale : să dezvolte la toți tine-

VASILE BARAC 
corespondentul 

„Scînteii tineretului“ 
pentru regiunea Oltenia

(Continuare în pag. a III-a)

DESCHIDEREA UNIVER
SITĂȚII MUNCITOREȘTI 
DE CULTURA MUZICALA

Universitatea muncitorească de 
cultură muzicală și-a început luni 
după-amiază, în 
R. P. Romîne, ce| 
an de învățămînt 
rea sa.

Pentru cei 1 500 
scriși în anu] I și cei 500 din anul 
II — artiști amatori din formațiile 
corale sau orchestrale, oameni ai 
muncii de diferite profesii — a 
fost întocmit un bogat program 
de activitate.

După festivitatea de deschidere 
a cursurilor, compozitorul Aflred 
Mendelsohn, secretar a| Uniunii 
compozitorilor, a prezentat prima 
lecție, intitulată „Muzica , și ele
mentele ei". (Agerpres)

sala Ateneului 
de-al patrulea 
de la înfiinfa-

de cursanfi în-

muzică. Combaterea unei ase
menea atitudini ține nu de mo
ralizarea puritană, ci de cea mai 
stringentă datorie cetățenească. 
Anihilînd interesul pentru alte 
forme ale muzicii, pasiunea fre
netică și exclusivistă a jazzului

Descoperiri arheologice în Moldova
Colectivele 

zeului regional 
unor muzee 
ionale din 
nea 
ceput recent să
păturile arheologi
ce la punctul Albe
ști—Secuieni. Aici
s-au scos la iveală 
urmele a 8 locuințe 
din epoca neolitică,

mu
și 

ra- 
regiu-

Bacău au în-, 
recent

cultura cucuteniană, 
vase de provizie, 
diferite obiecte de 
uz casnic și gospo
dăresc. Peste stra
tul aparținînd epo
cii neolitice s-a 
descoperit un alt 
strat aparținînd pe
rioadei migratoare, 
reprezentat prin 
bordee, ceramică lu-

erată cu mina și la 
roată și alte obiec
te. Bogatul mate
rial arheologic do
vedește că locuito
rii din acea vreme 
se îndeletniceau cu 
lucrarea pământu
lui, creșterea ani
malelor, pescuitul 
și vinatul.

(Agerpres)
-
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Conștiința comunistă înseam
nă, printre altele, ridicarea pe 
o înaltă treaptă de cultură spi
rituală, 
atenția 
deveni 
trebuie

Nu o dată Lenin a atras 
tineretului, că pentru a 
un adevărat comunist 
să-ți însușești tot ceea

teresați în mod sincer de frumu
sețile acestei muzici. Sînt însă 
și tineri care nu îndrăznesc să 
pășească la cunoașterea ei, fiind 
dinainte convinși — și nu se 
știe de ce — că n-o vor putea 
înțelege, li inhibează mai ales

tiniretui
Șl „MUZICA GREA

deformează și primitivează sen
sibilitatea muzicală, ceea ce nu 
poate să nu se răsfrîngă și asu
pra vieții spirituale în general. 
Se favorizează o atitudine su
perficială față de viață, adueîn- 
du-se astfel un prejudiciu operei 
de făurire a omului superior pe 
care trebuie să-l genereze lupta 
pentru comunism.

de George Bălan
grea" 

obicei

în culturace e mai prețios 
omenirii.

Antipatia pentru 
fonică, de operă sau de cameră 
nu este desigur un fenomen ca
racteristic pentru tineretul nos- 

tineri

muzica sim-

Noul vas romînesc da mare tonaj, „Craiova“ construit la Galaji.

denumirea de „muzică 
prin care se înțelege de 
tot. ce iese din sfera muzicii rit
mice sau romanțioase și necesi
tă un 
Mulți 
plexe 
cestui 
ea o fortăreață inexpugnabilă și 
renunțînd de aceea să întreprin
dă ceva pentru a o cuceri. Aces
tor timorați trebuie să le spu
nem foarte răspicat : nu există 
o „muzică grea“. Ideea unei „mu
zici grele“ este o prejudecată 
provenită din dificultățile pe 
care le întîlnim în înțelegerea 
unei muzici cu care nu sîntem 
suficient familiarizați. Omului

anumit efort de asimilare 
încearcă adevărate corn- 
de inferioritate în fața a- 
fel de muzică văzînd în

Intervenție rapidă
PLOIEȘTI (de la coresponden

tul nostru), — Sandu Stelian, elec
trician la Schela petrolieră Mo- 
reni din raionul Cîmpina, esle cu
noscut ca un bun gospodar.

Jn cadrul schimbului în .care 
lucrează, Sandu Stelian a fost 
primul care a lansat chemarea 
„Fiecare lucrare de reparație e- 
lectrică cu cheltuieli minime“. Și 
fot primul a fost care a dat 
exemplu. Nu de mult i s-a încre
dințat să refacă instalația electri
că a sondei nr. 41. Era o lucrare 
grea, pretențioasă, care normal 
trebuia să dureze două zile. Son
da însă avea nevoie de interven
ție rapidă, iar brigada care tre
buia s-o rezolve nu putea lucra 
noaptea fără energie electrică.

Sandu a chibzuit bine acest 
lucru. Exista o singură soluție, să 
lucreze peste 15 ore suspendat 
la înălțimi mari. Ori cit de obo
sitor era acest lucru s-a hotărît 
să nu dea înapoi.

— Brigada de infervenfie va 
putea intra la noapte în sbhimb 
pentru a repara sonda a spus el.

Sonda se află la o distanjă de 
cîfiva kilometri de centrul sche
lei. Sandu a luat-o în primire și 
a început lucrarea. Ajutat de son
dori a intrat în chingile de sus
pendare și cu atenție a demontat 
instalațiile vechi, le-a pus în 
funcție pe cele noi. Orele au 
trecut una cîte una. In cele din 
urmă de sus din înălțimea son
dei, vocea lui Sandu a răsunat 
clar.

— Coborîți-mă. Cuplați rețeaua 
și telefonați brigăzii de interven
ție să vină și să înceapă lucrul.

S-a cuplat rețeaua de energie 
electrică. De jos pînă sus au ful
gerat becurile, care s-au aprins 
inundînd sonda înfr-o lumină ve
selă.

Lucrări
de îndiguire

In 
terminal de curînd 
supraînălfare a digului de pe ma
lul rîului Strei, între Batiz și Si- 
meria, pe o lungime de 7 km. 
Acest dig apără de inundații mai 
mult de 1 000 ha teren- agricol al 
gospodăriilor colective din satele 
comunei Băcia. S-a terminat, de 
asemenea, de îndiguit pe o lun
gime de 3,5 km rîul Galbena, 
fiind astfel protejate de inundații 
300 de hectare de teren.

regiunea Hunedoara s-au 
lucrările de

NOUL MERS 
AL AUTOBUZELOR

I. R. T. A.
Zilele acestea a intrat în 

vigoare noul mers al autobu
zelor I.R.T.A. pentru perioada 
de iarnă. La stabilirea noului 
orar s-a ținut cont de propu
nerile întreprinderilor, insti
tuțiilor, sfaturilor populare, 
ale oamenilor muncii, creîn- 
du-se condiții pentru o mai 
bună legătură dintre diferite 
localități și centrele muncito
rești, dintre gări și stațiunile 
balneare — deschise și în 
cursul iernii. Pentru o cît mai 
bună deservire a călătorilor, 
în ultimul timp numărul tra
seelor I.R.T.A. a sporit cu 
încă 20. (Agerpres)

cu o cultură literară încă nefor
mată, Shakespeare sau Eminescu 
îi vor părea desigur o literatură' 
grea. Dar nici un om cu un 
larg orizont cultural nu-i poate 
atașa pe Shakespeare și Emines
cu vreunei literaturi „grele“ : a- 
ceștia reprezintă, dimpotrivă, ma
rea, adevărata literatură. Mulți 
oameni, destul de evoluați sub 
raport intelectual, îi consideră 
însă pe Beethoven sau Șosta- 
kovici ca reprezentanți ai „mu
zicii grele“ pentru a cărei înțe
legere s-ar cere vaste și savante 
cunoștințe. Ceea ce alimentează 
o asemenea prejudecată este 
și faptul foarte simplu că, în 
viața noastră cotidiană, în pre
gătirea noastră școlară 
ocupă un loc infinit 
decît literatura.

Puși în fața 
Beethoven sau a 
Bartok e firesc 
derutați: ar putea oare încerca 
o altă senzație cel care pînă a- 
tunci n-a ascultat nimic din 
Beethoven și din Bartok sau nu 
și-a putut face încă o idee des
pre ceea ce înseamnă o sonată, 
un cvartet ? Este însă suficient 
să treci pragul acestui complex 
de inferioritate față de limbajul 
muzicii și să începi a te obișnui

muzica 
mai mic

unei 
unui 
să ne

sonate de 
cvartet de 

simțim

(Continuare în pag. a Il-a)

Se dezvoltâ
Constructorii orașului petrochimiștilor, Onești, 

au dat în folosința oamenilor muncii de la înce
putul anului pînă acum 630 de apartamente din 
cele 1000 prevăzute pentru acest an.

Efortul principal al constructorilor se îndreaptă 
în prezent spre construirea blocurilor cu 9 etaje 
care străjuiesc noul bulevard al orașului, spre ter
minarea lucrărilor de termoficare pentru locuin
țele ce se dau în folosință ți pentru asigurarea 
condițiilor bune de lucru pe timp de iarnă.

Constructorii pregătesc, de asemenea, începerea 
lucrărilor Ia cel de-al 6-lea bloc ce va fi con
struit prin metoda cofrajelor glisante.

(Agarprej)

Din noul peisaj arhitectonic al Capitalei. Aici locuiesc studenji

0 duminică cultural-sportivă
Comuna Buicești, din raio

nul Filiași, a găzduit 
o frumoasă duminică ’ • 

cultural-sportivă la care au 
participat și colectiviștii din 
comunele Argetoaia, Gura Mo- 
tru, Butoești și Ivești.

Gazdele și-au așteptat oa
speții ca pentru o adevărată 
sărbătoare a tinereții. Au îm
podobit comuna cu ghirlande 
de flori, cu lozinci, drapele.

Intr-un frumos zăvoi a 
fost amenajată scena, împo
dobită cu frumoase covoare și 
scoarțe oltenești.

Festivitatea a început prin 
prezentarea unei expuneri 
despre realizările obținute în 
cadrul G.A.C. Buicești. Oaspe
ții au ascultat, au comparat 
cele realizate aici cu rezulta-

tele obținute de ei și ca buni 
gospodari s-au gîndit la cîte 
mai au de făcut pentru con
tinua înflorire a gospodăriilor 
lor. S-au prezentat apoi fru
moase programe artistice care 
au fost răsplătite cu îndelungi 
aplauze.

NICOLAE ClRSTOCEA 
corespondent

La cele 5 blocuri înălțate pînă acum- prin 
această metodă se execută montajul planșeelor 
prefabricate după o soluție nouă, în curs de ge
neralizare și pe șantierele de locuințe de la 
Galați și Hunedoara.

Totodată se află în curs de mobilare 19 maga
zine noi pentru desfacerea pîinii, legumelor, fruc
telor, alimentelor, articolelor casnice precum și 
tutungerii, spălătorii chimice și altele.

Datorită ritmului susținut al lucrărilor de con
strucție, pînă la sfîrșitul anului vor mai fi date 
în folosință circa 500 de apartamente precum și 
alte obiective social-culturale.
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Ce n-a spus darea de 
seamă...

„Băiat bun, dar... cu 
lipsuri“ de Nicuță Tă- 
nașe (cronică drama
tică) ’
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„Sîntem convinși că 
va triumia rațiunea, că 
vor ii asigurate pacea 
și securitatea popoare
lor“ — Un nou mesaj 
adresat de N. S. 
Hrușciov președintelui 
S.U A.



Evoluează gimnastele din. comuna Cobadin

„CUPA AGRICULTURII“

întrecerile finale din zona Dobrogea

IPANOUAMIIC...

insEMîri

Rapid București — 
nou lider la fotbal
Etapa a 10-a a campionatului ca

tegoriei A de fotbal a adus un 
nou lider al clasamentului : Rapid 
București. Feroviarii bucureșteni 
au întîlnit pe teren propriu echi
pa Știința Cluj, pe care a învins-o 
cu scorul de 1—0, prin punctul 
înscris de Ion Ionescu. Capitala a 
mai găzduit pe stadionul Republi
cii încă două meciuri. Progresul 
a reușit să cîștige cu 2—1 în fata 
echipei U.T. Arad. In întîlnirea 
vedetă. Viitorul—Știința Timișoa
ra, victoria a revenit oaspeților 
cu «corul de 3—1, deși tinerii 
fotbaliști bucureșteni au dominat 
și au avut numeroase ocazii de a 
înscrie In poarta apărată de altfel 
excelent de Urziceanu.

In celelelate meciuri desfășurate 
in provincie, rezultatele au fost 
normale. La Iași, C.S.M.S. Iași a cîș- 
tigat cu 3—2 la Dinarno Bacău, nu 
însă fără emoții, deoarece la un 
moment dat fotbaliștii din Bacău 
conduceau cu 2—0. Steaua, jucînd 
la Lupeni cu Minerul, a terminat 
la egalitate 1—1, iar Dinamo Bucu
rești la Oradea a învins cu 3—1 
pe Crișana, impunîndu-se mai ales 
pentru jocul bun din a doua re
priză.

In clasament conduce Rapid cu 
13 puncte, urmată de Știința Timi
șoara — 13 puncte din 10 jocuri. 
In continuare urmează (cu 9 jocuri 
disputate) Dinamo București — 12 
puncte, Farul — 12 puncte, C.S.M.S. 
Iași — 11 puncte, Știința Cluj — 
11 puncte. Steaua — 10 puncte.

upa Agriculturii”, în
trecere care s-a im
pus în ultimii ani ca 
cea mai largă com
petiție de masă a 
tineretului muncitor
de la sate, a cunos

cut prin ediția 1962 un remarca
bil succes. întrecerea care se
bucură de o valoroasă tradiție a 
chemat și în acest an la start sute 
de mii de tineri pasionați ai atle
tismului, trîntei sau gimnasticii, ai 
fotbalului sau handbalului.

Actuala ediție a chemat din nou 
pe cei mai buni sportivi din sate
le regiunilor Brașov, Dobrogea, 
Galați și Ploiești să-și dea întîlni- 
re în cîfeva comune dobrogene 
pentru a-și disputa întîietafea la 
întrecerile finalei de zonă ale a- 
cestei mari competiții de masă.

Sportivii finaliști au dovedit o 
bună pregătire, luptînd cu ardoa
re pe terenurile de sport pentru 
o evoluție pe măsura condițiilor ma
teriale optime create de statul nos
tru democrat.popular dezvoltării 
sportului de masă. Acum, la sfîrșitul 
întrecerilor, constatăm că atleții, 
handbaliștii, luptătorii sau gimnaș- 
tii au cucerit performanțe care do
vedesc creșterea valorii sportului 
la sate. Atleții, mai ales, au reușit 
performanțe la nivelul și valoarea 
acestei întreceri. Cîteva exemple 
ar fi edificatoare : Florian Hofman 
(regiunea Ploiești), a sărit la înăl
țime peste ștacheta ridicată la 1,75 
m, Burada Nicolae (Dobrogea), 
5,96 m la săritura în lungime, iar 
Elena Lefter (Galați) și Bucoveschi 
G. (Ploiești) au reușit 9,69 m și 
respectiv 11,96 m la aruncarea 
greutății.

Aceste cifre vorbesc suficient 
despre talentul și munca de pre
gătire a acestor tineri atleți.

