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Amîndoi sînt Ingineri agronomi. 
Ea, Elena Curtu, muncește In 
gospodăria colectivă din Cireșanu, 
iar el, Ion Curtu la cea din Va- 
du-Săpat, ambele din raionul Mi- 
zil. Ii unește aceeași pasiune, ace
eași dorinjă de a-i ajuta pe colec
tiviști să smulgă pămîntului bel
șug de roade, intr-un timp scurt 
ei au reușit să-i Învețe pe oa
meni, să-i ajute să aplice mat 
bine metodele agrotehnicii Înain
tate. Pentru tot ce au realizat în 
gospodăriile in care muncesc, E- 
lena și Ion Curtu au fost primiți 
in rîndurile candidafilor de partid.

E cinstea cea mai de preț. 
Foto : I. CUCU
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MARII REVOLUȚII SOCIALISTE IIIA OCTOMBRIE

RECEPȚIA OFERITĂ

A âștigti cine a respectat agrotehnica —i
ospodariile colectî- 

e HViajă nouă“ 
in Bărcănești și 
16 Februarie“ din 

Tătărani, ambele 
din regiunea Plo
iești, sînt vecine. Au 

același sol, aceleași condiții de 
muncă și de mecanizare a lucră
rilor. Ambele cultivă cam ace
leași plante, printre care și po
rumb pentru boabe.

Anul acesta, gospodăria colec
tivă din Bărcănești a avut culti
vate cu porumb pentru boabe 
300 de hectare. Condițiile nefa
vorabile din acest an au stînje- 
nit întrucîtva buna dezvoltare a 
porumbului, dar străduința colec
tiviștilor în aplicarea metodelor 
agrotehnice a făcut ca producția 
medie la hectar să fie de 2 012 
kg. porumb boabe. Din discuțiile 
purtate cu tovarășul Toma Dră
ghici, inginerul colectivei, a re
ieșit că aplicarea regulilor 
tehnice înaintate i-a ajutat 
pe colectiviști, lată ce ne 
nea dînsul :

— Jn vară, imediat după 
gerea păioaselor, am făcut arături 
cu scormonitorul la 28—32 cm. 
adîncime. înainte de a răsturna 
brazdele“, am împrăștiat pe cîmp 
cam 15—20 tone de gunoi de 
grajd la hectar, pe o suprafață 
de 88 de hectare. Reslul de te
ren fiind însămînțat după legumi
noase și plante tehnice nu a avut

agro- 
mult 
spu-

sfrîn-

nevoie de acest „supliment“. Am 
ajuns în primăvară cu tot terenul 
bine pregătit, fără fir de buruiană 
pe el. Am dat o „grapă“ pe toa
tă suprafața, ca să afinăm pămîn
tul, apoi am însămînțat în timpul 
optim, în numai 10 zile, întreaga 
suprafață. Lanurile 
rumb au fost cer.
cetate 
de către membrii 
consiliului 
conducere 
podăriei. 
porumbul

cultivate cu po-

șilă manuală în plus. Acest lucru 
a dus la realizarea unei producții 
cu î 000 kg. de porumb boabe 
mai mare deci! media la hectar 
realizată pe gospodărie.

Așa s-a lucrai în gospodăria co
lectivă din Bărcănești. La cea ve
cină din Tătărani, altfel au stat |u-

periodic

de 
al gos- 

Cînd
a a- 

juns la 2-3 frunze, 
sapele au... „su
nat" la urechea 
lui, cu prima pră
șită mecanică. Pe 
măsură ce s-au 
dezvoltat, plante
le, au crescut 
Ploaie nu cădea, 
tervenit cu prașilele care — se 
știe — fiecare face cît o ploaie 
bună. La fiecare prașilă .am avut 
grijă ca să lăsăm plantele cele 
mai viguroase, încît să rămînă 
cam 40 000 de fire la hectar. Am 
dat la toată suprafața trei prașile 
mecanice și trei manuale, printre 
rinduri. A fost și o... „excepție“. 
La brigada condusă de comunis
tul Ștefan Nicolae, în care lucrea
ză foarte mulți tineri, munca a 
lost mai bine organizată. Așa că 
s-au dat îngrășăminte chimice pe 
unele tarlale mai slabe și o pra-
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și buruienile. 
Atunci am in-

crurile. Colectiviștii de aici au se
mănat în acest an 164 ha cu po
rumb. Recent, ei au făcut soco
teala și au constatat că gospodă
ria a obfinut 1 350 de kg po
rumb boabe, în medie, la hec
tar. Deci cu 662 de kg mai puțin 
la hectar decît la vecinii din Băr- 
cănești.

Pregătirea profesională ;
K

;:?■

în pas cu tehnica nouă !

1400

nești, tînărul oraș 
pe harta patriei, se 
îmbogățește mereu 
cu noi construcții. 
Numai în anul a- 
cesta se vor da în 
folosință circa

de apartamente.
Colectivul Șantierului 3 

strucții oraș-Oncști, care 
Uzează întregul volum de lucrări, 
este cunoscut pentru hărnicia 
lui, pentru pasiunea cu care îm
brățișează și aplică metodele noi 
de muncă. Primul pas important 
în înlocuirea zidăriei tradițio
nale s-a făcut odată cu trecerea 
la execuția locuințelor din pa
nouri mari prefabricate, sistem 
folosit la construcția a 5 blocuri 
cu parter și 4 etaje, totalizînd 
320 de apartamente. Constructo
rii au înțeles repede avantajele 
pe care le prezintă panourile 
mari, prefabricate, faptul că ele 
asigură un ritm de lucru mai 
rapid, însemnate economii de 
material lemnos și că elimină 
multe din măsurile costisitoare 
ce trebuiau luate ca să se asi
gure continuitatea lucrărilor pe 
timp friguros.

Tot ca urmare a introducerii 
tehnicii noi, pe șantier au înce
put să se folosească cofrajele 
glisante pentru construirea 
blocurilor turn. Aplicînd acest 
procedeu, constructorii au reali
zat scheletul de rezistență al 
unui bloc cu 100 de apartamen
te în numai 10 zile. Datorită 
faptului că betonul se toarnă 
monolit în cofrajul glisant, fără 
rosturi de lucru, s-au realizat 
mari economii la armătură, asi- 
gurîndu-se totodată o calitate 
superioară a lucrărilor la cele 5 
blocuri construite în acest fel. 
Introducerea tehnicii noi, mări
rea parcului de utilaje grele și 
mijlocii au contribuit ca pro
ductivitatea muncii să crească 
fată de anul trecut cu 7,6 Ia sută.

Deși succesul este evident, în 
primele trei trimestre indicele 
planificat de creștere a produc
tivității muncii nu a atins sarci
na prevăzută în plan, fiind reali
zat doar în procent de 97,6 la 
sută.

Una din cauzele care au con
tribuit la nerealizarea acestui 
important indice al planului de 
producție o constituie slaba pre
gătire profesională a multor 
muncitori. Din numărul total 
al celor ce lucrează pe șantier, 
doar circa 42 Ia sută sînt califi
cați. Este adevărat că, în anul 
care a trecut, 
4 cursuri de 
le-au absolvit 
dări, zugravi, 
și instalatori 
8-au deschis alte două cursuri de

con-
rea-

au fost organizate 
calificare pe care 
115 muncitori zi- 
instalatori sanitari 
<le încălzire, că

înfr-o discuție avută cu tovară
șul Nicolae Dinu, președintele 
gospodăriei colective, am aflat 
cum s-a lucrat.

în toamnă, gospodăria colecti
vă a făcut arături adinei numai pe 
20 de hectare. Pe restul suprafe
ței s-au făcut arături normale. Pe 

ha 
alte 
în- 
sol 
de

cele 20 de 
s-au făcut și 
lucrări: s-au 
corporal în 
10—15 tone 
gunoi de grajd 
la hectar și s-a 
însămînțat la vre
me. Apoi s-au dat 
și 400 kg de su- 
perfosfat la hec
tar. S-au 
două prașile 
nuale și una 

canică. Cînd plantele legau, J U 
făcut polenizarea artificială pe 
toate cele 20 de hectare. Pe 
tul terenului cultivat cu porumb 
pentru boabe nu s-a făcut decît 
atît : 
nuale 
vește 
nului

«

făcut 
ma
me- 

, s-a

res-

s-au dat două prașile mâ
ți... gafa. în ceea ce pri- 
agrotehnica întreținerii tere- 
pînă la însămînțări... nimic.

Nici îngrășăminte naturale nu s-au 
încorporat în sol. Densitatea plan
telor la hectar a fost cu aproape 
5 000 de fire mai mică decît pe 
tarlaua de 20 de hectare, lată că 
o lecție au primit colectiviștii din 
Tătărani, nu numai 
lor din 
brigada 
răspuns 
această 
kg porumb boabe 
hectar. Așadar, reiese limpede că 
acolo unde agrotehnica a fost a- 
plicafă ca la carte s-au putut ob
ține producții mari, în aceeași 
gospodărie colectivă.

Tovarășul președinte al colecti
vei ne mărturisea :

— Au experiență bună vecinii 
noștri din Bărcănești. Au lucrai 
bine chiar și unele brigăzi de 
cîmp din gospodăria noastră. Dar 
această experiență n-am folosit-o 
cum se cuvine. Vom face acest 
lucru de aci înainte. Pentru că 
pămîntul, dacă-i dai ce-i trebuie, 
dacă îl lucrezi cum te învață ști
ința, te răsplătește cum se cu
vine.

Bărcănești, 
lui Ștefan 

de cele 20 
tarla s-au

de la vecinii 
ci chiar de la 
Trofia care a 
de ha. De pe 
obținut 3 500 
în medie la

NICOLAE BARBU
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Miercuri seara ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar 
al Uniunii Sovietice în R. P. 
Romină, I. K. Jegalin, a ofe
rit o recepție în saloanele am
basadei cu prilejul zilei de 7 
noiembrie — cea de-a 45-a ani
versare a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie.

La recepție au luat parte to
varășii : Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Emil Bodnăraș, Petre Bo
rili, Nicolae Ceaușescu, Chivu 
Stoica, Alexandru Drăghici, 
Ion Gheorghe Maurer, Ale
xandru Moghioroș, Dumitru 
Coliu, Leonte Răutu, Leontin

Sălăjan, Ștefan Voitec, Ale
xandru Bîrlădeanu, Gh. Ga- 
ston Marin, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, 
membri ai C.C. al P.M.R., di 
Consiliului de Stat și ai gu
vernului, conducători ai orga
nizațiilor obștești și instituții
lor centrale, oameni de știință, 
artă și cultură, generali și ofi
țeri superiori, ziariști romîni 
și corespondenți ai presei 
străine.

Au participat membrii dele
gației Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., în frunte cu G. G. A- 
bramov, conducătorul delega

ției, care se află în țara noa
stră la invitația Marii Adunări 
Naționale.

Erau de față șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați în 
R. P. Romină și alți membri ai 
corpului diplomatic.

In timpul recepției tovarășii 
I. K. Jegalin și Gheorghe 
Gheorghiu-Dej au rostit toa
sturi.

Recepția s-a desfășurat in
tr-o atmosferă caldă, deosebit 
de prietenească.

(Agerpres)

ridicare a calificării pentru zi
dari și instalatori sanitari, 
cursuri la care au fost încadrați 
circa 50 de muncitori. Sarcinile 
sporite privind creșterea ritmu
lui de construcție, îmbunătățirea 
calității și reducerea prețului de 
cost ridică însă în fața conduce
rii șantierului problema organi
zării unei largi acțiuni de pre
gătire profesională a muncitori
lor constructori.

Cît privește muncitorii califi
cați, în fața lor stă sarcina de 
a se pregăti în continuare, de a 
ține pasul cu tehnica nouă care 
progresează zi de zi pe șantie
rele noastre de construcții. Pe 
zi ce trece intervin noi schimbări 
în procedeele de construcție, 
care necesită cunoașterea noilor 
materiale ce le înlocuiesc pe cele 
tradiționale. Instalatorii folosesc, 
de pildă, tuburi din material 
plastic, zugravii — vinacetul etc. 
Nu trebuie uitat nici faptul că 
sistemele înaintate de construc
ție determină apariția unor noi 
meserii. Folosirea blocurilor din 
panouri mari prefabricate a fă
cut utilă, de pildă, meseria de 
montor, iar execuția blocurilor 
prin folosirea cofrajelor glisante 
a pus problema organizării bri
găzilor complexe de fierari-be- 
toniști, zidari, dulgheri etc. Iată 
dar de ce este necesar ca fie
care muncitor să se pregătească 
temeinic, să învețe cu perse
verență.

Așa stînd IucruEile, era de aș
teptat ca în acest an numărul 
celor înscriși la cursurile de ca
lificare și Ia cele de ridicare a 
calificării, să crească. Numai că 
situația se prezintă cu totul alt
fel. Pe șantier au fost organizate 
doar 4 cursufi de calificare pen
tru parchetari, zidari, zugravi 
și instalatori sanitari. Pentru ri
dicarea calificării nu s-au luat

Ing. TEODOR BUDAI 
C. NANCU, 

corespondentul 
„Scînteiî tineretului” pentru 

regiunea Bacău
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TELEGRAME

Excelenței Sale 
Domnului CEMAL GURSEL 
Președintele Republicii 

Turcia
Ankara

Cu ocazia sărbătorii națio
nale a Turciei, a 39-a aniver
sare a proclamării Republicii, 
primiți, Excelență, sincerele 
mele felicitări și urări de 
prosperitate poporului turc.

GHEORGHE 
GHEORGHIU-DEJ 

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare 

Romine

Excelenței sale
Domnului GHEORGHE 

GHEORGHIU-DEJ
Președintele
de Stat al

Populare

Consiliului 
Republicii 
Romine

București
Mulțumesc Excelenței Voa

stre pentru mesajul pe care 
ați binevoit a mi-1 trimite cu 
prilejul aniversării proclamă
rii Republicii și vă rog să 
primiți cele mai bune urări 
pentru fericirea dv. personală 
și prosperitatea poporului ro
mîn.

Fabrica de ulei din raionul Nicolae Bălcescu din 
cadrul secției de îmbuteliere a uleiurilor, intrată

11 000 de tineri la cursuri
Din inițiativa or

ganizațiilor U.T.M., 
în întreprinderile 
industriale din 
giunea Banat 
fost organizate 
acest an 455
cursuri de ridicare 
a calificării profe
sionale, frecventate

re
ais 
în 
de

de aproape 11 000 de 
tineri muncitori. 
Mulți dintre absol
venții cursurilor, 
printre care munci
tori de la Combina
tul siderurgic Reși
ța, Uzinele de va
goane Arad, Uzine
le mecanice Timi

Capitală. Aspect din 
recent în funcfiune. 
Foto: AGERPRES

de calificare
șoara, Uzinele tex
tile „30 Decembrie“ 
Arad și din alte în
treprinderi, au de
venit fruntași în 
întrecerea pentru 
sporirea producției, 
pentru o calitate 
superioară a aces
teia. (Agerpres)

Cuvintul tovarășului
->

I. K. Jegalin
Dragă tovarășe Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Dragă tovarășe Ion Gheorghe Maurer, 
Dragi tovarăși și prieteni,
Stimate doamne și stimați domni.

Astăzi s-au împlinit 45 de ani de la neuita
tul moment istoric, cînd marele Lenin a pro
clamat crearea primului stat, din lume în care 
puterea aparține oamenilor muncii.

Muncitorii și țăranii din Rusia, sub condu
cerea partidului leninist, au răsturnat autocra
ția, putredă pînă în măduva oaselor, și pe rui
nele ei au început să clădească o societate 
nouă, socialistă, liberă de orice exploatare.

Intr-o perioadă istorică scurtă, poporul no
stru, sub înțeleaptă conducere a partidului 
comunist, a străbătut un drum uriaș de la a- 
saltul Palatului de Iarnă pînă la asaltul Cos
mosului. Munca însuflețită a omului eliberat 
de cătușele capitalismului a adus roade minu
nate. Socialismul construit în țară a transfor
mat patria noastră dintr-o țară în trecut îna
poiată, agrară, într-o mare putere industrială.

în cei 45 de ani de putere sovietică s-a 
schimbat radical conștiința, morala și modul 
de trai, întregul aspect spiritual al oamenilor 
muncii din țara noastră. S-a format un om 
nou — constructor conștient și activ al socie
tății comuniste.

Nu este departe ziua în care rațiunea și 
mîna omului sovietic vor înfăptui visul de 
veacuri al oamenilor muncii din întreaga lume 
și actuala generație a oamenilor sovietici va 
trăi în comunism.

Pentru îndeplinirea acestei sarcini nobile, 
poporul sovietic ca și întreaga omenire pro
gresistă are nevoie de pace. Promovînd cu 
consecvență politica leninistă a coexistenței 
pașnice între statele cu sisteme sociale dife
rite, Uniunea Sovietică cheamă să se înlăture 
pentru totdeauna pericolul războiului racheto- 
nuclear care planează asupra omenirii.

Exprimînd interesele vitale ale oamenilor 
muncii de pe întregul pămînt și călăuzindu-se 
de sentimentul înaltei răspunderi pentru desti
nele păcii, guvernul sovietic s-a situat pe o 
poziție înțeleaptă și consecventă în timpul cri
zei acute din regiunea insulei libertății, sal- 
vînd astfel omenirea de o catastrofă termo
nucleară.

Coeziunea țărilor socialismului se întărește în 
permanență, colaborarea multilaterală dintre 
ele se dezvoltă necontenit, îmbracă forme tot 
mai perfecte. O nouă și strălucită mărturie a 
unității frățești a popoarelor sistemului mon
dial socialist a constituit-o vizita în Repu
blica Populară Romînă din iunie a.c. a dele
gației de partid și guvernamentale sovietice în 
frunte cu N. S. Hrușciov. Această vizită, ca 
și vizita de anul trecut în Uniunea Sovietică 
a delegației de partid și guvernamentale ro-

(Continuare în pag. a 111-a)

Cuvintul tovarășului
->

Gheorghe Gheorghiu-Dej
Stimate tovarășe ambasador,
Dragi tovarăși și prieteni.
Doamnelor și domnilor,

Dați-mi voie, înainte de toate, ca în numele 
Comitetului Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn, al Consiliului de Stat, al Consiliului 
de. Mir}iștri și în numele întregului popor ro
mîn să adresez un salut frățesc și cele mai 
calde felicitări Comitetului Central al Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovietice, Prezidiului 
Sovietului Suprem, Consiliului de Miniștri și 
poporului sovietic cu prilejul celei de-a 45-a 
aniversări a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie.

Poporul romîn nutrește un sentiment do 
profundă bucurie pentru uriașele realizări ob
ținute de poporul sovietic în construirea primei 
societăți comuniste din lume, realizări care 
aduc o contribuție primordială la întărirea 
forțelor socialismului și păcii. Transpunerea în 
viață a Programului construirii comunismului 
elaborat de Congresul al XXII-lea al Partidu
lui ^Comunist al Uniunii Sovietice înscrie o 
nouă pagină glorioasă în istoria progresului 
social al umanității. îmbogățind inepuizabilul 
tezaur ideologic și practic al marxism.leninis- 
mului.

Uniunea Sovietică și celelalte țări socialiste 
militează cu fermitate și consecvență pentru 
destinderea încordării și normalizarea vieții in
ternaționale, pentru triumful principiilor co
existenței pașnice.

Poporul nostru a manifestat o adîncă îngri
jorare față de criza acută care s-a ivit în re
giunea Mării Caraibilor, punînd popoarele lu
mii în pragul unor evenimente de excepțională 
gravitate. Omenirea putea fi împinsă într-un 
nimicitor război termonuclear și ne dăm seama 
cu toții ce distrugeri incalculabile ar provoca 
un astfel de război. Ne exprimăm satisfacția 
că în aceste grave împrejurări simțul de 
răspundere și rațiunea au făcut posibilă evi
tarea acestui dezastru și că drept urmare a 
schimbului de mesaje între Nikita Sergheevici 
Hrușciov și președintele Kennedy lucrurile au 
luat curs spre soluționarea pașnică a conflic
tului. Nădăjduim că acest curs va fi dus pînă 
la capăt, că înțelepciunea politică va triumfa, 
iar focarul din această parte a lumii va fi 
stins.

Acordăm o înaltă prețuire inițiativelor și 
măsurilor concrete luate de Guvernul U.R.S.S. 
în vederea soluționării conflictului din Marea 
Caraibilor. Așteptăm ca Statele Unite ale Ame
rică să se conformeze angajamentelor luate, 
privind neinvadarea Cubei, respectarea suve
ranității și independenței ei.

In numele întregului nostru popor ne expri
măm încăodată, cu acest prilej, calda simpatie 
și solidaritatea frățească cu poporul eroic al

(Continuare în pag. a III-a)

«r jNTiLNIJRJE eu JBANSUl
cu cîtvan urmă 

timp a apărut în 
„Scînteia 
lui“ dezbaterea unei 
probleme interesan
te, la care, 
participarea 

specialiști s-au formulat 
competente păreri în legătură cu 
dansul modern.

O asemenea dezbatere a fost, 
desigur, binevenită. Mai întîlnești 

colo, la reuniunile noastre, 
tineri care voindu-se purfă- 
ai „modernismului“ în mafe- 
de dans (ca de 1 altfel și în 
aspecte ce fin de comporfa- 
omului în societate : îmbră

căminte, pieptănătură etc.) fin, cu 
tot dinadinsul și cu orice preț, 
chiar cu prețul ridicolului, să iasă 
din comun. Fără să reușească să 
discearnă noul de vechi, bunul 
gust de extravaganță, frumosul de 
ridicol, acești inși se consideră a 

„la modă“. Dar ce înseamnă a 
li la modă” l

Este un lucru îndeobște cunos
cut că fiecare generație își are 
obiceiurile ei caracteristice in
fluențate de condițiile social-eco- 
nomice și politice, Intr-un fel se

(Continuare în pag. a III-a) CEMAL GÜRSEL

tineretu-

prin 
unor 

cîteva

îmbrăcau și dansau tinerii la în
ceputul secolului XX, de exem- . 
piu, și altlel se comportă ei în 
zilele noastre. Dar așa cum există 
o deosebire de esență între mo
rala muncitorului din societatea 
capitalistă și morala celui ce-l 
exploatează, deosebirea e tot a- 
tît de elocventă între ceea ce în
seamnă „a li la modă“ în socie-

fr-o gamă variată de sortimente, 
costume, încălțăminte etc. a căror 
calitate și eleganță, rivalizează cu 
produsele similare din Occident. 
Dar sînt unii filfizoni, 
îndată ce se află în
produs de proveniență
tală cad în extaz fără 
cearnă calitățile. In realitate a- 
ceșfia manifestă din ignoranță o

care de 
fața unui 
occiden- 
să-i dis-

modern constituie o formă, un 
gen al dansului în general, care 
a apărut și s-a dezvoltat odată cu 
dezvoltarea societății, ca mijloc 
de exprimare a sentimentelor 
omului. Dansurile moderne își au 
originea în dansurile populare 
ale popoarelor din diferite părți 
ale lumii, preluate, transformate 
și interpretate în spiritul menta-

A fi
fafea noastră și în societatea ca
pitalistă.

Tînăra generație din fara noa
stră are toate posibilitățile 
a-și satisface și dezvolta < 
pentru frumos, de-a se i 
multilateral, de-a duce o 
demnă, rezultat firesc al 
cil sale, alături 
popor muncitor, 
rirea patriei, pentru desăvîrșirea 
construcției socialismului. Fiecare 
tinăr se poate îmbrăca cu ce-i 
stă mai bine, avind a alege din-

> de 
gustul 
forma 
viață 
mun- 

de întregul 
pentru înflo-

modern 999
ploconire smerită și oarbă față de 
Apus. Ei procedează întocmai ca 
acel curcan din fabulă care pri
mind de la un cocor 
„țările calde“ o coajă 
de chinină exclamă cu 
„Vai ce dulce e 1“.