Atletismul este astăzi o discipli
nă de bază în multe asociații spor
tive sătești. Creșterea numărului 
tinerilor atleți, cucerirea unor per
formanțe apreciabile sînt urmarea 
unei munci atente de promovare 
a acestei discipline la sate, de 
pregătire metodică a prietenilor 
pistei de atletism. Atleții brașo
veni, de pildă, au cucerit aproape 
toate titlurile din finala acestei 
zone a „Cupei Agriculturii" ca 
urmare a unei pregătiri metodice, 
sub conducerea unor antrenori 
pricepuți. Evoluția lor în finală a 
fost precedată de o muncă asi
duă așa cum se cuvine pentru în
trecerile unei competiții de talia 
„Cupei Agriculturii".

O pregătire minuțioasă prin 
antrenamente sistematice, intense, 
cu întîlniri de verificare a formei 
sportive a schemelor tactice este 
,,secretul" victoriei handbalișfilor 
dobrogeni. Elevi ai centrului școlar 
agricol din comuna Poarta Albă, 
ej au îndrăgit foarte mult în ul
timii ani această disciplină sporti
vă. Aici, la finalele de zonă, ei au 
reîntîlnit handbaliștii asociației 
„Recolta"-Hălchiu de care au fost 
întrecufi la ediția precedentă. Aș
teptată cu interes, această con
fruntare a fost din păcate umbri
tă de evoluția nesatisfăcătoare a 
ambelor formații la capitolul dis
ciplină sportivă. Dinfr-o exagerată 
dorinfă de a învinge cu orice preț, 
componenlii celor două echipe 
s-au ambalat într-un joc dur, care 
a depășit limitele sportivității. Se 
cuvine, așadar, ca atît organiza
țiile U.I.M. cit și consiliile asocia
țiilor sportive de la locul de 
muncă al acestor formații să anali
zeze comportarea lor indisciplina, 
tă și să se preocupe pe ma(i de
parte de educarea acestor tineri

sportivi în spiritul disciplinei, al 
respectului fată de adversar.

Asociația sportivă a comunei 
Cobadin a obfinut un dublu succes 
prin evoluția deosebit de remar
cabilă a tinerilor săi gimnaști. A- 
ceasta se daforeșfe faptului că 
problema pregătirii gimnaștilor a 
fost considerată ca un lucru esen
țial încă din primele întreceri ale 
etapei de masă.

Spectatorii au aplaudat la sce
nă deschisă evoluția tinerilor 
luptători. Aprecierea spectatorilor 
a făcut Ca a doua zi după între, 
cer.le de trîntă, doi dintre cei mai 
talentați sportivi să fie invitați a 
evolua într-o întrecere demonst'a. 
tivă. Cei doi sportivi, Nicolae To. 
dea (Dobrogea) și Mihai Moraru 
(B-așov) de la categoria 68 kg au 
reușit o demonstrație deosebit de 
interesantă-

în finala întrecerilor, ce; mai 
buni s-au dovedit sportivii dobro
geni, prezenți în mai toate fina. ■ 
lele. O impresie foarte bună au 
lăsat fotbaliștii comunei Basarabi,

care au dispus la scor de echipa 
campioană a regiunii Galați. In 
urma acestor remarcabile evolut.i, 
sportivii dobrogeni au reușit să 
cucerească primul loc în această 
dispută deosebit de pasionantă.

Ediția 1962 a „Cupei Agricultu
rii" a luat sfîrșit. Ea a consemnat 
încă o dată rolul său în promova
rea sportului de masă, în antrena
rea unui număr și mai mare de ti
neri țăranii muncitori în activitatea 
sportivă. Acum ne aflăm în preaj
ma inaugurării întrecerilor „Spar- 
tachiadei de iarnă”. Experiența a- 
cumulată și cu prilejul întreceri
lor „Cupei Agriculturii” trebuie 
să constituie un nou prilej de îm
bogățire a activității sportive de 
masă, de antrenare a unui număr 
și mai mare de tineri pe terenuri
le de sport și în sălile de gimnas
tică.

VASILE RANGA

(fotografiile autorului)

Inaugurarea anului sportiv universitar
Peste 1509 de studenți din Capitală au participat duminică 

pe terenurile clubului Progresul la concursurile inaugurale ale 
anului sportiv universitar 1962—1963. Sute de tineri și tinere 
s-au întrecut cu această ocazie și la popularul cros „Să întîm- 
pinăm 7 Noiembrie”. Duminica sportivă a mai cuprins în pro
gramul ei competiții de handbal, tenis de cîmp, baschet, volei 
și demonstrații de gimnastică.

(Agerpres)
întrecerii« de lupte eu fost urmărite de un mame număr de 

spectatori

„Cupa orașului București“ — o largă competiție a elevilor
portul școlar din 
Capitală cunoaș
te prin „Cupa 
orașului Bucu
rești“ o competiție 
de mari proporții. 
Această întrecere

sportivă inaugurată recent 
este organizată din inițiativa 
Secției de învățămînt a S.P-C., 
a Comitetului orășenesc U.T.M, 
și a consiliului orășenesc 
U.C.F.S. La startul competiției 
vor fi antrenați zeci de mii 
de participanți-școlari bucu
reșteni : atleți, gimnaști, iubi
tori ai șahului și tenisului de 
masă-

Ceea ce atrage atenția în 
mod deosebit este formula cu 
totul inedită a competiției. La 
atletism, de pildă, întrecerile

în prima etapă vor aduce la 
start elevii din aceeași clasă. 
Apoi, cei mai buni dintre ei 
vor lupta pentru a intra în 
echipa școlii. Și mai departe, 
la finala pe Capitală, selecțio
natele tuturor școlilor vor 
duce „bătălia“ pentru cuce
rirea trofeului pus în joc.

Tot în vederea realizării 
unei emulații printre elevi, 
regulamentul „Cupei orașului 
București“ prevede o condiție... 
specială, am zice cea mai im
portantă : la start nu se pot 
prezenta decît fruntașii la în
vățătură...

Ceva despre programarea 
întrecerilor. Atletismul este 
ramura sportivă care „des
chide“ competiția. Pînă la 31 
octombrie va avea loc faza pe

clase și pe școală, iar pe 4 
noiembrie, finala, probabil pe 
stadionul de la Arcul de Tri
umf. Gimnastica urmează a- 
tletismului: etapa I, de la 24 
octombrie-18 decembrie; fi
nala — la 23 decembrie. Șahiș
tii și jucătorii de tenis de 
masă vor intra în concurs la 1 
decembrie.

Zilele acestea i-am și văzut 
la lucru pe atleți... Printre cei 
mai sîrguincioși se arată ele
vii de la școlile de 8 ani nr. 
100, 150 și 169, cei de la șco
lile medii nr. 20, 22, 23, 25, 30, 
34 și 35 și de la Școala profe
sională de ucenici a Uzinelor 
„23 August“. La școala de 8 
ani nr. 100 se cunosc chiar pri
mii campioni ipe clase — Viorica 
Stroe, Ana Tufan, Petre Tu-

dor și Gh. Cristea. Catedra de 
educație fizică împreună cu 
conducerea școlii și organiza
ția U.T.M. au dovedit multă 
preocupare. Și rezultatele se 
văd... Și la școala medie nr. 
22 „Gh. Lazăr“ colaborarea 
strînsă care s-a statornicit aici 
între comitetul U.T.M. și ca
tedra de educație fizică și-a 
adus roadele și în această di
recție. Cei aproape 1 000 de 
elevi și eleve care s-au înscris 
la probele atletice participă, 
în aceste zile, la concursurile 
pe clase programate zilnic pe 
stadionul din str- dr. Staico- 
vici. Se remarcă-prin spirit 
organizatoric — proL Dora Ma- 
nolache, Ala Antonescu, An- 
gela Filip și Z. Benedek. Prin
tre fruntași în ce privește or

ganizarea concursurilor atle
tice se află și elevii de la 
Școala profesională „23 Au
gust“ care — grijulii ca tot
deauna și cînd este vorba de 
activitatea sportivă — s-au 
grăbit să participe la etapa 
pe ani. La întreceri s-au în
scris aproape 900 de elevi, 
dintre care se remarcă, pînă 
acum, VaSile Ionescu, anul I 
laminoriști. și Victor Vasiie, 
anul I H sudori — ambii cu 
10,1 pe 80 m, Anton Dincă, 
anul I sudori — 5,10 m la 
lungime și 10,3 pe 80 m.

Sînt doar cîteva exemple 
dintre ceje multe care dove
desc interesul neobișnuit cu 
care a fost întâmpinată com
petiția.

ION PĂTRUȚTU

inscripție laconică 
— „Închis pentru 
renovare“ — ocu
pă de cîtva timp 
vitrina cinemato
grafului „Patria“,

„primul ecran“ al Capitalei 
noastre. Dar e o „renovare“ 
care depășește semnificația 
restrînsă a termenului: în 
cinstea zilei de 30 Decembrie, 
cea de-a 15-a aniversare a 
Republicii noastre, la „Pa
tria“ se va deschide primul 
cinematograf panoramic din 
țară!

Tinerii noștri cititori, la 
curent cu noutățile tehnicii 
mondiale, știu, desigur, ce în
seamnă un „cinematograf pa
noramic“, acest pas în drumul 
spre „cinema
tograful total“ 
(vis vechi, ivit 
o dată cu cine
matograful în
suși; și nu doar 
un vis al lite
raturii fantasti
ce, ci și al unor inventa
tori ca vestiții Chase, Auguste 
Baron sau Grimoin-Sanson). 
Pentru cititorii mai puțin in
formați, o scurtă privire a- 
runcată dincolo de vitrinele 
„Patriei“ va lămuri, în linii 
mari, profilul acestei impor
tante perfecționări în tehnica 
cinematografului.

Ecranul panoramic care se 
instalează la „Patria“, ecran 
cu o pronunțată curbură (și 
care, în treacăt fie spus, nu 
va izgoni filmul obișnuit sau 
cinemascopul!), va avea o lă
țime de aproape 20 de metri 
și o înălțime de aproape 9 m. 
Practic, deci, ecranul acesta 
va ocupa întreg peretele din 
fața publicului, de la un capăt 
la altul al sălii și de la po
dea la tavan. Lucru ce va con
tribui la realizarea acelui 
„efect de participare“, la inte
grarea spectatorului, într-o 
măsură mai mare ca pînă a- 
cum, în însăși desfășurarea 
vie a vieții descrise pe pînză. 
O contribuție importantă va 
aduce sursa sonoră, prin așa- 
numitul „canal de efecte“, 
creatorul „sunetului de am
bianță“. Grupe de difuzoare 
instalate dincolo de ecran vor 
face ca sunetul să se depla
seze o dată cu personajul sau 
obiectul care-l provoacă, iar 
alte difuzoare, ascunse în pe
reții sălii, vor da, grație am
plasării lor speciale, impresia 
că sunetul vine „de undeva“, 
accentuînd astfel senzația de 
participare directă la acțiunea 
de pe ecran.

Cîteva date sumare despre 
aparatură. Noul aparat de 
proiecție de la „Patria“ e un 
„Picorn UP-700“ fabricat în 
Republica Democrată Germa
nă, la Dresda. în ce privește 
instalația de sunet — lucru, 
cum am văzut, de importanță 
majoră în sistemul tehnic al 
ecranului panoramic — ea e 
construită în țara noastră și 
adaptată nevoilor sălii de că
tre specialiștii din cadrul rețe
lei cinematografice românești. 
Tot de fabricație românească 
sînt instalațiile de montare, 
ca și sursele de lumină. Vom 
mai nota, la acest capitol, și 
automatizarea proiecției — 
altă „noutate tehnică“ adusă 
de ecranul panoramic.

...Dar care va 
fi premiera „e- 
cranului pano
ramic“ al ci
nematografului 
„Patria“?

E un film 
care a avut

mari succese în cadrul „kino- 
panoramei“ moscovite. Se nu
mește „Povestea anilor înflă
cărați“ și a obținut, la Festi
valul Internațional al filmului 
de la Cannes, în 1961, un pre
miu pentru regie (care e sem
nată de Iulia Solnțeva) pre
cum și premiul Comisiunii 
Superioare Tehnice a Franței 
pentru măiestrie operativă și 
merite tehnice excepționale. 
(Imaginea: F. Provorov și A. 
Temerin). Scenariul aparține 
lui Alexandr Dovjenko, muzi
ca lui S. Popov, iar textul au
torului e citit de Serghei Bon- 
darciuk... Răsfoind pliantele 
de fotografii ale filmului, ne
răbdarea de a-l vedea pe „e- 
cranul panoramic“ sporește: 
și scene ample, de masă, scene 
de respirație epopeică, și pei
saje naturale magnifice, și 
momente de lirism suav, cu 
fragilități de petală...

încheind aceste scurte în
semnări, presimțim întrebarea 
care-i frământă pe spectatorii 
bucureșteni (și nu numai 
bucureșteni, deoarece se stu
diază instalarea de ecrane pa
noramice și în alte orașe, ca de 
exemplu la Cluj, Brașov, 
Constanța, Ploiești etc.!): care 
sînt, în sălile cu ecran pano
ramic, locurile cele mai bune, 
care să ofere maximum spec
tatorului 2 întrebați, specia
liștii din Direcția rețelei cine
matografice ne-au răspuns: 
toate locurile.

Așadar, așteptăm cu nerăb
dare premiera!

ILIE PURCARU

Vasiie Simionescu — Brăila, 
Marcela Panait — Iași, Petre 
Dumiirescu — Banat, ion A- 
vramescu — Negru Vodă.

Ați procedat bine înscriin- 
du-vă la cursurile agrozooteh
nice de 3 ani. Ele vă vor aju
ta să căpătați cunoștințele atît 
de necesare din domeniul în 
care munciți. Vă informăm că 
pentru a veni în ajutorul 
cursanților. Consiliul Superior 
al Agriculturii a editat ma
nuale — pe specialități — care 
au fost difuzate la sate prin 
unitățile cooperației. Au fost 
editate manualele : Cultura 
plantelor de cîmp ; Creșterea 
animalelor ; Pomicultura ; Vi
ticultura ; Legumicultura. Ele 
sînt destinate cursanților din 
anul I.

Monica Teodorescn — Bucu* 
rești.

Educarea muzicală a tinere, 
tului este o preocupare per
manentă a școlii, a organizației 
noastre, a instituțiilor muzica
le care folosesc diferite forme 
pentru apropierea tinerilor de 
muzică. Pot fi citate în acest 
sens conferințele urmate de 
audiții, concertele-lecții. Uni
versitatea muncitorească de 
cultură muzicală etc. în ace
lași scop, de curînd, Filarmo
nica de Stat „George Enescu* 
a deschis ciclul de concerte-

La clubul uzinei
Cei peste 2 000 de tineri care 

lucrează la Uzina „Industria 
sîrmei“ din Cîmpia Turzii par
ticipă în timpul liber la ac
țiunile cultural-sportive or
ganizate la clubul muncitoresc 
al orașului. Unii fac parte din 
echipa de dansuri, alții cîntă 
în cadrul corului, cei talentați 
activează în cercul de artă 
plastică, foarte mulți fac parte 
din formațiile de muzică 
ușoară, muzică populară, fan
fară, cercul de operetă etc.

Echipa de teatru, înființată 
în urmă cu 14 ani (printre 
primele formații artistice 
muncitorești din oraș) a pre
zentat pînă acum sute de 
spectacole atît în oraș cît și 
în comunele vecine. Numai la 
cele 3 spectacole prezentate 
anul acesta pe scena clubului 
din. oraș în cinstea fruntași
lor în producție și a familiilor 
lor, au participat peste 2800 
de spectatori. Formația de 
teatru a obținut locul I pe 
regiune în cadrul Bienalei de 
teatru „I. L. Caragiale“.