Același lucru se 
în privința dansului.

Cum
Unii

întors din 
de arbore 
servilism :

înfîmplă 
și în privința dansului. Ce 
este dansul modern î Cum se 
dansează modern ? Unii tineri 

-consideră ca fiind dansuri moder
ne, dansul de proveniență occi
dentală, Dar ceea ce numim dan»

lităfii epocii și al condițiilo 
sociale din perioada respectivă.

Dansurile moresca, giga, pava- 
na și altele din secolul XVI, ga- 
vofa și menuetul în secolele XVII 
și XVIII au fost dansuri de bal, 
moderne la vremea lor la curțile 
nobilimii, caracteristice prin inter
pretare păturilor sociale care le 
dansau, legate însă prin origină 
de folclor. Mai tîrziu, în secolul 
XIX, devin 'dansuri la modă cadri
lul, valsul și polca, iar în prima 
jumătate t secolului XX tangoult

valsul lent, foxtrotul, boleroul, 
charlestonul, rumba și altele.

Dintre toate aceste dansuri de 
salon, cum erau numiîe, cî
teva au căpătat caracterul de 
„clasice ale dansului modern“ 
și anume : valsul și bostonul, 
fangoul, foxtrotul, slow-loxul și 
rumba. Aceasta înseamnă că ele 
au fost atît de apropiate de dan
surile populare din care s-au năs
cut și că au fost prelucrate în
tr-un mod atît de corespunzător 
gustului general încît să le facă 
să fie jucate cu o deosebită plă
cere. Ele s-au cristalizat într-o 
formă artistică, estetică, armo
nioasă și elegantă care le fac să 
fie dansate și să fie privite cu 
plăcere și de spectator.

Unele dansuri, așa-zise moder
ne, dezvoltate artificial în occi
dentul de azi (ca și deșuchiafa 
congă de mai acum 20 de ani) 
exprimă haosul și decăderea lu
mii burgheze, lucru care se pe« 
'rece și în artă (exchibiționisnș,

TEODOR VASILESCU 
maestru coregraf

(Continuare în pag. a III-a)
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UJJJ eunăzi, cîțiva diri- 
ggjg ginți discutau a- 

prins despre cola« 
Ș» borarea lor cu. bi- 

rourile U.T.M. de

I clasă. Fiecare a fost 
de acord că cel 

mai de nădejde ajutor le este 
activul U.T.M. de clase. Fără 
acest ajutor și această colaborare 
ei nici nu concep să-și desfă
șoare munca. Am să concretizez, 
căci faptele sînt interesante.

Lupta împotriva mediocrității 
este mereu la ordinea zilei în 
școala noastră. De la zi la zi, e- 
xigențele noastre față de elevi 
cresc. Ei trebuie să înțeleagă 
însă de ce se întîmplă asta. Dacă 
le-ar spune-o numai profesorii, 
elevii 11-ar înțelege poate așa de 
bine. Mai există elevi care cred 
că trebuie să învețe bine pen
tru că așa vrea profesorul. A- 
tunci cînd le explică însă colec
tivul, înțeleg mai bine. Pentru 
că colectivul este format din co
legii lor. De aceea, profesorii, 
sporind exigența, își asigură 
sprijinul colectivului, al organi
zației U.T.M. pentru a le expli
ca elevilor de ce este necesar 
un nivel calitativ înalt la învă
țătură.

Printr-o consultare a birouri
lor U.T.M. cu diriginții s-a ajuns 
la concluzia că cea mai eficace 
metodă de a-i ajuta pe elevi să

înțeleagă mai profund îndatori
rile lor de școlari este dezbate
rea publică a problemelor care 
trebuie să stea în atenția lor. 
Cadrul cel mai potrivit pentru 
asemenea dezbateri erau, firește, 
adunările generale U.T.M. Și 
noi, profesorii, ne amintim . de 
numeroase adunări generale 
U.T.M. la care am participat ca 
invitați.

...Birourile U.T.M. sînt foarte 
atente la tot -ce se întîmplă în

măsuri pentru lichidarea acestei 
practici dăunătoare. Fără con
tribuția activului de elevi, lupta 
ar fi fost fără perspective de 
reușită. Din inițiativa comitetu
lui U.T.M:, s-au organizat adu
nări deschise pe ani și elevii au 
luat atitudine hotărîtă față de 
aceste manifestări. La gazeta 
postului U.T.M. de control au a- 
părut articole și caricaturi 
despre acei elevi care au inten
ționat să-și cîștige merite (note

Farcaș Lucreția, Moldovan G. 
loan și Redeș Mihai care au 
încercat să copieze la teze. Prin 
forța opiniei publice, care a con
damnat atitudinea acestor elevi, 
aceștia și-au schimbat compor
tarea în școală, au început să 
învețe cu seriozitate. Toți au 
promovat clasa a X-a și în acest 
an ei învață cu seriozitate, nu- 
mărîndu-se printre elevii buni.

...Activele U.T.M. din clase sînt 
formate din utemiștii cei mai

Xl-a C a lipsit în repetate rîn- 
duri de la ore, în special în a- 
cele zile cînd știa că are disci
pline mai grele, încercînd să mo- 
liveze aceste absențe prin boală. 
Ea a neglijat învățătura. A fost 
criticată de multe ori, fără re
zultat însă. Utemistele Repolski 
Erika și Wiski Eva, membri ai 
biroului organizației U.T.M. de 
clasă, au vizitat-o acasă. Crezînd 
că într-adevăr e bolnavă și are 
nevoie de ajutor, s-au dus pre-

Sprijinul nostru de nădejde
clase, sesizează, cu ajutorul diri- 
ginților, care sînt problemele ce 
trebuie rezolvate în clasă într-un 
moment sau altul. Spre exemplu, 
într-un timp, în anul școlar tre
cut s-a extins în rîndul unor 
elevi -— îndeosebi în clasele a 
,X-a — practica de a copia te
mele de la elevii fruntași. A- 
ceastă practică influența în mod 
negativ dezvoltarea elevilor și 
însușirea în mod temeinic a de
prinderilor de studiu necesare. 
Se dezvolta la ei tendința de a 
lua totul de-a gata. Consiliul pe
dagogic a dezbătut această pro
blemă și a inițiat o serie de

bune) fără muncă și fără efort. 
Toate acestea au avut un efect 
pozitiv pentru îmbunătățirea 
muncii la învățătură și au dus 
la formarea în rîndul elevilor a 
unei atitudini combative.

în organizațiile U.T.M. de cla
să și, în unele cazuri, chiar în 
adunările organizațiilor de bază 
U.T.M. de an s-a discutat de 
mai multe ori despre atitudinea 
unor elevi față de învățătură, 
în adunarea- generală deschisă a 
organizației U.T.M. din clasa a 
X-a B (de anul trecut) utemiștii 
au analizat și au criticat com
portarea necinstită a utemiștilor

buni. Totuși, și ei sînt elevi, 
n-au experiența necesară a mun
cii cu oamenii, n-au priceperea 
pedagogilor lor. Eiv sînt ajutați 
însă de pedagogi sa capete a- 
ceastă experiență. Profesorii i-au 
sfătuit adeseori pe membrii bi
rourilor U.T.M. de clasă să nu 
se mulțumească numai să con
state anumite stări de lucruri, ci 
să se străduiască să descopere 
cauzele lor, interesîndu-se de 
preocupările elevilor după orele 
de școală, pentru a le putea a- 
corda un ajutor cît mai eficace. 
Voi aminti un exemplu recent.

Eleva Năgy Juliana din clasa a

gătite să-i ducă lecțiile. Au gă- 
sit-o pe Juliana în pat, ascultînd 
radio. A reieșit din discuție că 
în seara precedentă și-a irosit 
timpul cu o prietenă. Ea nu și-a 
învățat lecțiile și, din această 
cauză, nu a venit la școală min- 
țîndu-și mama că a întârziat, 
avînd practică... Utemistele 
au aflat că ea n-o ascultă 
pe mama ei, n-o ajută și n-o 
respectă. Comportarea elevei 
Nagy Juliana s-a discutat, nu 
de mult într-o adunare a orga
nizației U.T.M. de clasă, la care 
a fost invitată și mama elevei.

Sperăm că ajutorul colectivului 
va fi eficient.

S-a dovedit bună și inițiativa 
organizațiilor U.T.M. din clasele 
a IX-a, a X-a și a Xl-a, care 
prin corespondențe au informat 
părinții unor elevi proveniți din 
mediul rural despre comportarea 
acestora în școală.

Exemplele amintite mai sus și 
altele dovedesc în mod conclu
dent că nimic nu poate înlocui 
rolul organizației U.T.M., al co
lectivului de elevi. Influența lor 
este hotărîtoare în viața tinere
tului școlar, în formarea carac
terului și profilului său moral.

...La sfîrșitul anului trecut 
numărul mediilor de 7—10 din 
totalul de 10 752 medii încheiate 
a fost de 8 872, ceea ce repre
zintă mai mult de 80 la sută. 
Toate aceste rezultate oglindesc 
și activitatea organizației U.T.M. 
din școală.

Iată de ce direcțiunea școlii, 
întregul corp didactic apreciază 
rolul și aportul organizației I 
U.T.M., se bazează pe ajutorul 
ei în rezolvarea tuturor sarcini- j 
lor instructiv-cducative care stau ; 
în fața școlii.

SZASZ IULIU 
directorul Școlii medii 

nr. 2 din Reghin
Moment solemn : in'structoarea superioară de pionieri Ciubofaru Maria, 
d© la Școala nr. 32 „Filimon Sîrbu" din Capitală, a pus la gît noii 

pioniere cravata roșie.

Asa învățăm noi- > •» .......
...Este vorba despre o ' metodă 

pe care o folosesc elevii de la 
Școala medie Bechef pentru asi
milarea cunoștințelor.

lată, pe scurt, istoria acestei 
metode.

IntLo zi,. elevul Popescu Nico- 
lae se interesa cum reușesc elevii 
Radu Filip și Ponea Nicolae să 
obțină să asimileze cunoștințe 
trainice și să obțină, note. bune.

Și el învață bine, dar munceș
te mai mult.

într-o pauză, l-am luat cu mine 
și-am mers la meditație.

Băieții au început cu 
și răspunsuri din tot ce 
ră individual pînă-n
După masă, discuțiile au continuat. 
Ele se transformaseră într-un ade
vărat concurs „Drumeții veseli" 
pe temele lecțiilor de a doua zi.

1n felul acesta, s-M . pregătii 
pentru a doua zi eievii. Și. acest 
lucru se repetă zilnic.

întrebări 
învățase- 

pauză.

de practică

MIHAELA PROFIRIU

re-

din i

condițiileAvem toateFoto : N. STELORIAN

In laboratorul de fizică al 
Complexului școlar de la Bîrlad.

Este al treilea an de cînd clasa noastra — acum a Xl-a de 
la Școala medie nr. 10 din Capitală, face practică în producție 
la Uzina „Electronica”. Munca în fabrică — căreia cu mîndrie 
și dragoste îi spunem „a noastră” ne pasionează și mulți dintre 
noi sînt hotărîți ca după absolvirea școlii să muncească în do
meniul atît de interesant al radiotehnicii.

La aceasta a contribuit în mare măsură căldura și atenția 
cu care muncitorii uzinei ne-au îndrumat pașii spre cunoaște
rea meseriei. între elevii noștri și muncitori s-au legat prietenii 

trainice; de multe ori mergem împreună ia spectacole, audiem 
conferințe, organizăm reuniuni.