Echipa de dansuri populare, 
formată din 45 de tineri și ti
nere, muncitori și elevi ai 
școlii profesionale, se bucură 
de asemenea, de mare popu
laritate în rîndurile spectato
rilor din oraș și împrejurimi.

Succese frumoase au obți
nut și membrii cercului de

artă plastică. Cinci din cele 
peste 50 de tablouri expuse în 
cadrul unei expoziții deschise 
la clubul fabricii au fost se
lecționate pentru expoziția re
gională.

în iarnă a luat ființă în 
uzină prima brigadă artistică 
de agitație. Este vorba de bri
gada muncitorilor de la secția 
trăgătoria de oțel moale. Cele 
cîteva spectacole prezentate în 
pauza de prînz au fost primite 
de muncitori cu multă căl
dură. Acum în secțiile uzinei 
activează șapte brigăzi artisti
ce de agitație. Programul lor e 
axat pe probleme concrete le
gate de realizările muncitori
lor din secțiile respective.

în aceste zile toate cele 7 
brigăzi artistice de agitație se 
pregătesc intens în vederea 
unui concurs organizat la ni
velul uzinei. Cine va cîștiga 
e greu de spus.

A. BRÎNZAN 
inginer

lecții pentru copii. El va cu
prinde o serie de subiecte ca 
„Muzica în viața oamenilor", 
„Compozitorii și cîntecul popu
lar“, „Compozitorii cîntă natu
ra" precum și prezentarea vie
ții și creației unor mari mu
zicieni ca Haydn, Mozart, 
Beethoven, Ceaikovski, Geor- 
ge Enescu. De asemenea, u- 
nele lecții vor fi consacrate 
muzicii contemporane romî
nești. Concertele-lecții vor a- 
vea ioc o dată pe lună, dumi
nica, și vor fi însoțite de 
exemplificări susținute de so
liști ai Filarmonicii de Stat 
„George Enescu" și ai Teatru
lui de Operă și Balet al R.P.R.

M. Sima — Ploiești.
Vă mulțumim pentru foto

grafiile trimise. Deși ele au 
subiecte interesante, nu le-am 
putut valorifica în ziar din 
cauza unor defecțiuni tehnice. 
Astfel, fotografiile nu sînt în
deajuns de clare, (imaginea 
este mișcată).

Pe viitor vă sfătuim să vă 
alegeți subiecte la fel de in
teresante, să faceți prim-pla- 
nuri fără a neglija însă și al 
doilea plan în care puteți prin
de obiective importante, pei
saje frumoase. Eventual ne pu
teți trimite negativele pentru 
a le copia la dimensiunile ne
cesare. în laboratoarele noas
tre.

Așteptăm să ne trimiteți i- 
magini care să surprindă as
pecte variate din viața și acti
vitatea tineretului.

„MUZICA GREA"
(Urmare din pag. I) 

cu diversitatea formelor ei ex
presive pentru a-ți da seama cit 
de absurdă era prejudecata des
pre „muzica grea”. înțelegi că 
aceasta este de fapt muzica bu
nă, muzica majoră, destinată nu 
inițiaților, ci marilor mulțimi 
pentru care de fapt au scris 
marii compozitori întotdeauna. 
Secretul înțelegerii muzicii este 
așadar acesta: familiarizarea 
perseverentă cu limbajul ei. Nu 
există cale mai bună pentru a- 
tragerea maselor largi ale tine
retului spre muzică decît aceea 
a stimulării dorinței lor de a 
frecventa cu asiduitate locurile 
unde pot asculta muzică de ca
litate : la concerte simfonice și 
de cameră, la operă, la biblio
teci muzicale (de pildă, admi
rabila secție muzicală a Biblio
tecii Centrale de Stat). Conside
rabil poate fi stimulat acest in
teres prin organizarea regulată 
de audiții muzicale în cluburi, 
la casele de cultură ale tinere
tului, audiții cu programe inte
resante, inteligent alcătuite și 
eventual comentate atrăgător și 
instructiv. Din păcate, în majo
ritatea cazurilor la casele de 
cultură se acordă o strivitoare 
prioritate muzicii de dans, marii 
clasici ai muzicii apărînd doar 
sporadic, ca oaspeți rar invitați.

Celui care a trecut de punc
tul critic al complexului 
de inferioritate față de 

muzică i se deschide o infinitate 
de frumuseți. Fiecare nouă cu
noștință pe care o face echiva
lează pentru el cu o descoperire; 
un stil muzical, un curent sau 
un compozitor pe care încă nu-l 
înțeleg nu-i mai apar ca for
tărețe inexpugnabile, ci ca un 
ținut interesant și ademenitor 
spre care se simte magnetic a- 
tras și pe oare este ispitit să-l 
exploreze. Romain Rolland își

intitulase sugestiv o carte așa : 
„Călătorie în țara muzicii”. 
Cred că muzica este mai mult 
decît o țară, este un univers, 
dacă ne gîndim la nesfîrșita va
rietate a frumuseților ei. Una din 
cele mai pasionante îndeletniciri 
este aceea de a descoperi 
regiuni necunoscute ale acestui 
univers. Subliniez acest lucru 
din dorința de a îndemna pe 
tinerii melomani să nu se oprea
scă în preocupările lor muzicale 
la un stil sau altul pe care au 
izbutit să-l înțeleagă și să-l iu
bească. Cu alte cuvinte dacă au 
ajuns a îndrăgi Simfonia a V-a 
de Beethoven, să nu reducă lu
mea uriașă a „Titanului” numai 
la această lucrare, ci să năzu
iască a cunoaște imensa bogăție 
de fațete a muzicii acestuia, 
după cum iubindu-l pe Beetho
ven să nu reducă muzica la per
sonalitatea acestuia (sau a altor 
cîtorva) căci muzica este ca și 
cerul: luceafărul ne impresio
nează numai în raport cu miile 
de stele care seînteiază în jurul 
său.

Adevărata dragoste de muzică 
este nu cea fixată la cîteva ge
nuri sau stiluri, ci aceea care 
tinde spre o necontenită lărgire 
a sferei sale de cuprindere. A 
aspira să cunoști muzica în 
amețitoarea și fascinanta ei di
versitate — iată ce înseamnă a 
iubi cu adevărat această artă. 
Melomanul autentic este, ca și 
artistul autentic, un neobosit 
căutător al noului. El își cultivă 
activ și conștient receptivitatea 
la ceea ce nu-i este cunoscut, 
tinde să integreze mereu noi și 
noi domenii sensibilității sale 
muzicale. Dacă nu-l înțelege pe 
Debussy sau Stravinski el nu 
spune că acești compozitori nu 
merită osteneala de a fi înțeleși 
ci, dimpotrivă, caută cu și mai 
mare îndîrjire să dezlege taina 
muzicii lor. O muzică al cărei 
sens nu-l poate momentan pă

trunde, nu-l demobilizează ci, 
dimpotrivă, îi ațîță curiozitatea, 
nu-i dă pace pînă nu-i clarifică 
laturile neînțelese. Dacă vreți, 
fizionomia adevăratului iubitor al 
muzicii conține în ea și ceva de 
explorator sau cercetător. Cînd 
iubești muzica în mod profund 
o faci nu numai sentimental dar 
și cu întreaga forță a rațiunii și 
voinței. Iată de ce este important 
ca organizarea audițiilor să aibă 
loc nu în spiritul minimei rezis
tențe, prin programarea unor lu
crări arhicunoscute, ci în spiri
tul promovării noului, menit a 
lărgi continuu orizontul mu
zical al ascultătorilor. Cel mai 
înțelept mod de a organiza o 
audiție muzicală mi se pare 
împletirea pieselor de largă răs- 
pîndire cu lucrări mai puțin 
cunoscute, indiferent că acestea 
din urmă aparțin secolelor tre
cute sau muzicii contemporane.

De unde trebuie începută a- 
ceastă călătorie în imperiul nes- 
fîrșit al muzicii ? — iată o în
trebare pe care și-o pun mulți 
dintre cei ce ar dori să devină 
prietenii acestei arte. Personal 
consider că problema compozi
torului, genului sau stilului cu 
care trebuie începută educația 
muzicală nu este de cea mai 
mare importanță. Spre muzică 
te poți apropia venind din di
recțiile cele maj felurite și de 
aceea mi se pare cu neputință a 
formula reguli general valabile 
care ar permite accesul spre 
capodoperele muzicii. Esențialul 
este nu cu ce începi, ci cum te 
comporți pe parcursul frecven
tării muzicii: numai răbdarea, 
perseverența, atitudinea conști
entă față de operele mai dificil 
de înțeles îți pot deschide dru
mul spre semnificațiile lăuntrice 
ale acestora. Unii consideră că 
cel mai greu de înțeles este 
muzica contemporană și văd în 
ea încununarea procesului de fa
miliarizare. ou limbajul muzical.

In concepția lor trebuie început 
prin a cunoaște stilurile ce și-au 
cîștigat o largă notorietate : Mo- 
zart, Beethoven, Ceaikovski etc. 
Cred că este pe deplin întemeiat 
și modul opus de a pune pro
blema, acela care consideră că 
se poate începe cu Bartok și 
Șostakovici. In muzica acestora 
nu întîlnim desigur melodii atît 
de ușor fredonabile ca la Mozart 
sau Ceaikovski, dar în schimb ea 
este mai apropiată de sufletul 
nostru prin conținutul ei emo
țional, profund impregnat de 
clocotul vieții acestei epoci. 
Nu este chiar exclus ca unora, 
compozițiile lui Bartok și Șosta- 
kovici să le pară la început mai 
familiare decît cele ale lui Mo
zart și Ceaikovski și ca ei să 
facă din ele capul de pod de la 
care pot porni spre cucerirea 
tainelor muzicii.

Celor care totuși așteaptă din 
aceste rînduri o îndrumare mai 
eficientă le-am putea spune că 
este recomandabil să aibă în ve
dere o anumită gradare a for
melor de expresie pornind de la 
cele mai simple și ajungind la 
cele mai evoluate. S-ar putea, de 
pildă, merge prin etapele ace
stea : 1) piese de largă accesi
bilitate cum ar fi „Melodiile lău
tărești“ ale lui Sarasate, piesele 
pentru vioară ale lui Kreisler, 
Serenada lui Schubert etc. ; 2) 
muzică simfonică bazată pe dez
voltarea unor melodii populare 
(Rapsodiile lui Enescu, Dansuri 
slave de Dvorak, Rapsodiile lui 
Liszt etc.) ; 3) Capodoperele
clasicismului vienez (llaydn, Mo
zart) cu temele lor sculptural re
liefate, precum și cele ale ro
mantismului (Chopin, Berlioz, 
Wagner) cu tumultul lor atît de 
captivant; 4) stilul preclasic, 
căruia ~i-aș alătura și muzica lui 
Bach și Haendel, unde lipsește 
relieful și contrastul tematic, dar 
în schimb, există o extraordina
ră interiorizară, și sobrietate •

expresiei, calități pe care le 
apreciem doar ajunși pe o treap
tă mai înaltă a înțelegerii muzi
cale ; 5) muzica de cameră, gen 
prin excelență reflexiv, a cărei 
asimilare muzicală presupune o 
cultură muzicală mai substanția
lă ș.a.m.d.

Atragem însă atenția asupra ca
racterului cu totul relativ și dis
cutabil al acestei înlănțuiri de 
etape. Pot exista nenumărate 
variante, pot apărea nenumărate 
verigi intermediare. Cel mai im
portant lucru este ca în această 
abordare a muzicii, de la for
mele ei simple la cele complexe, 
să nu ne oprim la jumătatea 
drumului, ci să năzuirn necon
tenit spre operele de adîncime. 
Ascultarea muzicii nu-și reali
zează adevărata ei menire decît 
atunci cînd izbutește a-ți împăr
tăși din marile bogății spirituale 
pe care le cuprind capodoperele 
acesteia; pasiunile lui Bach, 
sonatele și cvartetele lui Beetho
ven, operele lui Wagner, simfo
niile lui Mahler, preludiile lui 
Debussy și celelalte aparținînd 
aceleiași familii artistice și des
pre care vorbim adesea ca des
pre ceva inaccesibil.

Nu intenționăm cîtuși de pu
țin să împărțim muzica în infe
rioară și superioară ; deosebim 
însă formele expresive care a- 
ting straturi mai superficiale, 
ale vieții sufletești de cele care 
vizează adîncimile și permanen
țele universal umane ale ace
steia. Și „Liliacul” lui Strauss 
și Simfonia a IX-a de Beetho
ven sînt opere de autentică 
artă, dar fiecare din ele se 
adresează unei anumite laturi a 
sensibilității noastre și nu pu
tem să nu recunoaștem că Simfo
nia a IX-a răspunde celor mai 
profunde și grave întrebări ale 
conștiinței umane. Nu trebuie sub
apreciată importanța muzicii de 
divertisment, dar să nu uităm că 
educarea acelei înalte spiritua-.

lități spre care tinde omul noii 
societăți este realizabilă — pe 
plan muzical — îndeosebi prin 
opere cu o puternică substanță 
umană.

Spulberînd legenda „muzicii 
grele”, îndrăgind-o și asimilîn- 
d-o, vom căpăta o altă optică 
asupra muzicii ușoare. Din sclavi, 
ne transformăm în stăpîni ai 
acesteia, căpătăm un criteriu înalt 
artistic de apreciere și devenim 
capabili să deosebim ceea ce 
este artă de produsul comercial 
care pervertește gustul. In ase
menea condiții interesul pentru 
muzica ușoară își capătă în an
samblul vieții noastre spirituale 
locul la care are dreptul, înce- 
tînd să mai exercite monopolul 
care deformează, în atîtea ca
zuri, gustul muzical al tineretu
lui. îndrăznesc chiar să afirm 
că celui care iubește și înțelege 
valorile înalte ale muzicii, mu
zica ușoară îi poate produce o 
satisfacție mai mare decît „ne- 
inițiaților”: cultura sa muzica
lă îi va permite să descopere 
într-o piesă de Modugno sau în 
interpretarea lui Armstrong ac
cente pe care un auz primitiv 
nu le poate sesiza.

Se înfiripă la noi, în multe 
locuri, la inițiativa organizațiilor 
U.T.M., cercuri de „prieteni ai 
muzicii” care își propun să 
popularizeze frumusețile acestei 
arte și să ajute la o mai bună 
înțelegere a lor de către marile 
mase. Larga răspîndire și per
fecționare a formelor de activi
tate a acestor cercuri este desi
gur unul din mijloacele cele mai 
eficace de stimulare a intere
sului pentru muzică. Dacă în 
fruntea lor se vor afla entuziaști 
ai ideii de educație muzicală, 
preocupați ei înșiși să-și lăr
gească necontenit orizontul, in
discutabil că numărul prietenilor 
acestei arte va crește într-un 

mod vertiginos.

Stana Olteanu, studentă în anul III harpă la Conservatorul „Ci- 
prian Porumbescu" din Capitală este fruntașă la invătătuîă și în 

activitatea obștească. Ea este fiica colectivistei Maria Olteanu din 
comuna Siliștea Gumești, raionul Roșiori de Vede.