Elevii anului III 
al Școlii profesio
nale „Timpuri 
Noi” din Capita
lă acordă o deose-

Ç bită atenție prac- 
ft. ticii în producție, 

---- ------ care-i ajută să-și

DUMITRU ROTARU

a darea >de seamă 
prezentată cu pri
lejul adunării ge
nerale U.T.M. de 
alegeri a organi
zației de an a cla
selor a Xl-a de la

Școala medie nr. 2 din Bacău 
lucrase din timp un colectiv 
larg.

Discuțiile din adunarea de 
alegeri nu s-au mărginit doar 
să dezbată cele cuprinse în 
darea de seamă. Fiecare elev 
înscris la cuvînt venea cu 
date noi despre activitatea 
desfășurată, ceea ce a înlesnit 
însușirea unor prețioase învă
țăminte pentru viitor. Fiecare 
cuvînt din cîte au fost rostite 
la această adunare a țintit, în 
felurite chipuri, într-una și 
aceeași direcție : modul cum 
trebuie îndeplinită sarcina de 
căpătîi a fiecărui elev de a 
învăța cît mai bine.

Din experiența anului trecut 
s-a văzut că cei cu note slabe 
erau tocmai cei care absentau 
sau nu erau atenți la lecții, 
care își iroseau timpul liber.

Ce înseamnă asta ? înseam
nă că noi trebuie să știm ce 
fac elevii în afara școlii, ce 
preocupări au.

La dezbaterea acestei pro
bleme au luat parte mulți e- 
levi.

Foarte puțin ne-am interesat

• "EfBOlCrXS

— spuneau aceștia — cum își 
folosesc elevii timpul destinat 
lecțiilor. Mai întîi, nu i-am 
învățat pe elevi cum să-și gos
podărească timpul. Am putea 
și trebuie să organizăm schim
buri de experiență privind me
todica studiului. Apoi, să con-

> o mio ab
Ani

tive, .colectivul și-ar spori în- 
rîurirea asupra
Atragerea elevilor să-și 
treacă timpul liber în mod fo
lositor, în colectiv, este o sar
cină permanentă a organizației 
UTM. Ceea ce nu s-a făcut 
anul t-recut și ceea ce trebuie • • \

fiecăruia.
pe-

loc să fie

pentru a 
întrebarea

i-a

Fiecare elev- 
un pasionat 

cititor

Din dezbaterile unei adunări 
generale U. T. M. de alegeri

trollim elevii acasă, mai ales 
pe acei care obțin rezultate 
slabe. Este foarte necesar să 
stăm de vorbă cu părinții a- 
cestor elevi; unora să le tri
mitem scrisori, să-i informăm 
despre atitudinea fiilor lor, 
să-i rugăm să-i controleze cum 
învață, cînd învață. Elevii tre
buie ajutați să înțeleagă că 
timpul liber este doar acela 
care îți rămîne după pregă
tirea lecțiilor pentru a doua zi.

Mulți dintre elevii codași 
își petrec orele libere la în- 
tîmplare — a spus eleva Mo- 
raru Eugenia din clasa a Xl-a 
F. După ce își fac lecțiile, nu 
știu de ce să se apuce, și a- 
tunci își folosesc timpul la în- 
tîmplare. Dacă întreaga masă 
a elevilor ar lua parte în mod 
organizat la diferite activități 
cultural — artistice sau spor-

îndeplinit în noul an de învă- 
țămînt. Eleva Moraru a făcut 
propuneri concrete în această 
privință. Să se organizeze 
mai des șezători literare, au
diții muzicale, discuții despre 
filme. Mulți dintre colegii 
ei îndrăgesc handbalul, 
baschetul. Noi argumen
te a adus și eleva Mancaș 
Elena. Colectivul clasei a 
Xl-a E, din care face parte, 
nu e deloc mulțumit de dis
ciplina în timpul lecțiilor, de 
rezultatele la învățătură, 
cele de anul trecut, cît.și 
din primele săptămîni 
noului an. 
răspunsuri slabe 
pierd, de obicei, 
nimicuri, timpul

un timp pierdut, în 
un timp cîștigat.

Ce trebuie făcut 
evita aceasta ? Iată
căreia adunarea generală 
dat numeroase răspunsuri. 
Toate răspunsurile au subli
niat necesitatea ca organiza
ția U.T.M. să îndrume mai 
concret viața din afara școlii 
a elevilor din clasele a Xl-a. 
Iar pentru ca intervenția or
ganizației U.T.M. să dea cele 
mai bune roade, să se asigure 
în fiecare caz în parte o cola
borare mai strînsă cu părinții.

N. CONSTANTIN

Elevii care
la lecție își 

vremea cu 
lor liber e

• De curînd, «- 
levii claselor a 
Xl-a de la Școala 
medie „. 
Iancu” din 
însoțiți de 
sorul Rusu 
stantin au 
laboratorul

Filmul în școala
La Școala medie nr. 

2 din Pitești, în fiecare 
sîmbătă seară elevii 
pot viziona programe 
de filme din cele mai 
interesante. Elevii au 
putut viziona astfel 
aspecte variate din 
munca pe ogoare a 
țăranilor colectiviști :

„Infr-un sat pe Argeș", 
sau diri lupfa popoare
lor din Africa, Asia și 
America Latină pentru 
independență și pros
peritate 
„Bagdad", 
noastră, 
„Sub cerul 
„Vivat Congo",

filme ca : 
„Prietena 

Indonezia”, 
Guineei”, 

,Jn

revoluționară", 
1960", „în 

", „Cuba de 
„Sărbătoarea 

revoluționare”.

IU
.. ■ ■

.

In biblioteca Școlii 
de. mecanici agricoli

S.M.T. „1 Mai"

Foto .; S. NIÇULESÇU

n fiecare toamnă, pe 
adresa Centrului șco
lar agricol din Ora
dea sosesc nenumă
rate scrisori din
G.A.C., S.M.T., sau
G.A.S.. Unele din

ele sînt de Ta foști elevi ai școlii
și împărtășesc bucuria și succe
sele primelor săptămîni de mun
că, altele poartă mulțumirea și a- 
precierea diferitelor unități agri
cole la adresa acelora care cu 
cîteva săptămîni sau luni în urmă 
au părăsit băncile acestei școli 
și s-au prezentat la ' ' ’
muncă.

Anul acesta școala 
elevi. Năzuința școlii și a organi
zației U.T.M. este ca despre toți 
acești 655 de elevi să primească 
în viitor scrisori de laudă, și mul
țumiri, semn că sînt bine pregă
tiți, că-și fac datoria. Nici un 
efort nu este precupețit pentru a-i 
pregăti bine pe acești tineri. Și 
în această privință 
ganizația U.T.M. au 
rienjă.

locul de

are 655 de

școala și or-. 
o buna expe-

*
Principala sarcină 

să învețe, să dobîndească o pre-
a elevilor este

însușească temei
nic meseria. Anul III D, ai 
cărui elevi se pregătesc în pro
fesiunea de sudori, își desfă
șoară practica la Uzinele de 
pompe și înnșini agricole din 
Capitală. Aici, ajutați de mun
citori, tehnicieni și ingineri, e- 
levii lucrează la postamente 
pentru pompe, la roți sau 
coltoare pentru mazăre.

Cea mai bună brigadă 
uzină, brigada condusă de Ion / 
Colțun, a primit cu bucurie în 
rîndurile ei elevi ucenici din iț 
ultimul an și se ocupă de ei / 
îndeaproape. La piesele la care t 
lucrează brigada pot fi văzute ț 
„cordoane" de sudură execu- t 
tate și de elevi. j

ION IRIZA J
5

bilier nou, a cărui > 
valoare se ridică la J 
aproape 20.000 lei, J 
s-a amenajat o J 
cantină ctt 200 de 
locuri.

Nouă, elevilor a- j) 
cestei școli nu ne 1 
rămîne decît să ne 
străduim să ne ă 
însușim cît mai A 
bine cunoștințele 1 
pe care tovarășii A 
profesori ni le îm- Â 
părtășesc cu atîta a 
dărnicie, pentru a A 
deveni 
lositori 
țumind astfel par
tidului 
nului pentru 
ce ne-o poartă.

Avram 
Brad, 

profe- 
Con- 

vizitat 
geolo

gic al Trustului minier din 
Brad.

Cu această ocazie, ei și-au 
putut aprofunda cunoștințeTe 
primite la orele de geologie, 
chimie, fizică etc.

In urma acestei vizite in
structive, unii tineri ca ute- 
mistul Adelstein Francisc, Ma- 
tescic Mariana, Someșan Ovi- 
diu și alții s-au hotărît să Se 
specializeze în chimia indus
trială, geologie etc.

• Comitetul organizației 
U.T.M. de la Școala medie 
„Avram Iancu“ din Brad a 
organizat în ultimul timp o se
rie de acțiuni culturale intere
sante. Printre acestea se nu
mără simpozionul literar „Fru- 

>“
Pentru utemiștii din clasele 

1 a Xl-a a fost organizată o a- 
1 dunăre cu tema „Ce să de- 
1 vin?“ cu ocazia căreia tov. 
* profesoară Baculea Lidia a 

vorbit elevilor despre diferite 
facultăți și institute de învăță- 
mint superior.

GOLCEA MIRCEA
i

In mina „Ariciului” a căzut 
însă și catalogul clasei a XI a 
F. La ora actuală acest catalog 
este o adevărată colecție de 
note proaste, datorită „sîrguin- 
ței" cu care strîng asemenea 
note elevi ca Georgescu Anca, 
Moga Georgeta, Popescu Emi
lia și alții.

Toți cei 264 elevi ai 
profesionale forestiere 
Caransebeș sînt cititori 
bliotecii. Iată și numele 
va dintre cei mai activi: Fi
laret Tabaciu din anul I B, 
Iustin Arjocan din anul III A, momfîn^oezie'

Școlii 
din 

ai bi- 
cîtor-

Tasia Panaite din anul II A 
și mulți alții.

La dispoziția elevilor stau 
cele peste 7 400 de volume la 
cît se ridică acum fondul bi
bliotecii.

NICOLAE PÎRVU
corespondent voluntar

Privim școala. La 
fiecare pas se vede 
grija partidului și 
guvernului nostru 
pentru ca noi, elevii 
școlii Centrului fo
restier din Sighet, 
regiunea Maramu
reș, să învățăm în 
cele mai bune con- 
dițiuni. Școala noa
stră a fost dotată 
anul acesta cu dife
rite materiale di
dactice în valoare 
de 63.000 de lei. 
Astfel s-a putut 
amenaja un labo
rator de fizică și 
chimie dotat cu 
aparate și mate
riale cu ajutorul 
cărora elevii fac di
ferite experiențe.

In afară de ame-

laborato- 
conducerea

najarea
rulăi, __
școlii a mai luat și 
măsura de a niări 
fondul de cărți al 
bibliotecii cu 
număr de 1193

un 
de

volume de litera
tură beletristică și 
de specialitate.

Dar, odată cu 
ceperea noului 
școlar, elevilor
s-au făcut și alte 
surprize: clasele și 
dormitoarele au 
fost dotate cu mo-

tn-
an 
li

cît mai fo- 
patriei, mul

și guver- i 
grija f

O discuție aprinsă între doi 
prieteni: „Ariciul" și „Gazeta 
P.U.C." a școlii, care se ocupă 
doar de... ținuta vestimentară 
a elevilor.

CONSTANTIN 
BOLIN

Ariciul a făcut de curînd o 
vizită la Școala meditf“ nr. 22 
din Capitală.

Primul catalog răsfoit a fost 
cel al clasei a Xl-a A. Fiecare 
filă, fiecare rubrică, fiecare 
nume, dovedește că in această 
clasă elevii Învață cu sîrguință.

Care este cauza notelor sla
be la clasa a Xl-a F ? Pornind 
să o descopere, „Ariciul" a 
întîlnit pe elevele Popa Rodica 
și Ilie Elena corijente în anul 
trecut, care și în acest an și-au 
planificat să învețe doar în.„ 
ultimul trimestru.

ROMULUS
SORESCU

profesor

ARICIUL
răsfoind, 

catalogul - 10, 10, 10, 9, 10, 9...
Frumos !... Numai de-ar țir.e 

așa fot raidul I!

— Știam eu ce spun I în clasa 

aceasta nici cu luminarea nu gă
sesc o notă mai răsărită I...

— Dacă e așa ușor să vă în
dreptați în celelalte două trimes
tre de ce n-afi făcut-o anul trecut?

— Iar tu să știi, că pentru ur> 
corijent este indiferent dacă poar
tă haină cu doi sau cu trei nas
turi...

Desene de MATTY

gătire' temeinică și trainice de
prinderi practice. Felurite mijtdabe 
sînt folosite ca elevul, din primul 
an de. școală, zi de zi, să cu
noască și să-și îndeplinească a- 
cesfe sarcini. Primește îndemnuri 
la învățătură la ore, din partea 
profesorilor este stimulat prin note. 
Dar, aceasta nu-i suficient ; orga
nizația U.T.M. completează ar
monios munca începută de pro
fesor printr-o susținută activitate 
educativă. Adunările generate 
U.T.M., de pildă, joacă un rol 
însemnat în viața elevilor școlii. 
In cadrul a numeroase adunări 
generale U.T.M. deschise s-a ana
lizat situajia la învățătură a ele
vilor. Nu e vorba însă de o sim
plă analiză a unor rezultate obți
nute de elevi. In adunările gene
rale, s-a, ajuns la o asemenea ana
liză pornind de la ,o dezbatere mai 
largă asupra rosturilor învățăturii. 
De pildă, la anii II s-a discutat

într-o adunare generală despre 
perspectivele de dezvoltare ale 
agriculturii noastre și sarcinile ce 
stau în fața agriculturii în urmă
torii ani. Comitetul U.T.M. a in
vitat la adunarea generală pe un 
fost absolvent al școlii, Sere Ghe- 
orghe, mecanic agricol la Stați
unea experimentală Oradea, frun
taș în produefie, care le-a vorbit 
despre frumusețea muncii de me
canizator, despre multiplele răs
punderi ce-i revin unui absolvent 
din primele lui zile de muncă. In 
mod firesc, elevii au simțit ne
voia să discute și despre ei, des
pre modul cum se pregătesc in 
școală 
vitale.
unor 
munci) 
simțit 
genți cu ei înșiși, să nu admită 
rămîneri în urmă la învățătură.

Intr-o adunare generală U.T.M.

pentru viitoarea lor aefi- 
Pornind de la dezbaterea 
probleme importante ale 
în agricultură, elevii s-au 

datori să fie foarte exi-

a anului III s-a discutat despre 
exemplul fruntașilor. Exemplele, 
laptele au fost luate din anul res
pectiv, fruntașii au împărtășit ex
periența lOr. Dar codașii sau a- 
ceia care se mulțumesc cu note 
slabe ? Nu puteau fi lăsați să fie 
spectatori la adunarea în care se 
discuta despre munca elevilor. Și 
au început întrebările : „de ce 
nu învățați să devenifi asemenea 
fruntașilor ?“, „cu ce vă pierdeți 
timpul ?”. Răspunsul era obliga
toriu, ca și promisiunea solemnă 
în fața utemiștilor ca asemenea 
atitudini să nu se mai repete. In 
alte adunări generale U.T.M. des
chise s-a discutat despre cei care 
se pregătesc superficial ; adu
nările au spus un „nu“ hotărîf 
mediocrității.

Colectivele clasfelor 
astfel în permanență 
pentru îmbunătățirea 
învățătură.

se simțeau 
mobilizate 
calității ia

Jn pregătirea viitorilor mecani
zatori șr maiștri un loc important 
îl ocupă practica.

Conform programelor, elevii a- 
nului I fac practică de atelier 3 
zile pe săplămînă, anul TI o zi, 
și anul III două zile. Există o per
fectă concordanță între cele ce se 
predau la ore și ceea ce se în
vață în atelier. Elevii sînt împăr- 
țiți pe grupe, iar de cîte o grupă 
răspunde un maistru instructor și 
profesorul de specialitate. Orga
nizațiile U.T.M. ale anilor respec
tivi răspund direct de frecvența 
și disciplina în timpul orelor de 
atelier. Orice abatere disciplinară 
(există foarte puține) este sesi
zată pe loc, discutată în adunări 
ale colectivului, ori criticată la 
gazeta P.U.C. Atunci cînd școala 
nu dispune de vreo mașină sau 
este necesară cunoașterea unei 
faze de lucru anume, elevii fac 
deplasări la unitățile productive.

Asemenea deplasări s-au făcut la 
G.A.S. Inău, Salpnta și la Stați
unea experimentală Oradea, Fa
brica de mașini unelte „înfrățirea“ 
și altele. Aici, elevii au cunoscut 
cele mai noi mașini și utilaje, au 
învățat să le mînuiască, au lu
crat efectiv alături de muncitori, 
sub îndrumarea lor. Elevii au în
drăgit atelierele, laboratoarele, în
grijesc mașinile. Marea majori
tate a mașinilor și utilajului este 
exploatat, în G.A.C.-urile din raza 
orașului dar elevii anilor mai 
mari și-au luat sarcina de a le în
treține, efectuînd toate reparațiile 
ce se ivesc. O mare parte din 
pregătirea acestor elevi este con
sacrată 
unitățile 
din tară, 
dă, 307 
Școala 
practică 
elevi au

practicii în producte Ta 
agricole din regiune sau 
In această vară, de pil- 
elevi ai anului II 
profesională au 
în 38 de unități, 
lucrai în schimburi

de la 
făcut 

Acești 
de zi,

pe mașini, în brigăzi, împreună 
cu ceilalți muncitori. Despre 
munca și comportarea lor au so
sit la școală numai scrisori de 
mulțumire și felicitări.

Organizația U.T.M. s-a străduit 
să le dezvolte elevilor gustul pen
tru lec'ură. Biblioteca școlii nu
mără 10 567 de volume.

In «elaborare cu organizația 
U.T.M., biblioteca organizează re
cenzii și prezentări de cărți teh
nice noi în fața elevilor. Acestea 
au contribuit la creșterea număru
lui de cititori ai bibliotecii, la 
creșterea interesului elevilor pen
tru cartea tehnică. De la începu
tul acestui an și pînă acum, în 
evidența bibliotecii s-au înscris 
aproape 711 cititori. Numărul căr
ților citite se ridică la 8 560, din 
care peste 4 000 sînt lucrări de 
specialitate.

In anul școlar 1961-19^2 pro
centul promovațilOr S-â rîdiCHt la 
96,8 la sulă, iar la practică s-au 
obținut calificative de la 7 în stis. 
Anul acesta se tinds spre mai 
mult, spre rezultate și mai buhe 
la învățătură.

VIORICA CLONDA



RECEPȚIA OFERITĂ

DE AMBASADORUL U.R.S.S.
Cuvîntul tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej

LA PAVILIONUL DE MOSÏRÊ

1700.000 
de experți

(Urmare din pag. I)

Cubei libere, care-și constru
iește viața nouă, socialistă 
și-și apără cu fermitate inde
pendența.

Trebuie depuse eforturi 
perseverente pentru a se a- 
junge la' însănătoșirea atmos
ferei internaționale, la solu
ționarea problemelor de în
semnătate capitală — dezar
marea generală și totală, în
cetarea experiențelor cu ar
mele atomice și termonuclea
re, nerăspîndirea acestor ar
me, lichidarea bazelor mili
tare aflate pe teritoriul altor 
state. Interesele consolidării 
păcii în Europa cer lichida
rea 'rămășițelor celui de-al 
doilea Tăzboi mondial, prin 
încheierea tratatului de pace

(Urmare din pag. I) 

mine, în frunte cu Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, va contribui 
la întărirea continuă a rela
țiilor de prietenie dintre po
poarele noastre, dintre toate 
țările lagărului socialist, din
tre partidele comuniste și 
muncitorești frățești.

în această zi festivă, rele
văm cu o deosebită bucurie 
succesele țărilor socialiste 
frățești, printre care Republi
ca Populară Romînă ocupă un 
loc de cinste. Sub conducerea 
gloriosului Partid Muncito
resc Romîn și a Comitetului 
său Central, în frunte cu 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, ba-, 
menii muncii romîni merg cu 
încredere pe calea desăvîtși- 
rii construcției socialiste.

Un eveniment de seanfă în 
viața Republicii Populare Ro- 
mîne a fost încheierea, colec
tivizării agriculturii, triumful 
planului cooperatist leninist, 
în prezent, orînduirea socia
listă a repurtat victoria hotă- 
rîtoare în toate ramurile e- 
eonomiei naționale a Romî- 
niei.

Permiteți-mi ca în ziua ce
lei de-a 45-a aniversări a Ma-

Pregătirea profesională— 

în pas cu tehnica nouă !
(Urmare din pag. I)

nici un fel <ie măsuri. Nu sînt 
ele necesare ?

Să analizăm puțin lucrurile. 
Din pricina insuficientei pregă
tiri profesionale, mai cu seamă 
a muncitorilor care folosesc ma
teriale noi, unele lucrări nece
sită refaceri care fao să scadă 
randamentul muncii, deci pro
ductivitatea și încarcă prețul de 
cost. Refacerea lucrărilor de 
izolare a teraselor cu praf hidro- 
fob, ca și alte lucrări slab exe
cutate, ar fi trebuit să constituie 
un semnal de alarmă pentru cei 
în drept să ia măsuri.

Tinerii de pe șantier, dornic! 
să-și îmbogățească cunoștințele 
profesionale, au cerut în nu
meroase rînduri organizarea unor 
cursuri.

Această dorință și-au expri
mat-o tinerii și în adunarea ge
nerală de dare de seamă și ale
geri a organizației U.T.M. de la 
Iotul II. Cei peste 160 de mun
citori calificați, tineri și vîrst- 
nici, de la lotul II vor să în
vețe, să-și desăvârșească pregă
tirea profesională pentru a ob
ține noi succese în produeție.

Multe propuneri, făcute de 
muncitorii tineri și vîrstnici în 
consfătuirile de producție și în 
adunările generale U.T.M., au 
rămas uitate în procesele ver
bale. Așa s-a întâmplat și cu pro, 
punerea înființării unui curs de 
ridicare a calificării pentru me
seriile care folosesc materialele 
plasfîce. Ce a împiedicat oare 
luarea unor asemenea măsuri ce
rute de altfel de îndeplinirea 
planului la toți indicii. Argumen
tul ctț care se „justifică” această 
atitudine „nu sînt săli”, „nu sînt 
mese” etc., nu poate ascunde 
lipsa de preocupare și interes a 
factorilor de răspundere. Comi
tetul organizației U.T.M. de pe 
șantier a privit cu neîngăduîtă 
pasivitate starea de lucruri. El 
s-a ocupat, de altfel, extrem de 
slab și de mobilizarea tinerilor 
la cursurile de calificare exis
tente. Adunările generale U.T.M. 
pe loturi nu au pus în discuție

(Urmare din pag. I) 

iraționalism, etc.). In mentalitatea 
și modul de viață apusean, ten
dința spre exchibiționism, spre 
frenezia , ritmului și exagerarea 
mișcării pînă la exasperarea ner
vilor este pur și simplu în mod 
conștient hrănită și cultivată ca 
un mijloc de pervertire a tinere
tului., Astfel că dansuri de 
origine populară (cum ar fi 
rok-and-roll-ul) s-au denaturat 
în mod voit în Apus, ajungînd o 
aglomerare de mișcări exasperate, 
golite de conținutul lor uman. 
Altele cum sînt „hula-hup" și 
„twist-ul" de la început n-au 
exprimat un sentiment omenesc 
și deci nici nu se pot defini 
drept dansuri ci pur și simplu 
niște mișcări haotice. •

Cum aceste dansuri au fost în
vățate prin copiere de la un 
„dansator“ la altul (din dorința 
de a fi „la modă“ înfelegînd 
greșit ce înseamnă a fi „la modă“) 
sau numai din auzite, sau după 
cele văzute în filmele și spec
tacolele care le satirizează, 
acei puțini tineri care le prac
tică la noi consideră că așa 
sînt ele, ca așa s-ar interpre

cu Germania și normalizarea, 
pe această bază, a situației 
din Berlinul occidental, regle
mentarea pașnică a relațiilor 
între țările participante la 
Tratatul de la Varșovia și 
cele ce fac parte din Pactul 
Atlanticului de Nord.