Foto : AGERPRES

CINEMATOGRAFE
Celebru 702 : Republica, Bucu

rești, Gh. Doja, G, Coșbuc ; 
Centrul înaintaș a murit in zori: 
1 Mai, V. Alecsandri, Flacăra; 
Flăcări și flori: Magheru, I. C. 
Frimu, Miorița, Luceafărul ; Sub 
ploaia atomică — cinemascop : 
Elena Pavel, Alex. Sahia (după- 
amiază), 23 August; La 30 de 
ani: Tineretului, Arta, Volga ; 
Apartamentul •— cinemascop : 
Lumina ; Cind comedia era rege 
și vîrsta de aur a comediei: 
Central ; Copilul și orașul: 13
Septembrie (dimineața) ; Plane
ta furtunilor, t 13 Septembrie

(după-amiază) ; Pe cărările jun
glei : Timpuri noi; Omul amfi- 
bie rulează la cinematograful 
Maxim Gorki; Bandiții din Or- 
gosolo rulează la cinematogra
fele înfrățirea între popoare, 
Donca Simo, Libertății ; Perle 
Negre: Cultural; M-arn săturat 
de căsnicie rulează la cinemato
graful Alex. Popov; Vals pentru 
un milion: 8 Martie, Moșilor; 
O viață; Grivița ; Cartierul vi
selor: Constantin David; 9 zile 
dintr-un an: V. Roaită ; Acord 
finali. Unireg,



CE N-A SPUS
DAREA DE SEAMĂ ■ ■ ■

a o masă, în sediul 
comitetului U.T.M. 
de la Combinatul 
chimic Făgăraș, stă
teau vreo trei-patru 
tineri. Se alcătuia 
darea de seamă

pentru alegerile U.T.M. în secția 
numărul 10 a combinatului. Bă
ieții voiau să facă un lucru bun, 
numai că... Paginile se umpleau 
una după alta cu cifre și nume. 
Despre activitatea comitetului 
U.T.M. și mai ales despre ceea 
ce trebuia să facă de acum îna
inte aproape că nu se amintea. 
Foarte puține lucruri se spuneau 
și despre activitatea de produc
ție.

Iată și alte capitole ale dării 
ide seamă. „în secție s-au organi
zat trei cercuri să ne cunoaștem 
patria. în aceste cercuri au fost 
cuprinși 71 de tineri dintre care 
36 fete. La cercul numărul 1 au 
fost cuprinși 34 tineri dintre 
care 22 fete. La cercul numărul 
doi...“. Și așa mai departe.

Cifre, cifre. Cu fiecare cifră ai 
parcă senzația că se umflă un 
balon. Nenorocirea e că nu poți 
vedea ce e înăuntru: e ceva, sau 
e gol ? Despre munca culturală 
în darea de seamă se spuneau 
doar cîteva cuvinte.

— De ce așa puțin ? am între
bat. Sau poate nu s-a făcut mare 
lucru ?

— Și una și alta, au răspuns 
tovarășii din comitet. Să vă spu
nem un secret: la noi e greu de 
lucrat, tovarășe, avem oameni... 
(Și B-a făcut un asemenea semn 
din mînă din care am înțeles că 
tinerii despre care se vorbea sînt 
niște morocănoși, greu de urnit, 
de care trebuie să „tragi* ca 
să-i poți mobiliza la ceva).

Da, în asemenea condiții a mai 
greu, ne-am zis. Tovarășii or fi 
avînd dreptate...

*

rilor de la atelierele pregătitoare 
a aminopolastului, să lupte pen
tru reducerea timpului de coa
cere, să nu se formalizeze după 
indicațiile date cu ani în urmă. 
Controlorii au cerut ca organi
zația U.T.M. și conducerea sec
ției să-i ajute în obținerea docu
mentației tehnice necesare efec
tuării unui control precis.

...Ne-ar trebui pagini întregi 
ca să cuprindem aici toate pro
blemele ridicate de tineri. Iar 
faptul că ele au fost sesizate de 
tineri și nu de comitetul U.T.M. 
ne face să ne punem o întreba
re. Și în vechiul comitet erau 
tovarăși buni, sîrguincioși. Din 
ce pricină, totuși, nu cunoașteau 
ei situația ? Tocmai fiindcă nu 
se discuta suficient cu tovarășii 
din conducerea secției, a com
binatului, nu se cerceta cu de-a- 
mănuntul modul în care lucrea
ză tinerii, ce e bun și ce nu, ce 
mai trebuie făcut,

★
Iată, pornind de 

mare de tineri care 
vîntul la dezbateri, 
care ni s-a părut la început cu 
totul ciudată, cuprinsă în darea 
de seamă : „mulți tineri din or
ganizația numărul 10 sînt lipsiți 
de spiritul criticii și autocriticii, 
de combativitate“. Asta s-a vă-

față de Vlad spiritul

la numărul 
au luat cu
ci afirmație

manifestă
critic ? Păi dacă-l criticați me
reu și mereu... „printre alții“ ! 
Ia anunțați odată că la ordinea 
de zi a adunării generale va sta 
ca un punct important discuția 
despre chipul moral al tovară
șului vostru de muncă, Vlad Ti- 
tus. Din scurtul referat, prezen
tat în deschidere, creionați as
pectul total necivilizat al lui 
Vlad, faptele care de fapt îl urî- 
țesc, recomandați-le tinerilor să-1 
ajute să devină un om cu ade
vărat frumos (și fizic, pentru că 
se îmbracă... să nu mai vorbim ! 
și intelectual, să-l ajute să înțe
leagă caraghioslîcul dansurilor lui 
excentrice, rușinea beției...). Nu 
va prezenta o asemenea aduna
re interes ? Nu va stimula ea 
spiritul critic al tinerilor ?

★
Cum să procedăm ca să învio

răm munca de organizație ? Cum 
să descoperim problemele cele 
mai interesante pentru a fi dis
cutate în adunările generale, for
mele cele mai atractive de creare 
a unui colectiv de tineri harnici, 
prieteni, entuziaști ? se întrebau 
membrii biroului U.T.M. nou a- 
les.

Am pornit a doua zi cu secre
tarul noului comitet ales, tova
rășul Cornel Bila, prin secția 10

Pe marginea adunării generale U. T« M. 
de alegeri^ din secția 10 a Combinatului 

chimic " Făgăraș

milia; e datoria noastră, a ce
lor ce răspundem de activitatea 
culturală, să le creăm această 
posibilitate, ceea ce le oferim 
să-i intereseze, să-i atragă.

în combinat există 20 de 
ții, fiecare ar putea avea o 
gadă artistică. în secția 10 
menea brigadă se creează 
numai cînd e vorba de vreun 
concurs, apoi se desființează. 
Programarea acestor brigăzi la 
club cu spectacole ar îmbogăți 
repertoriul. Lipsesc apoi confe
rințele interesante pe teme cul
tural-educative, lipsesc îndeosebi 
excursiile. E de mirare că în a- 
ceste minunate zile de toamnă, 
într-o regiune plină de atîtea 
frumuseți, 
U.T.M. nu

clubul, comitetul 
organizează nici o 

excursie la care ar putea parti
cipa și soți și soții, și brigăzi ar
tistice, și echipe sportive.

— Trăiesc aici de mulți ani, 
ne spunea o tânără, și nu cu
nosc locurile din jur.

— De ce n-ați cerut să se or
ganizeze excursii ?

— Am cerut. E nevoie însă și 
de ajutorul organizației U.T.M., 
ca și de ajutorul conducerii com
binatului. Știți ce ni s-a răs
puns ? „Ce, vă arde de plim
bare ?“.

Da, tinerilor
bare, vor să petreacă plăcut și 
instructiv timpul liber, să se dis
treze în colectiv. Sâ-i ajutăm 
pentru aceasta.

*

Ie arde de plim-

Viitori mecanici
Foto : Colectivul de fotoama
tori de la Palatul pionierilor 

din Capitală

Vizitele delegației
iugoslave

comerțului exterior, a 
ultimele zile obiective 
din regiunile Bacău și

zile, condu-
Comerțului

® Duminică a plecat la Geneva 
tovarășul Grigore Geamănu, repre
zentantul R. P. Romine în Consi
liul de Administrație al Organiza
ției Internaționale a Muncii, pen
tru a participa la sesiunea acestui 
consiliu.

la amiază, delegația, al
din secretarul de sfat 

industrie, D. Kekici, și se- 
de sfat adjunct pentru 

exterior, V. Gaianovici, a

și V. Kne
el Ambasa-

Delegația iugoslovă, care se 
află în țara noasiră la invitația 
ministrului 
vizitat în 
industriale
Brașov.

Luni 
cătuită 
pentru 
cretarul 
comerț 
fost primită de tovarășul C. Tuzu, 
ministrul metalurgiei și construc
țiilor de mașini. La convorbirea 
care a avut loc au participat, de 
asemenea, din partea romînă 
Gh. Rădoi, șeful departamentului 
construcțiilor de mașini din Mi
nisterul Metalurgiei și Construc
țiilor de Mașini, M. Petri, adjunct 
al ministrului comerțului exterior 
și T. Abrihan, adjunct al ministru
lui metalurgiei și construcțiilor 
de mașini, iar din partea iugo
slavă Arso Milatovici, ambasado
rul R.P.F. Iugoslavia, 
zevici, prim-secretar 
dei.

In seara aceleiași 
cerile Ministerului 
Exterior și Ministerului Metalurgiei 
și Construcțiilor de Mașini au ofe
rit o masă cu ocazia vizitei oas" 
peților în țara noastră.

(Agerpres)

Cu prilejul 
sărbătorii naționale 

a Turciei Infiormații

Dar iată că a început adu
narea de alegeri. In sală s-au a- 
dunat cam 160 de băieți și fete 
— veseli, energici, plini de via
ță. Ne-am mirat. Nu semănau de 
loc cu cei despre care ne vorbi
seră tovarășii din comitetul 
U.T.M. în ochii lor se citea inte
resul pentru problemele muncii 
de organizație, și nicidecum plic
tiseala. S-a ascultat darea de 
seamă și apoi au început discu
țiile. După ce a luat cuvîntul, to
varășul Eugen Poghircă, din 
partea conducerii combinatului, 
care a vorbit despre posibilități
le pe care le au tinerii de a lu
cra și mai bine și despre unele 
probleme de comportare, a fost 
nevoie să se treacă peste progra
mul stabilit pentru a se putea 
da cuvîntul tuturor celor care 
doreau să vorbească.

Firesc, ne-am pus întrebarea : 
de ce atunci se spunea în darea 
de seamă că tinerii nu participă 
la discuții ? Și Ion Maiorovici, și 
N. Oprean, Ecaterina Welman 
sau Ion Suciu și mulți alții au 
luat cuvîntul și au vorbit cu 
multă seriozitate, cu multă com
petență —< despre ce ? — toc
mai despre problemele de pro
ducție și, îndeosebi, despre ceea 
oe este necesar să mai facă or
ganizația U.T.M. S-a îndeplinit 
planul producției globale ? S-a 
îndeplinit, spuneau ei. Dar pre
țul de cost ? Aici mai avem une
le necazuri. Do ce ? Fiindcă unii 
mai dau rebut, fie din neglijență, 
fie din lipsă da pricepere. S-au 
adus mașini noi, dar nu toți știu 
să lucreze cum trebuie cu ele, 
iar cursurile de ridicare a cali
ficării s-au organizat anapoda. 
Mai întîi nu s-a urmărit ca lec
țiile predate la curs să vină în 
sprijinul direct «1 producției, 
s-au reluat aceleași teme din 
anii trecuți. Apoi, au fost adu
nați laolaltă muncitori cu școala 
elementară cu alții care au 
absolvit școala medie tehnică și 
sînt în stare să-ți umple table 
întregi cu formule. Și pentru 
unii și pentru alții s-au ținut a- 
celeași lecții. S-a îndeplinit in
dicele de consumuri specifice Ia 
materiale ? S-a îndeplinit, dar la 
unele repere se mai face încă o 
risipă nepermisă, fiindcă unii ti
neri nu sînt suficient de gospo
dari (așa se întîmplă, de exem
plu, cu cei ce lucrează la presele 
mari).

Multe sesizări și propuneri au 
făcut tinerii în adunarea de ale
geri în legătură cu unele nea
junsuri provenite din cauza sla
bei aprovizionări (deși condiții 
există) cu scule, pile, pietre de 
polizor etc. cu matrițe corespun
zătoare. Matrițerii au cerut tine-

ia
cu-

cu-

zut, spunea darea de seamă „la 
adunările generale U.T.M. din lu
nile trecute“.

— Așa stau, într-adevăr, lu
crurile ? îi întrebasem, înainte 
de a începe adunarea, pe tovară. 
șii din comitetul U.T.M.

— Așa... Au fost adunări 
care abia dacă lua unul-doi 
vîntul...

Cum de n-au luat tinerii 
vîntul în adunările trecute ?

Să vedem ce s-a discutat în a- 
ceste adunări ca să înțelegem cum 
li s-a dat tinerilor posibilitatea 
să-și formeze și să-și manifeste 
spiritul critic, combativitatea. 
Iată cîteva dintre problemele 
discutate :

a) tn adunarea din luna mai : 
s-au citit unele articole din ziar 
în legătură cu ziua de 1 Mai. 
Ce să discute tinerii cînd 
se face o lectură din ziar despre 
1 Mai ? b) La adunarea din iu
nie : o discuție despre postul u- 
temist de control. Problemă in
teresantă, la care tinerii ar fi a- 
vut ceva de spus, mai ales 
că tovarășii din colectivul pos
tului lucrau slab. De fapt în fața 
tinerilor nu s-a pus însă pro
blema analizării activității colec
tivului postului, ci s-a procedat 
cu totul altfel. „Ce mai, 
schimbăm pe responsabil, 
spus cei din comitet. Pe 
propuneți ? Tovarășul va 
zenta peste cîteva luni o < 
de seamă...” Și cu asta 
critică, gata autocritică ! in 
tembrie : — nu s-a ținut aduna
rea generală.

Și așa au trecut lunile, una 
după alta. Așa și-au format și 
tovarășii din comitet impresia 
că tinerii nu-s combativi. Păi, 
față de ce să fie combativi ? 
Veneau și ei la adunări, mai as
cultau una — alta și... se gră
beau să plece.

Tovarășii din comitet între
bau : nu 
deepre 1 Mai ? Ba e bine. Dar 
făcînd 
neglijat 
muncii 
blcmele 
ciodată 
nului în organizația 10 nu s-a 
discutat în mod special despre 
problemele de producție), pro
blemele de educație a tinerilor 
(comportări urîte 
neri, indisciplina, 
în rezolvarea unor 
miliare, grosolănia 
de respect față de vîrstnici etc.)< 
Să luăm un exemplu. Din an în 
an apare tn dările de seamă un 
tînăr pe nume Vlad Titus. Și în 
muncă și în viață Vlad îi face 
de rușine. De fiecare dată se 
spun despre el 2-3 cuvinte adăo- 
gate „printre altele". Tovarășii 
se întrebau : De ee tinerii nu-și

, îl 
au 

cine 
pre
dare 
gata 
sep

e bine că am discutat

au 
ale

acest lucru ei 
fapte esențiale 

și activității lor. Pro- 
de producție 

de la începutul
(ni-

a-

ale unor ti- 
nepriceperea 
probleme fa- 
unora, lipsa

să vedem la fața locului cum 
stau lucrurile. Intr-un atelier se 
discuta „tare“. Tînărul presor Ion 
Popa se certa cu un controlor 
vîrstnic, care-i spunea că piesa 
lucrată de el nu corespunde co
telor indicate. Mai mult : nu-1 
mai lăsa să controleze în conti
nuare și alte piese, pretindea ca 
tovarășul de la control să-i pună 
calificativul „bun“.

— Nu e singurul caz, spunea 
șeful serviciului control. Unii ti
neri se poartă urît, mai ales cu 
controloarele (fete), le spun vor
be jignitoare dacă Ie arată o gre. 
șeală. De aceea am fost nevoiți 
să cerem controlorilor să nu mai 
facă vreo observație direct pre- 
sorilor.

— Bine, dar asta e împotriva 
celei mai elementare norme a re
lațiilor dintre controlor și lucră
tor : controlorul trebuie să-l a- 
jute permanent, să-i facă obser
vație.

— Sînt unii tineri care mai 
trebuie să învețe cum să se 
poarte, a răspuns șeful contro
lului. Asta ține de educație...