Așa cum am subliniat și cu 
alte prilejuri, noi considerăm 
că conducătorii de stat trebuie 
să manifeste înțelepciune, 
răbdare și perseverență pen
tru rezolvarea pe calea trata
tivelor a tuturor diferendelor 
existente, în orice parte a lu
mii s-ar ivi fără să se recurgă 
la forță, ceea ce corespunde 
intereselor tuturor popoarelor 
iubitoare de pace.

Romînia, alături de celelalte 
țări ce fac parte din lagărul 

Cuvîntul tovarășului I. L Jegalin
rii Revoluții Socialiste din 
Octombrie să urez tuturor oa
menilor muncii di-n Romînia 
noi și mari succese în lupta 
lor pentru desăvîrșirea con
struirii socialismului.

Dragi tovarăși și prieteni,
Stimați oaspeți,
Trăim în aceste timpuri mi

nunate cînd ideile comu
nismului, punînd stăpînire pe 
masele largi populare, au de
venit o măreață forță mate
rială. Aceste idei sînt atot
puternice pentru că sînt 
profund juste, sînt verificate 
de experiența istorică a Uniu
nii Sovietice, a tuturor țărilor 
socialiste.

Ideile marxism-Ieninismu- 
lui, victoriile țărilor socialiste 
deschid oamenilor orizonturile 
foarte largi ale lumii noi. Vii
torul aparține socialismului și 
comunismului, care instaurea
ză pe pămînt Pacea, Munca, 
Libertatea, Egalitatea, Frăția 
și Fericirea tuturor popoare
lor !

Permiteți-mi să toastez: 
Pentru înflorirea continuă a 

Republicii Populare Romîne!
Pentru noi și mari succese

cursanții care au lipsit nemotivat 
și nici pe lectorii utemiști care 
uneori au absentat iar alteori 
au venit să țină lecții'fără să se 
fj, pregătit temeinic. Faptul că 

'din cei 29 muncitori înscriși la 
cursul de calificare pentru par- 
cbetari, organizat în prima jumă. 
tale a anului în curs, au absol
vit doar 16, este o urmare a a- 
cestui mod de a privi lucrurile. 
L» rîndul său, comitetul orășe
nesc U.T.M. Onești s-a mulțumit 
să constate deficiențele din 
munca comitetului organizației 
U.T.M. de la Șantierul 3 con
strucții, să elaboreze măsuri de 
îndreptare care n-au mai fost 
însă urmărite. Trebuie ex
tinse cursurile de calificare, 
organizate cele de perfecționare 
în care să fie cuprinși toți ti
nerii. Trebuie stabilite comisii 
care pornind de la cerințele 
producției să elaboreze tematici. 
De asemenea trebuie selecționați 
lectorii care să prezinte expuneri 
interesante, însoțite de demon
strații practice pentru mai buna 
intuire a metodelor de muncă. 
Paralel cu aceste cursuri, este 
necesar ca periodic să se pre
zinte conferințe, recenzii pri
vind metodele și elementele noi 
folosite în construcții.

Mobilizînd tinerii la aceste 
forme, organizația U.T.M. are 
datoria să urmărească cu toată 
răspunderea felul cum decurge 
pregătirea acestora, să organi
zeze ajutorarea celor rămași în 
urmă, să folosească mai mult 
experiența și ajutorul muncito
rilor vîrstnici, să popularizeze 
exemplul fruntașilor.

Așa cum arătam Ia început, 
constructorii orașului Onești au 
toate condițiile să realizeze în- 
tr-un timp mai scurt un volum 
sporit de lucrări, de bună ca
litate. Dar ca eficiența muncii 
să crească e nevoie ca pregătirea 
profesională a tuturor muncito
rilor să meargă în pas cu teh
nica nouă. E o cerință la înde
plinirea căreia organizația 
U.T.M. poate și trebuie să con
tribuie cu toate forțele sale.

A Fl MODERN,,
ta corect I Adevărul este că ace
ste dansuri nu sînt cunoscute 
în esența lor nici de instructorii 
noștri de dansuri, ca să le poată 
preda în forma lor normală, ne
denaturată. (De altfel chiar valsul 
sau tangoul pol fi denaturate prin 
necunoașterea lor). Credem că 
soluția constă în a găsi formele 
practice de a răspîndi forma lor 
corectă, armonioasă, estetică. A- 
ceste forme există de fapt : cursu
rile de învățare a dansului mo
dern. Ele au un rol deosebit de 
important, fiind mijlocul prin care 
se poate învăța metodic și co
rect, sub îndrumarea instructori
lor, mișcările ritmice caracte
ristice diferitelor dansuri de 
reuniune.

Am participat de curînd fa o 
lecție a cursului de dans organi
zat pe lingă Casa raională de 
cultură 1 Mai. ■ Sub îndrumarea 
instructorului, tinerii participă pe 
lingă învățarea propriu-zisă a 
dansului (fango, vals, foxtrot, 
slowlox, vals boston, cha-cha) și 
la expuneri despre comportarea 
fa rertte de dans etc. Numărul 
acesto' cursuri este însă extrem 
de mic (în toată Capitala sînt or
ganizate numai trei cutsurj de 

socialist, își va aduce și pe 
viitor întreaga ei contribuție 
în lupta pentru nobila cauză a 
păcii.

Propun să toastăm pentru 
poporul sovietic, pentru înflo
rirea Uniunii Sovietice, pen
tru Partidul Comunist al Uni
unii Sovietice și Comitetul său 
Central leninist. în frunte cu 
tovarășul Nikita Sergheevici 
Hrușciov, pentru guvernul și 
Sovietul Suprem al Uniunii 
Sovietice, pentru prietenia de 
nezdruncinat și colaborarea 
frățească romîno - sovietică, 
pentru o pace trainică în lu
mea întreagă, pentru înțele
gere și colaborare între toate 
popoarele !

în sănătatea dumneavoastră, 
a tuturor 1 

ale harnicului și talentatului 
popor romîn în lupta pentru 
desăvîrșirea construirii socia
lismului !

Pentru prietenia veșnică și 
de nezdruncinat dintre po
poarele sovietic și romîn !

Pentru coeziunea și unitatea 
tuturor țărilor invincibilului 
lagăr socialist!

Pentru gloriosul Partid 
Muncitoresc Romîn — inspira
torul și organizatorul tuturor 
victoriilor poporului romîn !

în sănătatea marelui nostru 
prieten, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, m sănătatea 
membrilor Biroului Politic și 
membrilor C.C. al P.M.R. !

Pentru guvernul R. P. Ro- 
mîne, în frunte cu tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer !

în sănătatea membrilor Con
siliului de Stat al R. P. Ro- 
mîne !

Pentru pace în întreaga 
lume !

în sănătatea tuturor celor 
prezenți în această sală !

Predealul în haină de toamnă. (Agerpres)

■
 [ ovestirea care des

chide volumul este, 
așa cum s-a obser
vat, programatică. 
Intrarea celor trei 
dijmași în comparti;
ment este solemnă,

marcată de o liniște în care „poji 
auzi sufletul lucrurilor“. întreaga
lor comportare poartă pecetea
nepăsării dureroase a celor care 
„muncesc greu sub pămînt, sau 
pe pămînt, neiubindu-și munca“ 
pentru că alții le-o furau. Față de 
veselia de mai înainte, seriozita
tea lor dureroasă indică o expe
riență de via|ă asimilată profund. 
Din această experiență izvorăște 
marea lor simplitate, firescul ne
stingherit al gesturilor puține în 
care își consumă, în liniște, cina 
sărăcăcioasă. Tabloul țăranilor 
mîncînd are ceva din măreția 
plugarului arghezian din „Bel
șug“, înscris solemn în planul 
cosmic al existentei. Umanitatea 

dansuri moderne) față de numărul 
mare de tineri care dansează la 
reuniunile noastre. Se simte ne
voia extinderii acestor cursuri 
care ar putea deveni acțiuni de 
masă. Fiecare club sau casă de 
cultură ar trebui să considere or
ganizarea cursurilor de dans mo
dern una din formele de educare 
estetică a tineretului. Pentru a- 
ceasta se cere însă pregătirea 
unui număr mare de instructori 
coregrafici, (în prezent în Bucu
rești există doar patru instructori 
de dansuri moderne) care să fie 
bine documentați asupra dansuri
lor pe carfe le predau. Un spri
jin direct în această privință este 
așteptat din partea Casei creației 
populare care va trebui să in
cludă în programa analitică a ore
lor de studiu cu coregrafi și 
cursuri de dans modern pentru 
ca acăștia să cunoască bine atât 
dansurile cit și cele mai bune 
metode de predare a lor. Recru
tarea instructorilor pentru preda
rea dansului modern se poate 
face și din rîndul tinerilor care 
știu să danseze corect. Cu ajuto
rul instructorilor de dansuri se 
pot organiza lecții de dans cu 
exemplificări, practice chiar. In

Vizitele delegației Sovietului
Suprem al U.R.S.S.

Miercuri dimineața, mem
brii delegației Sovietului Su
prem al U.R.S.S. în frunte cu 
G. G. Abramov, membru al 
Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., au vizitat Muzeul 
de istorie a Partidului Mun
citoresc Romîn.

Apoi, delegația a avut o în
tâlnire cu membri ai conduce
rii Consiliului General 
A.R.L.U.S.

InîormațH
• Marți, s-a înapoiat în Capi

tală delegația Republicii Populare 
Romîne condusă de tov. P. Bur- 
lacu, secretar general al Ministe
rului Afacerilor Externe, care a 
participat la festivitățile organiza
te la Alger cu ocazia zilei națio
nale a Republicii Algeriene Demo
cratice și Populare.

• O delegație a Academiei R. P. 
Romîne, formată din academicienii 

EUGEN BARBU: „PRÎNZUL
profundă a acestor oameni esle 
obiectul unei serii de povestiri 
din volumul lui Eugen Barbu și 
am spune că ele reprezintă pie
sele de rezistentă ale cărfii. Ex
celenta povestire „Pe ploaie“ 
dezbate o idee fundamentată 
pentru structura morală a oame
nilor simpli : lupta cu moartea. în 
pragul unei vieți care abia își 
profila conturul luminos — comu
niștii împart pămîntul care este 
de drept al țăranilor — moarlea 
stranie a celor trei cosași le 
spulberă, tragic, nădejdile. Dar ea 
este refuzată cil disperare și re
volta tragică devine cutremură
toare. Tragicul provine aici nu 
din spaima omului singur în fața 
destinului. Eroul nu este cople
șit de iminenta mortii. Este în el 
o asemenea vitală dragoste de 
via)ă îneît refuză cu îndărătnicie 
ideea mor|ii. De aceea, reacțiile 
lui Marin continuă să sugereze, 
tragic, desfășurarea actelor fun-

*

timpul reuniunilor, la „joile tine
retului“ în fata unui mare număr 
de tineri.

N-ar fi lipsită de interes nici 
organizarea unor reuniuni televi
zate de la cluburi In cadrul emi
siunilor de miercuri după-amiază. 
In aceste emisiuni se pot trans
mite sefecțiuni de dansuri moder
ne interpretate corect și frumos, 
tnsdțife de explicații făcute de in
structori coregrafi competenfi.

Dacă vom da cursurilor de pre
dare a dansului modern un ca
racter de masă (și aceasta este 
o datorie a organizațiilor noastre 
U.T.M.) vom obține ceea ce cu 
toții dorim și anume ca peisajul 
armonios ce-l oferă o seară de 
dans să nu mai fie tulburat uneori 
așa curn se măi întâmplă ici, colo 
de perechi care, după cum am 
spus, în majoritatea cazurilor, din 
necunoaștere, iar alteori din sno
bism și spirit de imitație, dan
sează exagerat frizînd lipsa de 
bun gust.