E vorba de educație ? Păi de 
asta trebuie să ne ocupăm noi, 
organizația U.T.M. ! Și cînd te 
gîndești că în darea de seamă, 
în adunările generale U.T.M. a- 
semenea probleme nici nu se 
discută ! Ne Bpunea un meșter : 
„L-am pus pe tînărul Gheorghe 
Cincan să supravegheze o mași
nă de pastilat. Cînd am trecut 
pe acolo după un timp, Cincan 
dormea și pastilele se vărsau pe 
jos“. Și mai sînt în secție și alte 
cazuri asemănătoare de neglijen
ță, de lipsă de gospodărire, une
le manifestări de egoism între ti
neri (își ascund uneltele unii Ia 
alții). Adică tot problemele de 
educație.

în adunarea de alegeri se spu
nea : „nu vin tinerii la club, nu 
știu să-și petreacă timpul liber“. 
Ne-am dus la club. Un adevă
rat palat. La intrare, un panou 
mare pe care scrie „avizier“, dar 
pe care nu se văd decît urmele 
unor hîrti lipite și dezlipite cine 
știe de cînd. Aici trebuia să fie 
programul clubului pe săptămî- 
na 15-20 octombrie. Ne-am dus 
la comitetul sindicatului. „Pro
gramul ? nu s-a afișat, dar au a- 
vnt loc unele manifestări“. Ma
nifestările erau de unul și ace
lași gen : citirea unor scurte re
cenzii de cărți. Adică sărăcie te
matică, lipsă de variație în pro
gram și în ceea ce transmite a- 
cest program prezentat la club.

Stai și te întrebi : de ce să 
vină tinerii la club ? Ce să-î a- 
tragă ? Doar recenziile ? Sînt 
bune și ele dar ei vor eă mai 
vadă și altceva. De ce nu și-au 
pus această întrebare cei ce-au 
alcătuit darea de seamă ? Se ar
gumentează cîte odată : „Unii 
spnn că nu vin Ia club fiindcă 
sînt căsătoriți“. Nu e fireso ? So
țul vrea să vină ou soția, cu fa-

Paginile carnetului tovarășului 
secretar al organizației U.T.M. 
din secția 10 se umpleau rînd 
pe rînd. El însuși devenea din 
ce în ce mai entuziast, mai plin 
de răspundere.

— Mă gîndeam, zicea el, că 
n-o să avem de ce ne apuca, 
acum după alegeri, despre ce o 
să discutăm în adunările genera
le — și uite că acum îmi dau sea. 
ma că nici nu știu cum o să fa
cem față atîtor probleme I

...Da, munca noului comitet 
U.T.M. nu e simplă. în fața sa 
stau, într-adevăr, sarcini comple
xe — începînd cu munca tineri
lor în ateliere, cu calitatea lu
crului lor, și terminînd cu cele 
mai diverse probleme ale educa
ției comuniste, domeniu extraor
dinar de vast și de interesant. 
Important este ca toți membrii 
comitetului U.T.M. să tindă spre 
o muncă de conținut, spre înlătu
rarea formalismului, spre crea
rea unui colectiv în care tinerii 
să fie într-adevăr prieteni, uniți, 
entuziaști, să muncească bine, să 
se poarte civilizat.

Ambasadorul Turciei 
București, Semsettin 
Mardin, a oferit luni o recep
ție cu prilejul sărbătorii na
ționale a Turciei — Ziua pro
clamării Republicii.

Au luat parte Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor ex
terne, Ioan Constant Manoliu, 
ministrul justiției, Mihail Le
vente, ministrul comerțului 
interior, reprezentanți ai con
ducerii unor ministere și in
stituții centrale, funcționari 
superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe și Ministerul 
Comerțului Exterior, generali 
și ofițeri superiori, personali
tăți ale vieții culturale.

Au participat șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai 
corpului diplomatic.

(Agerpres)

EUGEN FLORESCU

Succesul unor fineri 
inferprefi ai Teatrului 

de operetă
Opereta „întâlnire cu dra

gostea” a compozitorului Ni
colae Kirculescu, artist eme
rit, continuă să se mențină la 
loc de frunte pe afișul Tea
trului de operetă din Bucu
rești. Alternativ cu distribuția 
de la premieră, opereta se 
prezintă de cîtva timp într-o 
distribuție alcătuită din tine
re talente. Spectacolul de du
minică, care a avut în rolurile 
principale pe Anton 
țescu și Cleopatra 
neanu, ca și celelalte specta
cole de pînă acum, 
primite cu multă căldură de 
public. (Agerpres)

In întreaga țară au conti
nuat să aibă loc duminică și 
luni numeroase manifestări 
cultural-artistice consacrate 
Lunii prieteniei romino-sovie- 
tice. La Casa prieteniei ro- 
mîno-sovietice din Capitală, 
acad. Iorgu iordan, vicepre
ședinte al Academiei R. P. Ro- 
mîne, a vorbit despre „Arta 
și cultura romînească în 
U.R.SS.“. Tot aici a avut loc o 
seară cinematografică cu tema 
„Tineretul sovietic pe șantie
rele comunismului".

In sala Teatrului național 
„I. L. Caragiale" a avut loc un 
simpozion intitulat „Drama
turgia sovietică contempo
rană" Cu acest prilej au luat 
cuvîntul acad- Victor Eftimiu, 
precum și artiștii poporului: 
Costache Antoniu și Radu Be- 
ligan.

La Casa de cultură a tinere
tului din raionul „Tudor Vla- 
dimirescu", prof. Lenormanda 
Benari, președintele Consiliu
lui raional A.R.L.U.S. „16 Fe- 
fruarie", a conferențiat despre

„înaltele principii morale ale 
oamenilor sovietici“.

In sala Casei de cultură a 
tineretului din raionul „Gri
vița Roșie“, Grigore Niță. 
prim-secretar al Comitetului 
raional U.T.M., a ținut confe
rința intitulată „Tineretul so
vietic, participant activ la con
struirea comunismului“, iar la 
clubul „Grivița Roșie“, nume
roși ceferiști au audiat confe
rința „Am văzut U.R.SS. în al 
4-lea an al septenalului", ex
pusă de Adam Călin, pre
ședintele Consiliului raional 
A.R.L.U.S. „Grivița Roșie“.

Colectiviștii și mecanizatorii 
din numeroase sate din regiu
nea Dobrogea, constructorii 
navali și muncitorii portuari 
din Constanța au audiat con
ferința „U.R.S.S., luptătoare 
consecventă pentru pace“.

La Casa de cultură a sindi
catelor din Craiova, numeroși 
profesori, părinți, studenți și 
elevi au ascultat conferințe 
despre „Legătura școlii sovie
tice cu viața“.

• La invitația guvernului Repu
blicii Democrate Populare Algeria, 
duminică a plecat la Alger o de
legație a Republicii Populare Ro- 
mîne pentru a participa Ia sărbă
torirea zilei de 1 noiembrie — Ziua 
națională a Algeriei.

Delegația este condusă de fov. 
Petre Burlacu, secretar general al 
Ministerului Afacerilor Externe.

• In cadrul convenției dintre 
Uniunea scriitorilor din R.P. Ro- 
mînă și Uniunea scriitorilor din 
R, P. Ungară a sosit în țara noastră 
o delegație de scriitori condusă de 
Tobozy Imre, secretar al Uniunii 
scriitorilor din R. P. Ungară.

• Duminică Ia amiază, în cea 
de-a 16-a zi de la deschiderea ce
lui de-al patrulea Pavilion de mos. 
tre, celulele fotoelectrice au mar
cat cifra de un milion de vizitatorL

(Agerpres)

Mașini bine exploatate
Negoi-

Melido-

au fost

Foto I AGERPRES

Combinatul pentru kidusfri-alizarea lemnului din Blaj, regiunea 
Brașov

productivitate ridicată
(Urmare

dragostea

din pag. I)

pentru meserie, 
pentru îndepli-

rii 
răspunderea 
nirea exemplară a sarcinilor 
de plan și să-i mobilizeze con
cret la ridicarea pregătirii lor 
profesionale. Pentru că nu se 
poate vorbi de slaba partici
pare a unor tineri în întrece
rea socialistă făcînd abstracție 
de pregătirea pe care o au. 
De aceasta se leagă realizarea 
unui alt indice important — 
calitatea produselor. Și în a- 
ceastă direcție se ridică pro
bleme care trebuie rezolvate. 
Un singur exemplu din cele 
care se întîlnesc în întreprin
dere : la fabrica de mobilă, 
controlul tehnic de calitate a 
respins în ziua de 15 octom
brie o cantitate însemnată de 
produse care n-au corespuns 
din punct de vedere calitativ. 
Unele operațiuni, pentru care 
s-a consumat material, muncă, 
energie au trebuit remaniate. 
Aceasta a dus la scăderea ca
pacității de producție în zilele 
de 15 și 16. Producția reali
zată în aceste zile a fost mai 
mică cu 607 produse decît în 
cele anterioare.

Aceste exemple scot în evi
dență de fapt un lucru pe 
care-1 știu atît tovarășii din 
conducerea întreprinderii, cît 
și organizația U.T.M. și anume, 
că există condiții pentru rea
lizarea unei productivități a 
muncii mal mari, eă ele se 
află la fiecare loc de muncă

și că trebuie valorificate cu 
pricepere.

Principală problemă de care 
socotim că e necesar să se 
ocupe în mod deosebit orga
nizația U.T.M., este ridicarea 
calificării profesionale a ti
nerilor. Comitetul U.T.M. să 
nu se limiteze numai la 
antrenarea tinerilor la cursu
rile organizate în acest sens, 
ci să 
nutul 
vorbă 
rerea 
ajută 
practic cum folosesc cunoștin
țele noi acumulate. Există 
multe posibilități care n-au 
fost bine folosite. Cartea teh
nică este puțin cunoscută 
de tineri. Ce-ar putea face or
ganizația U.T.M. ? In primul 
rînd să popularizeze în mod 
susținut lucrările care apar, 
să antreneze pe tinerii ingi
neri, tehnicieni și maiștri, ca 
periodic să prezinte recenzii, 
să organizeze discuții cu ti
nerii pe marginea cărților 
tehnice, să adopte lucrurile 
noi, experiența înaintată la 
condițiile de muncă ale a- 
cestora. In întreprindere 
tinerii simt necesitatea orga
nizării mai multor schim
buri de experiență, a unor de
monstrații practice urmate de 
discuții. în mod deosebit 
trebuie ajutați tinerii rămași 
în urmă. Discutarea lor în a- 
dunările generale U.T.M., la 
gazeta postului utemist de con
trol sau în

urmărească atent conți- 
lecțiilor, să stea de 

cu tinerii, să afle pă- 
lor despre felul cum îi 

lectorii, să urmărească

consfătuirile de

„Băiat bun, dar... cu lipsuri€6
Scarlat. în ro-
Sergiu Deme-

ronicile au semna
lat cu promptitu
dine recentul de
but în dramatur
gie al scriitorului 
Nicuță Tănase, lu- 
înd o poziție cri

tică severă, pe deplin justifi
cată, față de slăbiciunile sub
stanțiale ale piesei sale „Bă
iat bun dar... cu lipsuri“. Am 
impresia însă că în această 
luare de poziție, critica s-a 
manifestat puțin cam unilate
ral, ne oferindu-i tânărului 
dramaturg un ajutor pentru 
activitatea sa viitoare pe tă- 
rîmul dramaturgiei, ci o invi
tație la părăsirea acestui tă- 
rîm. Ceea ce n-ar fi deloc de 
dorit.

Comedia lui Nicuță Tănase 
aduce, în peisajul dramatur
giei noastre de la acest început 
de stagiune, suflul proaspăt al 
vieții tinerilor muncitori din 
cetatea Hunedoarei, optimis
mul și robustețea lor, strădu
ința lor de a trăi mai bine, 
mai frumos, de a-și îmbogăți 
orizontul de viață, de simțire, 
de gîndire. Rolul educativ al 
muncii și al întrecerii socialiste 
apare ca ideea de bază a pie
sei, concretizată îndeosebi prin 
Ceea ce ar fi trebuit să fie 
conflictul său principal, pro
cesul de conștiință al șefului 
de brigadă Almășan, aflat în 
întrecere cu Tudor Romașan 
nu numai pentru cucerirea 
titlului de brigadă fruntașă, 
ci și pentru cucerirea inimii 
frumoasei zidărițe Ana Pleșa.

Ds aici încep însă și lipsu
rile piesei.

Difuzîndu-și atenția pe prea 
multe planuri, Nicuță Tănase 
nu a izbutit să creeze un con
flict central, susținut pe tot 
parcursul piesei de momente 
dramatice, de situații comice 
și caractere puternice. Curios 
este faptul că personajele cele 
mai bogat conturate ale co
mediei sale, Dan Gîrjoabă și 
Fărîmiță, nu sînt încadrate în 
conflictul principal, care ar 
putea foarte bine să se_desfă
șoare fără ele. Dan Gîrjoabă 
are de altfel propria sa pro
blemă care se rezolvă în afara 
conflictului principal: dorința 
Sa fierbinte de a pleca la fa
cultate pentru a dobîndi o 
pregătire superioară, de ingi
ner, se lovește de împotrivirea 
soției sale, Lidia, o tânără fe
meie cam înapoiată, aflată sub 
influența mamei sale, în care 
rămășițele mentalității retro
grade acționează din plin. 
Acest 
dezvoltare 
dramatică, 
bătrînului 
care o 
mama soacră asupra avanta
jelor facultății (lămurire pu
țin substanțială de altfel) pro
blema a rezolvată. Finalul

nu are o 
o rezolvare 

intervenția 
Scări at, 

pe

conflict 
Și 
Cu 
maistru 
„lămurește“

aduce pe 
în ‘

grupă sindicală, este firește o 
cale de a-i ajuta. Dar paralel 
cu aceasta ej trebuie să simtă 
mai mult ajutorul fruntașilor, 
(să se organizeze acest lucru), 
al muncitorilor cu experiență 
mai îndelungată.

Mai mult ca pînă acum or
ganizația U.T.M. are datoria 
să se ocupe de întărirea dis
ciplinei în rîndul tinerilor. In 
primele nouă luni timpul pier
dut prin absențe nemotivate, 
învoirj șî nefolosirea celor 
480 de minute echivalează cu 
necesarul pentru realizarea 
producției fabricii de placaj 
Pe aproximativ 3 zile, a fabi- 
cii de cherestea pe două zile 
etc. Iată dar cum minutele 
irosite au contribuit la rîn
dul lor la scăderea producti
vității muncii. De multe ori 
organizația U.T.M. a luat po
ziție față de manifestările de 
indisciplină ale unor tineri. 
Dar se cere ca ea să dove
dească mai multă operativi
tate, să folosească metodele 
politice, educative, pe care le 
are la îndemînă, pentru a face 
din fiecare tînăr un muncitor 
înaintat.

Sînt, de bună seamă, și alte 
cauze care și-au avut partea 
lor de contribuție la neînde- 
plinirea sarcinei stabilite, de 
creștere a productivității mun
cii. Ne-ațn oprit doar la cîte- 
va, mai ales la cele care pri
vesc munca tinerilor, pentru 
că, unindu-se eforturile între
gului colectiv pot fi înlăturate. 
Datoria principală a conduce
rii întreprinderii, a organiza
ției U.T.M., a fiecărui munci
tor, este ca la sfîrșitul anului 
să raporteze îndeplinirea pla
nului la toți indicii. Și e po
sibil.

trînul maistru 
lui Iul Miron, 
triad a jucat fără convingere. 
In rest, cîteva prezențe utile, 

a 
o 

linie agitatorică, făcînd le
gătura între scenă și sală prin 
trepte care prelungesc avant- 
șcena, aducînd și scoțînd ac
torii din scenă prin mijlocul 
sălii, atrăgînd spectatorii să 
participe direct la acțiune. în
cercarea a reușit pe alocuri, 
dar asta n-a ajutat la îmbu
nătățirea textului, după cum 
nu au ajutat scenele de agre
ment în care se cîntă prea 
mult „Inel, inel de aur“ și alte 
romanțe lăutărești. Tabloul 
acesta al reuniunii tovărășești 
are o notă de autenticitate 
hazlie dar abuzul de cîntece, 
dans și „atmosferă” rupe fi
rul, și așa destul de subțire, 
al acțiunii piesei, diluînd con
flictul, pulverizînd personajele.

Decorul Sandei Mușatescu, 
reușit în parte, se bazează pe 
un cadru fix, sugerînd uzina. 
Dar dacă tot s-a creat un de
cor stilizat, pe cadrul fix, de 
ce nu s-a găsit un mijloc de 
schimbare fără pauze ? Mai a- 
les cînd teatrul are și tur
nantă.

Așadar, un debut cu multe 
lipsuri, care însă trebuie să 
fie pentru Nicuță Tănase un 
punct de plecare pentru o vi
itoare piesă mai adîncă, mai 
substanțială, mai veridică.

Regizoarea Geta Vlad 
compus spectacolul pe MINISTERUL INDUS

TRIEI CONSTRUCȚIILOR, 
TRUSTUL 1 CONSTRUC
ȚII MONTAJE, CENTRUL 
ȘCOLAR DE CONSTRUC

ȚII BUCUREȘTI 

ANUNȚ
Absolvenții școlilor me

dii cu sau fără diplomă de 
maturitate se mai pot în
scrie, pînă Ia 1 noiembrie 
1962, la școala tehnică de 
personal tehnic sau Ia 
școala tehnică de munci
tori calificați.

Admiterea în școala teh
nică de personal tehnic se 
face în baza unui examen, 
iar Ia școala tehnică de 
muncitori calificați, fără 
examen, în limita locuri
lor planificate.

Absolvenții școlii tehnice 
de personal tehnic vor lu
cra ca tehnicieni pe șan
tiere de construcții sau ca 
proiectanțî în institutele 
de proiectări.

La ambele școli se pri
mesc candidați din toate 
regiunile țării.

Informații suplimentare 
se pot obține la secreta
riatul școlii. Șoseaua Mihai 
Bravul nr. 428, telefon 
217699.

Gîrjoabă 
în drum

piesei ni-1 
cu bagajul 
spre gară.

Cam așa 
lalte conflicte

Aceste slăbiciuni de construc
ție se reflectă și în superficia
litatea creionării caracterelor, 
reduse adesea la o simplă li
nie dreaptă. Din această pri
cină peisajul uman al piesei 
apare sărac, lipsit de puterea 
de sugestie a bogăției de tipuri

mînă,

se rezolvă și cele- 
ale piesei.

umane pe care realitatea hu- 
nedoreană o oferă și pe care 
opera în proză a lui Nicuță 
Tănase o afirmă. ' Scena, 
care este oglinda de re
flectare a adîncurilor sufletu
lui omenesc, se răzbună pe cei 
ce-i nesocotesc legile. Nu e 
vorba, subliniez, de o simplă 
problemă de tehnică dramatică. 
Aici este vorba de ceva mai 
adînc, de atitudinea estetică a 
scriitorului față de viață.

Este cunoscută simpatia 
de care se bucură în ge
neral Nicuță Tănase în rîn
durile cititorilor, tocmai dato-

rită umorului cu caracter 
popular, sănătos, suculent al 
scrierilor sale. Acest umor, 
izvorît dintr-o concepție de 
viață optimistă, tonică, îl gă
sim în bună măsură și în 
piesa „Băiat bun dar... cu lip
suri“. Una din calitățile pie
sei, care contribuie la succesul 
său în rîndurile spectatorilor, 
este tocmai optimismul și 
buna dispoziție molipsitoare. 
Dar nu Doti trece ușor cu ve-

drumați de regizoarea Geta 
Vlad, au căutat să cucerească 
adeziunea publicului prin va
lorificarea în primul rînd a 
umorului piesei. Și dovada că 
n-au greșit, o constituie 
succesul de care spectacolul se 
bucură în rîndurile spectatori
lor. Este însă păcat că dra
gostea pentru comedie a pu
blicului nostru robust și op
timist, dorința sa de a rîde, 
nu găsesc satisfacție mai sub-

derea tendința pronunțată a 
autorului spre expresia argo
tică, cu alunecarea frecventă 
spre poanta de efect facil, spre 
hazul de gust îndoielnic. Tea
trul, care are la baza sa cu
vîntul, este și o școală de mo
ravuri și o școală de limbă 
frumoasă romînească. E pă
cat că tinerii care văd piesa 
„Băiat bun dar... cu lipsuri“ 
rețin, o dată cu elementele 
pozitive ale acesteia, și unele 
hazuri îndoielnice.

Incercînd să suplinească lip
surile din construcția piesei 
și a personajelor, actorii, în-

stanțială în piesa lui Nicuță 
Tănase și în interpretarea 
unor actori talentați.

Actorul deosebit de înzestrat 
care este Ștefan Bănică a com
pus rolul pitoresc al lui Fărî- 
miță cu multă migală, urmă
rind caracterizarea personaju
lui de la amănuntele vesti
mentare pînă la expresia ver
bală. Publicul urmărește ac- 
torul-personaj cu simpatie, 
așteptîndu-i intrarea în scenă, 
gustîndu-i fiecare replică și 
gest. Tocmai de aceea acto
rul are datoria de a nu se 
lăsa furat de tentația efectu-

lui ieftin care-1 pîndește la tot 
pasul.

Cornel Vulpe, în rolul lui 
Gîrjoabă, se bucură de aseme
nea de simpatia spectatorilor, 
cuceriți, de împletirea de jo
vialitate și seriozitate a per
sonajului aflat în contact per
manent cu publicul pe care-1 
ia ca martor în rezolvarea 
problemelor sale personale, 
în cazul lui Vulpe am impre
sia că se ivește pericolul șa- 
blonizării, al plafonării.

Schematici și în text, cei 
doi purtători ai conflictului 
principal, Almășan și Tudor 
Romașan, nu au avut parte de 
o interpretare care să-i mai 
însuflețească. Rigid și stîngaci, 
Mircea Cruceanu în Almășan 
nu ne-a convins nici de am
biția nemăsurată sau de pa
siunea personajului pentru 
Ana, nici de redresarea sa fi
nală, iar Ion Vîlcu în Tudor 
Romașan a fost grav și „cople
șit“ de răspundere. Neajutate 
de text, personajele feminine 
au fost schițate fugar de Ilea
na Codarcea, Atena Zahariade 
Demetriad, Elena Ioachim, 
Ioana Oancea. S. Mihăilescu- 
Brăila a avut o apariție scurtă, 
dar substanțială în bătrînul 
Romașan, iar Ernest Maftei a 
fost sfătos șl „înțelept“ în bă- MARGARETA BĂRBUȚA
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„Sintern convinși că va triumfa rațiunea,

că vor fi asigurate pacea și securitatea popoarelor“
Un nou mesaj adresat de N. S» Hrușciov președintelui S.U.A.

MOSCOVA 28 (Agerpres). -
Agenția TASS transmite me
sajul președintelui Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., N. S. 
Hrușciov, adresat președinte
lui S.U.A., J. Kennedy :

Stimate domnule președinte,

Am primit mesajul dv. din 
27 octombrie a.c. îmi exprim 
satisfacția și mulțumirea pen
tru simțul măsurii de care ați 
dat dovadă și pentru înțele
gerea răspunderii care vă re
vine în prezent pentru men
ținerea păcii în întreaga 
lume.

Manifest o mare înțelegere 
față de îngrijorarea dv. și 
față de îngrijorarea popoare
lor Statelor Unite ale Ameri- 
cii în legătură cu faptul că 
arma pe care o numiți ofen
sivă este 
de temut, 
înțelegem 
aceasta.

Pentru a lichida mai repede 
conflictul primejdios pentru 
cauza păcii, pentru a insufla 
siguranță tuturor popoarelor 
care doresc cu ardoare pacea, 
pentru a liniști poporul Ame- 
ricii care sînt convins că do
rește, de asemenea, pace, așa 
cum o doresc popoarele Uniu
nii Sovietice, guvernul sovie
tic, în afară de dispozițiile pe 
care le-a dat anterior cu pri
vire la încetarea lucrărilor pe 
șantierele de construcție pen
tru amplasarea armelor, a 
dat o nouă dispoziție cu pri
vire la demontarea armelor 
pe care dv. le numiți ofensive, 
ambalarea și înapoierea lor în 
Uniunea Sovietică.

Domnule președinte, aș dori 
să repet încă o dată ceea ce 
v-am comunicat în scrisorile 
mele precedente și anume că 
guvernul sovietic a oferit gu
vernului Republicii Cuba aju
tor economic, precum și arme, 
întrucît Cuba, poporul cuban 
s-au aflat în permanență sub 
amenințarea continuă a inva
ziei în Cuba.

Asupra . Havanei s-a tras de 
pe o navă piraterească. Se 
spune că au tras emigranți 
cubani lipsiți de răspundere. 
S-ar putea să fie și așa. 
Dar se pune întrebarea de 
unde au tras. Doar acești cu
bani n-au un teritoriu, ei au 
fugit din patrie, nu au nici 
un fel de mijloace pentru a 
duce acțiuni militare.

înseamnă că cineva le-a 
pus în mînă această armă 
pentru a trage asupra Hava
nei, pentru acțiuni piraterești 
în Marea Caraibilor, în apele 
teritoriale ale Cubei. în tim
purile noastre este un lucru 
de neconceput să nu se obser
ve o navă piraterească mai 
ales dacă ținem seama de a- 
fluxul atît 
americane 
lor de pe 
cercetează 
totul. Și în aceste condiții na
vele piraterești se plimbă li
ber în jurul Cubei, deschid 
foc asupra Cubei, săvîrșesc 
atacuri piraterești împotriva 
navelor de transport pașnice. 
Se știe doar că ele au deschis 
foc chiar și asupra unui car- 
gobot englez.

într-un cuvînt Cuba s-a a- 
flat sub amenințarea continuă 
a unor forțe agresive care nu 
și-au ascuns intențiile de a 
pătrunde pe teritoriul Cubei.

Poporul cuban dorește să-și 
construiască viața în intere
sele sale, fără un amestec din 
afară. Acesta este dreptul lui 
și el nu trebuie să fie învinuit 
de faptul că dorește să fie 
stăpîn pe țara sa, să dispună 
de roadele muncii sale. Peri
colul invadării Cubei și toate 
celelalte acțiuni legate de 
crearea unei situații încordate 1 
în jurul Cubei sînt menite să 
creeze nesiguranța în rîndul 
poporului cuban, să-1 intimi
deze, să-l împiedice de a-și 
construi liniștit o viață nouă.

Domnule președinte, vreau 
să spun încă o dată cît se poa
te de clar că noi n-am putut 
fi indiferenți față de această 
situație și guvernul sovietic 
a hotărît să ajute Cuba cu 
mijloace de apărare împotriva 
agresiunii, numai cu mijloace 
pentru apărare. Noi am livrat 
mijloace de apărare pe care 
dv. le numiți mijloace ofen
sive. Am livrat aceste mijloa
ce ca să nu fie săvîrșit un 
atac împotriva Cubei, să nu 
se comită acțiuni nechibzuite.

Acord stimă și încredere 
declarației expuse în mesajul 
dv. din 27 octombrie 1962 că 
împotriva Cubei nu va fi să
vîrșit un 
vîrșită o 
de către 
de către 
emisfera 
cum se afirmă în mesajul dv. 
în acest caz nu mai sînt de 
actualitate nici motivele care 
ne-au determinat să acordăm 
Cubei un asemenea 
Tocmai de aceea am dat 
pozițiuni ofițerilor noștri 
ceste mijloace, după 
v-am informat, se află în 
nile ofițerilor sovietici) să ia 
măsurile corespunzătoare pen
tru încetarea construcției 
obiectivelor menționate, pen
tru demontarea lor și înapoie
rea lor 
După 
deja în

într-adevăr o armă 
Atît dv. cît și noi 

ce fel de armă este

de mare de nave 
în Marea Caraibi- 
care propriu-zis se 

și supraveghează

atac, nu va fi să- 
invazie și nu numai 
Statele Unite, ci și 
celelalte țări din 

occidentală, după

ajutor, 
dis- 

(a- 
cum 
mîi.

în Uniunea Sovietică, 
cum v-am comunicat 
mesajul meu din 27
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PROPUNERI CONSTRUCTIVI INSPIRATE 
DE GRIJA PENTRU APĂRAREA PĂCII

Puternicul ecou mondial al mesajelor
lui N. S. Hrușciov

Solidari cu tinerii
democrat greci

a-

octombrie, sîntem de acord cu 
dv. ca reprezentanții O.N.U. 
să se poată convinge de de
montarea acestor mijloace.

în felul acesta, dacă ne ba
zăm pe asigurările date de dv. 
și pe dispozițiile noastre cu 
privire Ia demontare, există 
toate condițiile necesare pen
tru lichidarea conflictului ce 
s-a creat.

Constat cu satisfacție că dv. 
ați răspuns dorinței mele de a 
se lichida această situație pri
mejdioasă și de a se crea con
diții pentru. o apreciere mai 
judicioasă a situației interna
ționale care implică mari pri
mejdii în secolul nostru al ar
mei termonucleare, al tehnicii 
rachetelor, navelor cosmice, 
rachetelor globale și al altor 
arme ucigătoare. în asigurarea 
păcii sînt interesați toți oame
nii. De aceea noi care sîntem 
învestiți cu o mare răspunde
re și ne bucurăm de încrede
re, nu trebuie să admitem a- 
gravarea situației și trebuie 
să lichidăm focarele unde s-a 
creat o situație primejdioasă 
ce poate avea implicații grave 
pentru cauza păcii. Și dacă 
vom reuși împreună cu dv. și 
cu ajutorul altor oameni de 
bună credință să lichidăm
ceastă situație încordată, tre
buie să ne îngrijim, de aseme
nea, să nu se mai ivească alte 
conflicte primejdioase care pot 
duce la o catastrofă termonu
cleară mondială.

în încheiere vreau să vor
besc despre reglementarea re
lațiilor dintre N.A.T.O. și sta
tele participante la Tratatul 
de la Varșovia, la care vă 
referiți dumneavoastră. Noi am 
discutat de mult despre aceasta 
și sîntem gata să continuăm cu 
dv. schimbul de păreri în a- 
ceastă problemă și să găsim o 
soluție rezonabilă. Dorim, de 
asemenea, să continuăm schim
bul de păreri în legătură cu 
interzicerea armei atomice și 
armei termonucleare, în legă
tură cu dezarmarea generală 
și cu celelalte probleme refe
ritoare la slăbirea încordării 
internaționale.

Domnule președinte, am în
credere în declarația dumnea
voastră. dar pe de altă parte 
există oameni lipsiți de răs
pundere care ar dori să în
făptuiască acum o invazie în 
Cuba și astfel să dezlănțuie 
războiul. Dacă noi luăm mă
suri practice și declarăm că 
demontăm și evacuăm mijloa
cele respective din Cuba, fă- 
cînd acest lucru dorim să 
insuflărn în același timp po
porului' cuban încrederea că 
sîntem alături de el și nu ne 
declinăm răspunderea pentru 
acordarea de ajutor poporului 
cuban.

Sîntem convinși că popoare
le tuturor țărilor, dumneavoas
tră, domnule președinte, mă 
veți înțelege just. Noi nu ame
nințăm, noi dorim numai pace. 
Țara noastră se află în pre
zent în avînt, poporul nostru 
se bucură de roadele muncii 
sale pașnice, ej a obținut succe
se uriașe după revoluția din 
Octombrie, a creat imense va
lori materiale și spirituale. Po
porul nostru se bucură de a- 
ceste valori și dorește să-și 
dezvolte succesele. Dorește să 
asigure prin munca sa tenace 
mersul înainte pe calea păcii 
și progresului social.