Dansul trebuie să devină o 
formă de niănit'estare â'rtÎJfico- 
educativă, exprimînd dragostea 
pentru frumos într-o ținută dem
nă și civilizată, elegantă și de- 
esntt.

în cursul aceleiași zile P. A. 
Paskar și G. I. Ciogovadze, 
membri ai delegației, au vizi
tat Combinatul de vinificație 
de la stațiunea experimentală 
Valea Călugărească, iar E. A. 
Demina a fost oaspete al ele
vilor și corpului didactic al 
Școlii medii nr. 32 „Filimon 
Sîrbu”.

(Agerpres)

Constantin Daicoviciu, Emil Con- 
durachi și Emil Petro viei, a plecat 
in R. F. Germană pentru a parti
cipa la sesiunea de la München a 
istoricilor și balcanologilor, orga
nizată de Societatea de istorie 
pentru Europa de sud-est.

® Teatrul „C. Nottara’’ a pre
zentat, în sala Magheru, premiera 
pe țară a piesei „Ziua de naștere 
a Terezei” de G. Mdivani, în tra
ducerea lui Boris Feltev.
• Opera de stat din Iași a pre

zentat miercuri seara un spectacol 
cu „Carmen” de Bizet. Și-a dat 
concursul tenorul Ivan Dimov, so
list al Operei din Russe (R. P. Bul
garia) care a interpretat rolul lui 
Don Jose.

• Echipa de totbal Petrolul Plo
iești care reprezintă tara noastră 
In competiția internațională „Cupa 
orașelor tîrguri" a susținut ieri 
primul joc din optimile de finală 
cu selecționata orașului Leipzig. 
Fotbaliștii romîni, care eliminaseră 
In primul tur pe Spartak Brno, au 
obținut victoria cu 1—0 (1—0) prin 
golul marcat de Dumitru Muntey- 
nu în minutul 36.

• Ieri la Timișoara, echipa de 
fotbal Știința și-a înscris in palma
res o frumoasă victorie internațio
nală, dispunînd cu 4—0 (2—0) de 
formația Szeged, situată pe locul 
doi în clasamentul campionatului 
R. P. Ungare. Golurile timișoreni
lor au fost înscrise de Manolache 
(2), Igna și Mîțaru.

• Miercuri dimineață s-a reîn
tors în Capitală echipa masculină 
de volei Rapid București care a 
participat la două competiții în 
Italia. Voleibaliștii romîni au evo
luat cu succes în cadrul turneelor 

damenfale ale vieții. Intr-un cadru 
fantastic, dominat de culoarea 
vînăt-albastră de pe fața ’îngro
patului, nunta ia locul morții. E- 
roul aude bătaia clopotului și se 
bucură : „auzi, bate clopotul. 
Pentru noi bate I Trebuie să mer
gem la biserică...” Cheamă preo
tul pentru cununie, se interesea
ză de nuntași, de pregătirea me
sei. Toate acestea devin arau- 
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mente cutremurătoare în lupta pe 
care omul o dă cu destinul său. 
Ideea luptei cu moarlea comuni
că firesc cu motivul cunoscut al 
Mioriței. Nu frica de moarte, ci 
dragostea de viața îi dictează e- 
roului continuarea actelor funda
mentale ale vieții. Abia cînd ghi
cește, din spaima involuntară de 
pe chipul Zamfirei, că moartea sa 
este inevitabilă, omul trece fulge
rător printr-o serie de stări con
tradictorii : ură și dragoste, des- 
nădejde și încredere, bucurie și 
tristețe. Abia aici revolta se în
chide, împotrivirea încetează, „in- 
mormînfarea lui Dumitru Alexan
dru“ readuce, înfr-un alt plan, 
tema morții. Manifestările sărăci
mii din Cuțarida față de sfîrșitul 
fizic al bogătașului rapace se pe
trec într-o atmosferă de stranie 
încordare, încărcată la maximum 
de o revoltă mufă. Scriitorul no
tează, prin acumulări de gesturi 
șî replici anonime, etapele pe 
care le cuprinde transformarea u- 
rii surde în revoltă activă. Ideea 
care se desprinde din povestire 
este însă mai profundă : antago
nismul ireductibil dintre exploa
tați și exploatatori. Dumitru Ale-

C I N
OAMENI ȘI FIARE — am

bele serii, rulează la cinema
tografele Republica, Elena 
PaVel. LUPII LA ST1NĂ: 
București, Magheru, V. Roai- 

I tă, Miorița, Volga. LAȘUL — 
j rulează lâ cinematografele V. 
i Alecsandri, I. C. Frimu, în

frățirea între popoare* Alex. 
Sahia. CELEBRUL 702 : 23 
August. CAVALERII TEU» 

Uzinele „Republica” din Bucu
rești. In fiecare zi, de la libră
ria uzinei se transportă la 
locul de muncă ultimele noutăți

Foto : AGERPRES

Noi uni+ăfi sanitare 
în regiunea Hunedoara

La Sebeș a fost dată de cu
rînd în funcțiune o nouă ma
ternitate. Totodată, pentru co
lectiviștii din comuna Cioara, 
s-a terminat construcția unui 
dispensar medical. în total, a- 
nul acesta. în regiunea Hune
doara au fost date în folosință 
noi dispensare medicale la Me- 
teș, Feneș, Sîntămăria, Orlea 
și Unciuc. în anii puterii popu
lare s-au construit în această 
parte a țării 50 de dispensare 
medicale.

---- o----

In cinstea 
colectiviștilor fruntași

La Teatrul muzical „Gheor
ghe Dima“, din Brașov, a avut 
loc un spectacol cu opereta 
„Ana Lugojana“, în cinstea 
colectiviștilor fruntași în cam
pania de recoltare și însămîn- 
țări de toamnă. Colectiviștii 
și familiile lor au răsplătit cu 
vii aplauze pe artiști.

care au avut loc la Modena și 
Parma. In ambele competiții echi
pa Rapid s-a clasat pe primul ioc. 
La Modena feroviarii au învins cu 
3—0 pe Vasas Budapesta și cu 3—2 
reprezentativa R. P. Polone. In 
turneul de la Parma, Rapid a între
cut cu 3—0 echipa italiană Inzane 
și cu 3—2 reprezentativa poloneză.

• Astăzi, cu începere de la ora 
19 în sala Floreasca se dispută 
partida amicală de handbal femi
nin dintre echipele Rapid București 
și Goldberger (R. P. Ungară).

9 In „Cupa Europei” la fotbal 
s-au disputat miercuri două întâl
niri. La Sofia, R. P. Bulgaria a re
purtat o remarcabilă victorie cu 
3—1 (0—0) asupra echipei Portuga
liei.

Pe „Nepstadion” din Budapesta, 
echipa R. P. Ungare a cîștigat cu 
3—1 (2—1) întâlnirea cu selecțio
nata Țării Galilor.

xandru n-a murit, căci numai oa
menii mor, pe cînd el este un 
cămătar — par a gîndi cei care 
murmură surd : „Pleacă, ne lasă!“ 
Cămătarul este o specie a fau
nei exploatatorilor lipsiți de orice 
scrupule, aflați în afara umanită
ții. Or, umanitatea nu se poate 
comporta în limitele obișnuitului 
față de ceea ce îi este profund 
ostil, potrivnic. Din această cauză 

atitudinea mulțimii față de cel 
mort este cu necesitate neobiș
nuită, absurdă chiar. Coșciugul 
este aruncat în rîu. Ritualul obiș
nuit al înmormîntării nu-i poate fi 
permis cămătarului. Cînd fratele 
mortului cerșește înfricoșat mila 
mulțimii, femeile îi răspund, cu 
un profund simț al opoziției to
tale : „Voi sînteți frate cu dracul, 
nu cu Dumnezeu 1“
. In toate aceste povestiri scrii

torul concretizează idei esențele 
pentru existența omului simplu. In 
forța concretizării stă de fapt se
cretul artei sale și înclinăm a 
crede că, din această pricină, ro
manele sale de pînă acum cu
prind mai degrabă o suită de po. 
vestiri în care concretețea ideii 
domină construcția epică. Scriito
rul „vede“ ideile și le urmărește 
în profunzime prin notații con
crete ce trădează observație as
cuțită, exercitată îndelung și cu 
migală. Din asemenea notații pă
trunzătoare este construit portre
tul domnișoarei Aurica, patroana 
magazinului de îmbrăcat mirese 
,La șicul elegant“. Automatismul 
vieții acesteia — remarcabil ur
mărit în etapele manifestării iui

E M Â T O G R
TONI — ambele serii : Vic
toria. 10 000 DE SCRISORI : 
Lumina, 8 Martie, Luceafă
rul. ALARMĂ PE INSULĂ : 
Central. PROGRAM PENTRU 
COPII dimineața : 13 Septem
brie. VÎRSTA DRAGOSTEI : 
13 Septembrie. PROGRAM DE 
FILME DOCUMENTARE : 
Timpuri Noi. TINTIN ȘI MI- 
STER.UE „LINII PE AUR”!

■
 in autobuze, tro

leibuze, din tram

vaie și autocami
oane special a- 
menajate, neînce
tat coboară vizi
tatorii Pavilionu

lui. Numele lor îl veți întîlni 
apoi în oricare dintre cele 40 
de caiete de sugestii și obser
vații. Printre ei — și Gheorghe 
Mihai, strungar din Brașov, și 
Vasile Dobrică, colectivist din 
Suceava, și Timotei Celariu, 
student ieșean... Cu toții, după 
ce au vizitat Pavilionul au 
simțit o nevoie lăuntrică ca 
alături de notații privind ca
litatea ori sortimentul unui 
produs ori altul, să noteze cu
vinte de caldă apreciere față 
de tot ceea ce se află înaintea 
ochilor în acest izbutit Pavi
lion și care reprezintă o pu
ternică demonstrație a posibi
lităților imense pe care le-a 
creat socialismul in țara noas
tră. în aceste caiete, deose
bești mîndria vizitatorilor 
pentru tot ceea ce se constru
iește în țara noastră. Gheor
ghe Iosub, muncitor miner la 
mina Arșița din Vatra Dornei 
scrie: „îmi crește sufletul 
de bucurie văzînd ce lu
cruri minunate s-au realizat 
de către oamenii muncii prin 
grija partidului. Păcat că nu 
o să am cuvinte suficient de 
expresive să povestesc și să 
redau clar tot ce am văzut în 
această expoziție, tovarășilor 
mei de muncă mineri“. Intr-un 
alt caiet întîlnim și notațiile 
artistului poporului, George 
Vraca: „o după-amiază de 
desfătare a ochiului... Acest 
Pavilion este o mărturie a 
creșterii industriei noastre, a 
grijii pentru oamenii muncii“.

Dacă la parter și la etaje 
sutele de mii de vizitatori își 
dau votul prin chestionare, 
prin caietele de observații și 
sugestii, prin convorbiri cu 
tehnicieni ai industriei și co
merțului, dedesubtul acestei 
uriașe săli un furnicar ome
nesc evaluează necontenit pă
rerea vizitatorilor. In fiecare 
dimineață pînă la orele 10, 
cînd se deschide Pavilionul, 
sînt prelucrate datele ce so
sesc necontenit la colectivul 
pentru cercetarea aprecierilor, 
propunerilor și observațiilor 
vizitatorilor asupra mărfurilor 
expuse. Aici l-am întâlnit pe 
tovarășul Diomo Pericle, șef 
de serviciu din Ministerul 
Comerțului Interior, șeful a- 
cestui colectiv, de la care am 
aflat lucruri interesante. Fină 
în seara zilei de 7 noiembrie 
Pavilionul fusese vizionat de 
1 705 161 de vizitatori. Asupra 
mostrelor expuse au fost făcute 
aproape 400.000 de aprecieri. 
Toate observațiile și propune
rile sînt evaluate după frec
vența lor, după caracterul evi
dent practic pe care-l au. Pe 
baza lor se realizează materi
ale de sinteză ce sînt trimise 
direcțiilor generale ale minis
terelor producătoare, și la 
Ministerul Comerțului. Ele se 
află și la dispoziția reprezen
tanților comerțului și indus
triei ce realizează contractările 
de mărfuri. Intr-o sală spați
oasă, în jurul a cîtorva zeci 
de mese, avînd în față sinteze 
ale observațiilor vizitatorilor 
discută îndelung delegații co
merțului și ai fabricilor con- 
semnînd comenzile după sor
timentul și calitatea cerută.