Aș vrea, domnule președin
te, să vă reamintesc faptul că 
avioane militare de spionaj au 
încălcat frontierele Uniunii 
Sovietice în urma cărui fapt 
au existat conflicte între noi, 
au avut loc schimburi de note, 
în 1960 noi am doborît avio
nul dv. „U-2”, al cărui zbor de 
spionaj deasupra U.R.S.S. a 
torpilat întâlnirea la nivel 
înalt de la Paris. Dv. v-ați si
tuat atunci pe o poziție justă 
condamnînd această acțiune 
criminală a fostului guvern al 
Statelor Unite. Dar chiar în 
perioada de cînd dumneavoas
tră vă aflați în postul de pre
ședinte al Statelor Unite a a- 
vut loc o a doua încălcare a 
frontierei noastre de către un 
avion american „U-2“ în re
giunea Sahalin. V-am scris 
despre această încălcare la 30 
august. Dv. ne-ați răspuns a- 
tunci că această încălcare a 
avut loc din cauza timpului 
nefavorabil și ne-ați asigurat 
că acest lucru nu se va mai 
repeta. Am manifestat încre
dere în asigurarea dv. întrucît 
într-adevăr în această regiune 
a fost atunci un timp nefavo
rabil. Totuși, dacă avioanele 
dv. nu ar fi avut misiunea să 
zboare în apropierea teritoriu
lui nostru nici măcar timpul 
nefavorabil nu ar fi putut să 
aducă avionul american în 
spațiul nostru aerian. De aici 
se desprinde concluzia că a- 
ceasta se face cu știrea Pen
tagonului care încalcă normele 
internaționale și violează fron
tierele altor state. Un caz și 
mai periculos a avut loc la 28 
octombrie cînd un avion de re
cunoaștere al dv. a pătruns pe 
teritoriul Uniunii Sovietice în 
nord, în regiunea Peninsulei 
Ciukotka și a zburat deasupra 
teritoriului nostru. Se pune în
trebarea, domnule președinte, 
cum trebuie să apreciem noi 
acest lucru. Este aceasta o 
provocare ? Avionul dv. în
calcă spațiul nostru aerian și 
încă în timpuri atît de îngri
jorătoare. prin care trecem 
împreună, cînd totul este pus

în stare de luptă. Avionul in
fractor american poate fi 
foarte bine luat drept un bom
bardier cu arma nucleară și 
aceasta ne poate împinge la o 
măsură funestă, cu atît mai 
mult cu cît guvernul Statelor 
Unite și Pentagonul declară 
de mult că la dv. patrulează 
în permanență bombardiere 
cu bombe atomice. De aceea 
vă puteți închipui ce răspun
dere vă asumați mai ales 
acum în timpuri atît de îngri
jorătoare, prin care trecem atît 
noi cît și dv. V-aș ruga 
apreciați just aceasta și să 
luați măsurile corespunzătoa
re, pentru ca aceasta să nu 
servească ca provocare pentru 
dezlănțuirea războiului.

Aș vrea, de asemenea, să vă 
exprim următoarea dorință : 
desigur aceasta este o chestiu
ne a poporului cuban. Nu aveți 
în prezent relații diplomatice, 
dar sînt informat de către o- 
fițerii noștri care se află în 
Cuba că avioane americane 
practică zboruri deasupra 
Cubei. Sîntem interesați ca în 
genere în lume să nu existe 
război și ca poporul cuban să 
trăiască în liniște. Dar în afa
ră de aceasta, domnule pre
ședinte. nu este un secret că 
în Cuba sînt oameni sovietici. 
Potrivit acordului cu guvernul 
cuban, avem acolo ofițeri, pre
cum și instructori, în majori
tate oameni simpli, specialiști 
— agronomi, zootehnicieni, 
specialiști în irigații, în ame
liorări, pur și simplu munci
tori, tractoriști și alții, care 
instruiesc pe cubani. Avem 
grijă de ei. V-aș ruga, domnu
le președinte, să țineți seama 
că încălcarea spațiului aerian 
al Cubei de către avioane a- 
mericane poate avea urmări 
periculoase. Și dacă nu doriți 
acest lucru atunci n-ar trebui 
să se creeze motive pentru ca

să

să se ivească o situație primej
dioasă.

Acum trebuie să fim foarte 
precauți și să nu întreprindem . 
acțiuni care nu ar aduce folos 
apărării statelor atrase într-un 
conflict, cj ar putea doar să 
stîrnească iritare și să consti
tuie chiar o provocare care ar 
duce la un pas fatal. De aceea 
trebuie să dăm dovadă de lu
ciditate, înțelepciune și să ne 
abținem de la asemenea ac
țiuni.

Apreciem pacea poate chiar 
mai mult decît alte popoare 
deoarece noi am trăit groazni
cul război dezlănțuit de Hitler. 
Dar poporul nostru nu va da 
înapoi în fața oricăror încer
cări, poporul nostru are în
credere în guvernul său, și noi 
încredințăm poporul nostru și 
opinia publică internațională 
că guvernul sovietic nu se va 
lăsa provocat. Dacă provocato
rii vor dezlănțui însă războiul, 
ei nu vor scăpa de răspundere 
și de consecințele grele pe 
care le va atrage după sine 
războiul. Dar sîntem convinși 
că va triumfa rațiunea, războ
iul nu va fi dezlănțuit și vor 
fi asigurate pacea și secu
ritatea popoarelor.

în legătură cu tratativele 
duse în prezent de secretarul 
general provizoriu, domnul U 
Thant, cu reprezentanții Uniu
nii Sovietice, S.U.A. și Repu
blicii Cuba, guvernul sovietic 
a trimis la New York pe Kuz- 
nețov, prim-locțiitor al minis
trului afacerilor externe al 
Uniunii Sovietice, pentru a a- 
corda sprijin domnului U 
Thant în eforturile sale nobile 
îndreptate spre lichidarea si
tuației periculoase care s-a 
creat.

LONDRA 29 (Agerpres). — 
,, TASS transmite : în seara zi

lei de 28 octombrie Bertrand 
Russell, cunoscut fruntaș al 
vieții publice din Anglia, a 
adresat Iui N. S. Hrușciov ur
mătoarea telegramă :

mesajului lui N. S. Hrușciov, 
subliniază că el a fost întâm
pinat cu satisfacție în întrea
ga lume.

★

„Stimate domnule Hrușciov,

Aș vrea să vă exprim păre
rea mea personală în legătură 
cu modul în care dv. ați re
glementat criza cubană. 
nu am cunoscut un om 
stat care să fi acționat 
mărinimia și măreția pe 
le-ați manifestat în problema 
Cubei. Doresc ca dv. să știți 
că fiecare om sincer și cin
stit recunoaște curajul dv.

încă 
de 
cu 

care

ACRRA 29 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția 
Ghana News, președintele 
Ghanei, Nkrumah, a trimis 
lui N. S. Hrușciov, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., un mesaj prin care 
îl felicită pentru inițiativele 
de pace cuprinse în mesajele 
sale adresate lui J. Kennedy.

it

NEW YORK 29 (Agerpres). 
— Primul ministru al Brazi-

liei, Hermes Lima, a declarat 
că mesajul adresat la 28 oc
tombrie de N. S. Hrușciov pre
ședintelui S.U.A., Kennedy, 
este „vestea cea mai îmbucu
rătoare și mult așteptată de 
întreaga lume".

După cum anunță corespon
dentul din Rio de Janeiro al 
agenției United Press Interna
țional, în scurta sa declarație, 
primul ministru al Braziliei a 
spus că mesajul adresat de 
șeful guvernului sovietic pre
ședintelui S.U.A. „pune capăt 
crizei cubane. salvează pacea 
în întreaga lume și asigură in
tegritatea teritorială a Cubei",

cu stimă
N. HRUȘCIOV

28 octombrie 1962

Cu deosebită stimă 
Bertrand Russell”

★
CAIRO 29 (Agerpres). — 

Algeria sprijină lupta dreaptă a 
poporului cuban care își apără 
independența, a declarat Ren 
Bella, primul, ministru al Al
geriei, într-un interviu acordat la 
28 octombrie, unui corespondent 
al agenției M.E.N. „Orice țară, a 
spus el, are dreptul să-și aleagă 
sistemul politic care corespun
de intereselor sale. Poziția noas
tră față de Cuba este o poziție 
de sprijinire întrucît considerăm 
că cubanezii urmează aceeași cale 
ca și noi în lupta împotriva im
perialismului.

★
ISTANBUL 29 (Agerpres). 

„Prin acțiunile sale Hrușciov 
a demonstrat că are intenții 
bune în ce privește apărarea 
păcii. Hotărîrea lui a împrăș
tiat norii negri care timp de 
o săptămînă s-au adunat dea
supra lumii“ — scrie ziarul 
„Milliyet", în legătură cu me
sajul șefului guvernului sovie
tic adresat președintelui 
S.U.A., Kennedy.

Un alt ziar turc „Vatan“, 
expunînd amănunțit textul

Pe calea tratativelor

adresate lui N. S. Hrușciov
WASHINGTON 28 (Ager

pres). — TASS transmite : La 
Washington a fost dat publi
cității mesajul adresat 
președintele Kennedy, la 27 
octombrie a.c., lui N. 
Hrușciov, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S. 
în mesaj se spune printre al
tele :

Am citit cu mare atenție 
mesajul dv. din 27 octombrie 
și salut declarația dv. cu pri
vire la năzuința dv. de a 
căuta o rezolvare grabnică a 
problemei.

Cînd am citit mesajul dv. 
am ajuns la concluzia că ele- 
mentele-cheie ale propuneri
lor dv. care probabil în an
samblu sînt acceptabile con
stau, pe cîte am înțeles eu, 
în următoarele :

1) Veți fi de acord să re- 
trageți aceste tipuri de . arma
ment din Cuba, sub suprave
gherea și controlul corespun
zător din partea Organizației 
Națiunilor Unite, și să vă. a- 
sumați obligația cu garanțiile 
cuvenite de a înceta livrarea 
pe viitor a unor asemenea ti
puri de arme în Cuba.

2) La rîndul nostru vom fi 
de acord, în condițiile reali
zării prin intermediul Organi
zației Națiunilor Unite a unei 
înțelegeri corespunzătoare pen
tru garantarea îndeplinirii și 
menținerii în vigoare a aces
tor angajamente, ca a) să 
anulăm de urgență măsurile 
de carantină aplicate în mo
mentul de față și b) să dăm 
asigurări cu privire la renun
țarea de a invada Cuba. Sînt 
convins că celelalte țări ale 
emisferei occidentale vor fi 
gata să procedeze în același 
mod.

Aș vrea să declar din nou 
că Statele Unite sînt foarte 
interesate în slăbirea încordă
rii și în încetarea cursei înar
mărilor. Și dacă mesajul dv. 
înseamnă că sînteți gata să 
discutați problema slăbirii în
cordării în relațiile dintre 
N.A.T.O. și Tratatul de la Var
șovia vom fi gata să examinăm 
cu aliații noștri orice propu
neri folositoare.

a.c.,

*

de

S.

WASHINGTON 28 (Ager
pres). •— Casa Albă a dat pu
blicității declarația președin
telui S.U.A., J. Kennedy, după 
primirea noului mesaj al lui 
N. S. Hrușciov.

„Salut hotărîrea adoptată 
de președintele Hrușciov și 
care stă mărturie a înțelep
ciunii de stat. Aceasta este o 
contribuție importantă și con
structivă la cauza păcii”.

Vom menține contactele — 
a declarat Kennedy — cu se
cretarul general provizoriu al 
Organizației Națiunilor Unite 
în problema măsurilor re
ciproce în scopul asigurării 
păcii în regiunea Caraibilor.

„Sper în mod sincer că, 
după reglementarea crizei cu
bane — a spus el — guver
nele întregii lumi își vor pu
tea îndrepta atenția serioasă

spre necesitatea stringentă de 
a se pune capăt cursei înar
mărilor și de a se micșora 
încordarea internațională. A- 
ceasta se referă atît la faptul 
că țările participante la Tra
tatul de la Varșovia și țările 
N.A.T.O. se opun unele altora 
sub raport militar, cît și la 
alte situații în alte părți ale 
globului pămîntesc, unde în
cordarea duce la abaterea 
sterilă a resurselor pentru pro
ducția de armament”.

♦
WASHINGTON 29 (Ager

pres). — TASS transmite: In 
seara zilei de 28 octombrie, 
Casa Albă a dat publicității 
următorul 1 
președintelui 
nedy, adresat 
Consiliului 
U.R.S.S., N.

„Stimate 
ședințe!

Răspund imediat la mesajul 
dv. din 28 octombrie, transmis 
prin posturile de radio, deși 
nu am primit încă textul ofi
cial, deoarece consider că este 
foarte important să se acțio
neze rapid în scopul reglemen
tării crizei cubane.

Cred că dv. și cu mine, că
rora ne revine o uriașă răs
pundere pentru menținerea 
păcii, ne-am dat seama că 
evenimentele se apropiau de 
un stadiu cînd ele ar fi putut 
ieși de sub control.

De aceea, salut mesajul dv, 
și îl consider o contribuție 
importantă la cauza asigurării 
păcii.

Eforturile lăudabile ale se
cretarului general provizoriu 
al O.N.U., U Thant, au 
înlesnit considerabil sarci
na dv. și a mea. Consider 
scrisoarea care v-am adresat-o 
la 27 octombrie și răspunsul 
dv de astăzi (28 octombrie — 
nt) obligații categorice ale ce
lor două guverne ale noastre 
care trebuie înfăptuite ime
diat.

Sper că se vor putea lua ne
întârziat măsurile necesare 
prin intermediul Organizației 
Națiunilor Unite, așa cum se 
spune în mesajul dv, pentru ca 
Statele Unite la rîndul lor să 
aibă posibilitatea să anuleze 
măsurile de carantină care se 
aplică în momentul de față. 
Am și dat dispoziții să se ra
porteze despre toate aceste 
probleme Organizației Statelor 
Americane, ai cărei membri 
sînt interesați foarte mult în 
stabilirea unei adevărate păci 
în regiunea Caraibilor.

In mesajul dv vă referiți la 
încălcarea frontierelor dv de 
către un avion american în re
giunea Peninsulei Ciukotka. 
Am fost informat că acest a- 
vion, care nu avea nici arma
ment, nici aparate de fotogra
fiat, a luat probe de aer în le
gătură cu experiențele nucle
are efectuate de dv. Itinera- 
riul lui trecea direct de la 
baza militară aeriană Eielson 
din Alaska, spre Polul Nord 
și retur. Virînd spre sud, pi
lotul a comis o serioasă gre-

text al mesajului 
i S.U.A., J. Ken- 

președintelui 
de Miniștri al 
S. Hrușciov :

domnule pre-

Mesajele președintelui S.U.A

șeală de navigație, în urma 
căreia s-a văzut deasupra te
ritoriului sovietic. El a cerut 
imediat prin radioul deschis 
un ajutor urgent de navigație 
și a fost îndreptat pe drumul 
cel mai scurt spre baza lui de 
plecare. Regret acest incident 
și mă voi îngriji să fie luate 
toate măsurile de precauție 
pentru a se preîntîmpina re
petarea unor astfel de inci
dente.

Domnule președinte ! In fața 
ambelor noastre țări stau sar
cini importante care trebuie 
aduse la îndeplinire și eu știu 
că atît poporul dv. cît și po
porul Statelor Unite nu doresc 
nimic altceva mai bun decît să 
continue îndeplinirea acestor 
sarcini, fără să se teamă de 
război. Știința și tehnica mo
dernă ne-au dat posibilitatea 
să facem munca atît de rod
nică cum nici nu se putea visa 
cu cîteva decenii în urmă.

Sînt de acord cu dv că tre
buie să ne ocupăm de^hrgență 
de problema dezarmării sub 
aspectul ei mondial, precum 
și sub aspectul regiunilor cri
tice.

S-ar putea ca acum, cînd 
ne-am depărtat de primejdie, 
să reușim să obținem în co
mun un progres real în acest 
domeniu de importanță vitală. 
Cred că trebuie să dăm prio
ritate problemelor legate de 
răspîndirea armei nucleare pe 
pămînt și în spațiul Cosmic, 
precum și încercărilor ener
gice de a obține interzicerea 
experiențelor nucleare. Noi 
trebuie însă să depunem, de a- 
semenea, mari eforturi pentru 

să clarificăm po- 
realizării unei 

cu privire la 
mai largi în do-

NEW YORK (De la trimisul 
special Agerpres — C. Rădu- 
canu).

Astăzi dimineață ședințele 
obișnuite ale Adunării Gene
rale a Organizației Națiunilor 
Unite au început toate mai 
târziu ca de obicei. Diplomații, 
grupuri-grupuri, pe coridoare 
și în saloanele din preajma 
Iilor de ședințe, comentau 
aprindere evenimentele 
istorică însemnătate care 
avut loc în ultimele zile.

Ideea dominantă a observa
țiilor celor consultați exprimă 
înlăturarea, ca urmare a 
schimburilor de scrisori dintre 
Nikita Sergheevici Hrușciov și 
președintele Kennedy, a cau
zei menite să justifice în ochii 
opiniei publice americane ac
țiunile agresive împotriva Cu
bei. Diplomații recunosc că, 
așa cum a arătat în repetate 
rînduri guvernul revoluționar 
cuban și cum a repetat-o re
cent și președintele Dorticos 
chiar în fața Adunării Gene
rale, garanții americane de 
neintervenție în Cuba ar face 
inutile existența armelor puse 
la dispoziția poporului cuban, 
ca mijloc de apărare față de 
pericolul continuu al unei in
vazii din partea Statelor Unite 
sau a mercenarilor acestora. 
Astfel se dovedește continui
tatea politicii Uniunii Sovie
tice și a Cubei, care, dacă ar 
fi fost auzită de Statele Unite 
de mai de mult, toată tensiu
nea creată în ultima săptămî- 
nă și care a dus lucrurile la 
un punct de extreme pericole, 
ar fi putut fi evitată.

Presa americană consacră 
evenimentelor din ultimele 24 
de ore spații mari.

Sub titlul „Un triumf al ra
țiunii“, „New York Times“, 
scrie : „Acțiunea conducătoru
lui sovietic constituie o hotă- 
rîre de adevărat om de stat 
și o importantă contribuție la 
cauza păcii. Ea va fi salutată 
de întreaga lume. Această 
hotărîre oferă speranță nu 
numai pentru o soluționare a

să-
cu 
de 
au

crizei cubane, dar și a altor 
probleme mai vaste care des
part Estul de Vestul, inspiră 
vigoare și speranță într-o 
dezvoltare în folosul păcii“.

Sub titlul „O nouă rază de 
soare“, editorialul ziarului 
„Washington Post“ scrie: 
„Excepționalul gest al pre
mierului Hrușciov și răspun
sul favorabil al președintelui 
Kennedy sînt cele mai impor
tante acțiuni de la începutu
rile războiului rece“.

Stârnește însă îngrijorare a- 
titudinea unor cercuri care 
continuă acțiunile menite să 
mențină încordarea în regiu
nea Mării Caraibilor. Campa
nia pentru recrutarea de vo
luntari anticastriști continuă 
la Miami, ca și înainte de me
sajul adresat de N. S. Hruș
ciov la 28 octombrie președin
telui Kennedy. Este evidentă 
contradicția dintre aceste ac
țiuni și declarațiile președin
telui Kennedy.

Luni dimineață la ora 11, 
ora locală, U Thant l-a pri
mit pe Vasili Kuznețov, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe al Uniunii Sovietice, 
iar la ora 12,30 pe Mario Gar- 
cia-Inchaustegui, ambasadorul 
Cubei la Națiunile Unite. Du
pă cum se știe, răspunzînd in
vitației lui Fidel Castro, se
cretarul general provizoriu al 
Națiunilor Unite intenționează 
să plece marți la Havana, în
soțit de cîțiva dintre consilie
rii să apropiați.

Ziarul „New York Times” 
subliniază că la Națiunile Uni
te climatul tratativelor este 
în continuă ascensiune. Toți 
sînt încrezători că lucrurile 
s-au angajat efectiv spre bine“.

Ziarul „New York Post“ 
scrie de asemenea „Cetățenii 
americani care au participat 
duminică la New York la cea 
mai mare demonstrație pentru 
pace din cîte au avut loc pînă 
acum s-au arătat tot atît de 
sătui de tensiune și de răz
boiul rece ca și alți cetățeni 
de pe glob".

n numele a zeci 
și zeci de milioa
ne de tineri din 
lumea întreagă, 
cea de-a Vl-a A- 
dunare a organi
zațiilor membre

ale F.M.T.D. și-a exprimat so
lidaritatea cu poporul și tine
retul din Grecia care luptă 
pentru democrație. Adunarea 
a stabilit ziua de 29 octom
brie — cînd se împlinește un 
an de le alegerile ce au fost 
falsificate de către reacțiunea 
din Grecia — ca zi de solida
ritate internațională cu demo
crații greci. în această zi, pe 
toate continentele, cei tineri 
își manifestă solidaritatea cu 
forțele democratice ale po
porului grec și își ridică gla
sul pentru respectarea drep
turilor omului în Grecia, pen
tru amnistie, pentru 
ție.

în momentul de față, în 
Grecia, masele largi 
rației tinere împreună cu toa
te forțele populare luptă pen
tru împlinirea aspirațiilor lor 
democratice, pentru o viață 
mai bună și pace. Ele resping 
politica oficială de angajare a 
Greciei în blocul N.A.T.O., po
litică ce are repercursiuni ne
gative asupra economiei și 
care promovează măsuri anti
democratice pe planul drep
turilor cetățenești.

Poporul și tineretul din 
Grecia nu au încetat nici un 
moment lupta lor. Numeroase 
acțiuni s-au desfășurat sub 
semnul lozincilor apărării 
democrației. în aprilie, 5 000 
de studenți s-au întrunit în 
centrul Atenei. Peste cîteva 
zile, tinerii demonstrau din 
nou pe străzile capitalei gre
cești. Cîteva ore după votarea 
legii ce încearcă să „legalize
ze“ măsurile antidemocratice, 
tineri patrioți au reeditat cu 
curaj fapta eroică a lui Gle- 
zos înălțînd pe Acropole un 
drapel grecesc pe care era 
desenată cifra 114. Această 
cifră reprezintă ultimul arti
col al constituției grecești care 
„încredințează patriotismului 
elenilor" respectarea acestuia. 
A doua zi a avut loc o mare 
întrunire a tinerilor muncitori 
la Atena. In rezoluția adopta
tă tinerii și-au proclamat ho- 
tărîrea „de a lupta cu toate 
forțele pentru restaurarea de
mocrației în țară”.

Rîndurile acelora care în 
Grecia luptă pentru libertate 
și democrație se lărgesc me
reu. Alături de patrioții greci 
se află simpatia tineretului 
din lumea întreagă, a tuturor 
oamenilor cinstiți de pretu
tindeni. Tineretul romîn, care 
militează pentru colaborarea 
generației tinere din zona 
balcăno-adriatică, își manifestă 
solidaritatea cu curajosul 
neret al Greciei.

democra-

ale gene-

ti-

•----------

Referendumul 
din Franța

Ä-
au

Declarația lui V.V.Kuznețov
la sosirea în S.U.A.

NEW YORK 29 (Agerpres). - 
TASS transmite : In seara zilei de 
28 octombrie, V. V. Kuznefov, 
prim-locțiitor al ministrului afose- 
rilor externe al U.R.S.S., a sosit 
la New York. Pe aeroport el a fă
cut următoarea declarație ;

„Folosindu-mă de acest prilej 
aș vrea să subliniez că poporul 
sovietic, guvernul sovietic și con
ducătorul său N. S. Hrușciov, nu-și 
vor precupeți eforturile pentru a 
înlătura primejdia de război, a în-

fSri pazea și a asigura securitatea 
tuturor popoarelor, tuturor state
lor. In acest scop, guvernul sovie
tic a prezentat numeroase propu
neri constructive și dorește să fo
losească orice posibilitate pentru 
rezolvarea problemelor infernajio- 
nale litigioase pe cale pașnică, 
prin tratative.

Sîntem convinși că se poate ob
ține z»cest lucru dacă toate părți
le vor da dovadă de bunăvoință 
și de atitudine rezonabilă".

PARIS 29. — Corespondentul 
gerpres transmite : La Paris 
fost date publicității de către Mi
nisterul de Interne rezultatele 
parțiale (numai de pe teritoriul 
Franței metropolitane) ale referen
dumului

La desfacerea urnelor au fost 
recunoscute valabile 20 740 649 de 
buletine. 12 808 196 de alegători, 
adică 61,75 la sută din numărul 
alegătorilor care au luat parte la 
acest referendum, au votat pentru 
aprobarea proiectului de lege gu
vernamental, 7 932 453 de alegă
tori, respectiv 38,25 la sută din 
numărul alegătorilor, au votat îm
potriva proiectului de lege guver
namental, condamnînd revizuirea 
Constituției. In raport cu numărul 
total al alegătorilor înscriși în 
liste, procentajul de voturi favora
bile lui de Gaulle reprezintă doar 
46,44 |a sulă.

Declarația lui Fidel Castro

a încerca 
sibilitatea 
înțelegeri 
măsuri 
meniul dezarmării și la înfăp
tuirea lor rapidă. Guvernul 
Statelor Unite va fi gata să 
discute de urgență și într-un 
spirit constructiv aceste pro
bleme la Geneva sau în orice 
alt loc.

JOHN F. KENNEDY
28 octombrie 1962

•k
WASHINGTON 29 (Agerpres).- 

Președintele Kennedy a dispus 
crearea unei comisii formată din 
trei persoane, care să ducă în nu
mele Statelor Unite tratativele în 
problema cubană. Președintele a- 
cestui comitet este John McCloy, 
desemnat consilier special al lui 
Adlai Stevenson la O.N.U., încă 
de la începerea discutării crizei 
din Marea Caraibilor în Consiliul 
de Securitate. Membri ai Comi
tetului sînt subsecretarul de stat 
George Ball și Roswelt Gilpatric, 
ministru adjunct de război.

După cum a precizat purtăto
rul de cuvînt al Casei Albe, Salin- 
ger, cei trei vor avea sarcina „de 
a aplica cele cuprinse în scrisorile 
președintelui Kennedy și primului 
ministru Hrușciov". Ei vor lucra 
sub supravegherea secretarului de 
stat Rusk și a ministrului de 
război, McNamara, și vor raporta 
direct președintelui. Ball și Gilpa
tric au părăsit luni capitala S.U.A., 
plecînd la New York.

HAVANA 29 (Agerpres). — 
Agenția Prensa Latina trans
mite:

Primul ministru al Cubei, 
Fidel Castro, a dat publicită
ții următoarea declarație :

în legătură cu propunerea 
președintelui Statelor Unite, 
John F. Kennedy, cuprinsă în 
scrisoarea adresată primului 
ministru al Uniunii Sovietice, 
Nikita Hrușciov, că Statele U- 
nite ar fi de acord ea după 
reglementarea corespunzătoare 
prin intermediul Organizației 
Națiunilor Unite să înceteze 
blocada și să dea garanții că 
nu vor săvîrși o invazie în 
Cuba, și în legătură cu hotă
rîrea anunțată de primul mi
nistru N. Hrușciov de a eva
cua de pe teritoriul Cubei 
instalațiile pentru arma stra
tegică defensivă, guvernul re
voluționar al Cubei declară 
că garanțiile de neagresiune 
împotriva Cubei, despre care 
vorbește președintele Kenne
dy, vor fi inexistente dacă, în 
afară de încetarea blocadei 
maritime, pe care o promite, 
nu vor fi luate, paralel cu 
alte măsuri, următoarele mă
suri :

în primul rînd — încetarea 
blocadei economice și a tutu
ror măsurilor de presiune eco
nomică și comercială pe care 
Statele Unite le înfăptuiesc în 
întreaga lume împotriva țării 
noastre.

în al doilea rînd — înceta
rea oricărei activități subver
sive, a trimiterii și debarcării 
de arme și substanțe explozive 
pe calea aerului și pe mare, 
a organizării invaziei merce-

narilor, a pătrunderii spioni
lor și sabotorilor, adică a tu
turor acțiunilor care se în
făptuiesc de pe teritoriul Sta
telor Unite și al altor țări 
complice.

în al treilea rînd — înceta
rea atacurilor piraterești de 
la bazele situate în Statele 
Unite și în Porto Rico.

în al patrulea rînd — înce
tarea oricărei încălcări a spa
țiului nostru aerian și a ape
lor noastre teritoriale de către 
avioanele militare și navele 
nord-americane.

în al cincilea rînd — eva
cuarea bazei maritime milita
re de la Guantanamo și re
trocedarea teritoriului cuban 
ocupat de Statele Unite.

Patria sau moartea !
Vom învinge!

ll

FIDEL CASTRO RUZ, 
•primul ministru 

guvernului revoluționar 
al Cubei

«
NEW YORK 29 (Agerpres). — 

Un reprezentant al Organizației 
Națiunilor Unite a anunțat că 
U Thant, secretar general provi
zoriu al O.N.U. intenționează să 
plece la Havana marți 30 ocfonv 
brie.

In mesajul din 28 octombrie al 
lui U Thant, secretar general pro
vizoriu al O.N.U., adresat lui Fidel 
Castro, primul ministru al Cubei, 
se relevă satisfacția lui U Thant 
în legătură cu faptul că guvernul 
Republicii Cuba este gata să pri
mească propunerea pe care el a 
făcut-o „In vederea asigurării pă
cii cu condifia că în perioada tra-

tativelor, guvernul Statelor Unite 
se va abține de la amenințări și 
acte agresive împotriva Cubei“, 
inclusiv de la blocada maritimă.

„Relev, de asemenea, cu mare 
satisfacție, se arată în mesaj, fap
tul că sînfeți gata să analizați 
orice noi propuneri care ar putea 
fi făcute. Dau o înaltă apreciere 
cinstei pe care mi-a făcut-o gu
vernul dv. invitîndu-mă în cali
tate de secretar general al Orga
nizației Națiunilor Unite să vizi
tez Cuba în vederea unor trata
tive directe privind criza actuală, 
tratative necesare, avînd în ve
dere tendințele noastre comune 
de a salva omenirea de primej
diile războiului.

Primesc cu mare satisfacție in
vitația dv. Sper că voi reuși să 
plec chiar la începutul săptămînii 
următoare. Intenționez să sosesc 
împreună cu cîteva ajutoare care 
vor rămîne după plecarea mea 
pentru a continua eforturile noa
stre comune în vederea soluționă
rii pașnice a problemei .

Relev și înțeleg, de asemenea, 
'dorința dv. ca respectarea fără 
rezerve a suveranității Cubei să 
fie o condiție preliminară esen
țială a oricărei soluționări a pro
blemei. Sper fierbinte că voi re
uși să examinez împreună cu dv. 
toate aspectele principale ale pro
blemei.

Sper că în urma tratativelor vom 
reuși să găsim o soluționare cu 
ajutorul căreia va fi asigurat prin
cipiul respectării suveranității 
Cubei și se vor putea, de aseme
nea, lua măsuri menite să liniș
tească alte țări, care consideră că 
recentele evenimente din Cuba 
au reprezentat pentru ele o pri
mejdie“.
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