— dă impresia unei existențe 
desfășurate în cerc, în care zilele 
săptămînii nu se deosebesc între 
ele, dominate de aceleași ritua
luri. Viziunea stereotipă a eroi
nei viciază și cadrul mai larg al 
existenței : strada, cartierul. Bă- 
trîna domnișoară cu fața lividă 
înregistrează mișcările străzii ’n 
același chip automat căre-i do
mină propria existență.

Existența ei este însă tragică 
pentru că întregul mecanism a! 
reacțiilor și comportării ei se află 
în contradicție cu o unică dorință 
specific umană : dorința vie de a 
se mărita. în legătură cu acest u- 
nic ideal îi bănuim o sensibilitate 
umană. Impresia de univers închis 
nu este absolută. Pe sub geamu
rile magazinului „La șicul elegant” 
trec trupele de represalii iar 
„rap-rap"-ul lor sinistru fărîmă ar
monia mecanică a bătrînei domr:- 
șoare. Se înfruntă subtil două sen
suri ale existenței sociale : unu' 
sortif dispariției, altul rugerînd 
viața zbuciumată de luptele pen
tru libertate, viața greviști Io*-.

O altă serie de povestiri na
rează întâmplări din cel de-al doi
lea război mondial („O canistră 
cu apă", „De-a viața și de-a 
moartea").

„De-a viața și de-a moartea” 
este o nuvelă în care se desfășoa
ră mai larg talentul scriitorului de 
fin analist al stărilor de conștiință, 
înțelegerea la care ajunge tânărul 
sublocotenent Arsénié depășind 
„criza" esté urmărită ' de autor 
prin alegerea unor momerte-cheie 
care se înscriu, prin acumulare 
treptată, în conștiința ofițerului.

Față de atmosfera, în general 
tragică, în care se petrec toate 
aceste întâmplări, povestirile înscri
se, tematic, realității contempora
ne aduc în prim-plan perspectiva

A F E
Maxim Gorki. LA 30 DE ANI
1 Mai, Alex. Popov, Libertății. 
OMUL CU DOUĂ FETE : Cul
tural. FLĂCĂRI ȘI FLORI : 
Gh. Dojă, Flacăra, Popular. 
POST RESTANT : Grivița. 
6ARCLEE : Constantin Da- 
Vid. BÎTĂ... IEȘI .DIN SAC!: 
Unirea. SECRETUL CIFRU- 
LUIT. Vladimirescu.

Cît de utile se dovedesc în 
aceste momente observațiile 
din caietele aflate la dispozi
ția ghizilor — tehnicieni din 
fabrici, merceologi etc. — ce 
dau explicații asupra expona
telor. Iată de pildă, însemnă
rile unui ghid, care sintetizează 
observațiile din ultimele zile 
făcute de consumatori: să a- 
pară în comerț cît mai multe 
cravate confecționate din *ter- 
gal, unele pot avea elastic, 
desenele cravatelor și combi
nați^, culorilor să fie ceva mai 
discrete.; fularul de mătase 
naturală (8934) este foarte so
licitat de vizitatori; să apară 
cît mai curînd bascurile 
bărbătești model nbu (8841). 
Sau un alt caiet al ghidului de 
la articolele de încălțăminte : 
pantofii de damă și bărbătești 
Cu vârf să fie mai largi; vizi
tatorii au toată admirația pen
tru modelele expuse și doresc 
ca sandalele care se confec
ționează la „Dîmbovița“ cu 
talpa de plută la prețul’ de 
76 lei, să se găsească cît mai 
repede în magazine.

După ce prin Pavilion au 
trecut peste 1 700 000 de vizi
tatori, ne-am interesat ce ex
ponate sînt apreciate în mod 
special de ei. Cea mai mare 
atenție o acordă vizitatorii ex
ponatelor din domeniul textil 
— încălțăminte (115.000 obser
vații). Printre mostrele prezen
tate, . de o unanimă apreciere 
s-au bucurat pantofii elastici 
bărbătești „Flacăra Roșie“ 
(2154 voturi), pantofii „Dîmbo
vița“ (1307 voturi), ghetele de 
femei (946 de voturi) etc. La 
mătăsuri materialul „Miza“ a 
căpătat 1000 de voturi, mate
rialul „Minerva“ — 1.300 de 
voturi, costumele de vară băr
bătești — 1.200 de voturi. Mo
bila a fost mult apreciată de 
vizitatori. Pînă în prezent în 
mod deosebit s-au evidențiat 
dormitoarele „Elegant“ și 
„Ghiocel“, precum și sufrăge- 
ria „Oltul“ și P.F.L.

Vizitatorii au înțeles însă că 
ei sînt chemați în marele Pa
vilion nu numai pentru a a- 
plauda, dar pentru a-și expune 
părerile, a face observații, a 
critica ce li se pare că nu este 
bun. Din cele aproape 400.000 
de semnale rezultă o seamă 
de critici făcute unor exponate. 
Oglinzile au ape care difor
mează : broaștele de la ușile 
unor mobile funcționează 
greu; biblioteci mari nu se 
construiesc încă; birourile 
sînt destul de neinspirate. Deși 
într-un carnet se găsește no
tația : „Ne-au plăcut mult con
fecțiile pentru copii“ și iscălesc 
„O mamă și fetița sa“, totuși 
mulți vizitatori remarcă o in
suficientă fantezie în realizarea 
unor produse pentru copii — 
jucăriile. Multe păpuși sînt 
încă urîte și bătrîne, iar ma- 
șinuțele fi scuterele prezenta
te și in anul trecut nu au fost 
încă puse pe piață. De altfel 
un mare număr de vizitatori 
insistă ca produsele prezenta
te la Pavilion, și care întru
nesc o majoritate de apre
cieri. să fie cît mai repede 
puse în producția de serie și 
apoi găsite de vînzare în ma
gazine.

Te desparți de Pavilion a- 
vînd senzația că în permanen
ță aci se desfășoară un adevă
rat plebiscit popular pentru 
produse cît mai bune, cit mai 
trainice și cît mai elegante.

CAROL ROMAN

luminoasă, deschisă de socialism. 
Ir.' povestirile la persoana I scrii
torul adoptă o atitudine contem
plativă, care-i permite o distanțare 
de obiect, în ciuda unghiului di
rect de relatare. Chiar daca în u- 
nele distanțarea rarefiază substan
ța povestirilor, lectura este ng ee- 
bilă. Ceea ce nemulțumește mai 
mult însă este tenta moralistă vi
zibilă în cîtevă („Bufet expres’^ 
„Păunii"), aceasta, e drept, des
chisă tocmai de ipostaza contem
plativă amintită. După ce sublinia
ză, prin efecte de lumină -combi
nate cu notații auditive și vizuale, 
farmecul străzii de noapte, auto
rul adaugă doct (prin intermediul 
prietenului său, zidarul) : „Tre
buie să judecăm oamenii ■Jupă 
ceea ce au frutnos în ei". Ai sen
zația că însuși scriitorul n-a fost 
mulțumit de puterea de sugestie 
a celor înfățișate, că oprirea sa 
asupra acestui aspect al orașului 
n-a reținut ceea ce este profund 
caracteristic. Aerul grav al sentin
ței înlocuiește, probabil, o expe
riență mai puțin asimilată, la te! 
procedează în „Păunii". După re
latarea povestirii auzite în autobuz, 
circumspect, scriitorul adaugă con
cluzia : „pe omul rău și hrăpăreț 
nu trebuie să-l ierte nimeni”. Eu
gen Barbu ne-a obișnuit atât de 
mult cu admirabilele sale idei „vă
zute”, îneîț enunțarea doctă, nea
coperită, a unor sentințe sau con
cluzii nemulțumește.

Dincolo de aceste rezerve, vo
lumul „Prînzul de duminică" ne 
reîntărește cunoașterea unui scrii
tor matur, care desprinde ideile 
dinfr-o experiență profundă, asi
milată în toate latitrile el surprin
zător de variate.

C. STĂNESCU



Sărbătorirea Marelui Octombrie la Moscova
MOSCOVA 7 - De la cores

pondentul Agerpres : Sărbă
toarea lui 7 Noiembrie a pășit 
pe întinsul Țării Sovietice, o 
dată cu soarele care, ca nicio
dată în noiembrie, azi deasu
pra Moscovei a strălucit pu
ternic îmbrățișînd cu razele 
lui mulțimea sărbătorească ie
șită pe străzile capitalei sovie
tice.

In tribunele de ambele părți 
ale Mausoleului, pe frontispi
ciul căruia stă scris numele 
nepieritor „Lenin" se aflau 
invitații: muncitori și oameni 
de știință, colhoznici și stu- 
denți, deputați în Sovietul Su
prem, ofițeri superiori ai Ar
matei Sovietice și Flotei ma
ritime militare. Printre invi
tați se aflau reprezentanți ai 
partidelor comuniste și soli ai 
țărilor socialiste frățești, di- 
plomați și atașați militari 
străini.

Cei prezenți au întîmpinat cu 
ovații apariția la tribuna cen
trală a Mausoleului a conducă
torilor Partidului Comunist și 
guvernului sovietic în frunte 
cu N. S. Hrușciov.

Ministrul Malinovski, care a 
primit parada, însoțit de ma
reșalul Krîlov, a trecut în re
vistă trupele aliniate în Piața 
Roșie și pe arterele învecinate 
și a felicitat pe ostașii sovie
tici cu prilejul celei de-a 45-a 
aniversări a Marelui Octom
brie.

In acordurile solemne ale 
marșului „Slavă ție“, minis
trul apărării s-a urcat la tri
buna Mausoleului. El a rostit 
o cuvîntare adresată ostașilor, 
oamenilor muncii din Mosco
va, întregului popor sovietic 
și incitaților străini.

Mareșalul Malinovski a de
clarat că anul acesta sărbăto
rirea Marelui Octombrie „co
incide cu prima aniversare a 
luptei pline de abnegație a oa
menilor sovietici pentru tra
ducerea în viață a mărețului 
program al construcției comu
niste, stabilit de istoricul 
Congres al XXII-lea al 
P.C.U.S.“,

„De la asaltul Palatului de 
Iarnă la asaltul Cosmosului — 
acesta este drumul glorios 
parcurs de patria noastră în 
cele patru decenii și jumătate 
care au trecut“, a spus minis
trul apărării al U.R.S.S.

El a subliniat că sistemul 
mondial socialist, care crește 
și se întărește pe zi ce trece, 
își demonstrează superiorita
tea incontestabilă asupra ca
pitalismului și exercită o în- 
rîurire hotărîtoare asupra în
tregului mers al dezvoltării 
sociale.

Un pericol serios pentru 
cauza păcii l-au implicat ac
țiunile cercurilor imperialiste 
din S.U.A. împotriva Republi
cii Cuba, a arătat mareșalul 
Malinovski. „Aceste acțiuni 
brutale ale cercurilor guver
nante americane au constituit 
o sfidare la adresa tuturor po
poarelor iubitoare de pace și 
au pus omenirea în pragul u- 
nui război termonuclear“.

Ministrul apărării al U.R.S.S. 
a spus: „In situația creată, 
guvernul sovietic, păstrîndu-și 
stăpînirea de sin« și sîngele 
rece, animat de ginduri nobile 
și umanitare, a luat toate mă
surile ce i-au stat în putință 
pentru a lichida criza care s-a 
ivit în relațiile internaționale, 
pentru a preîntâmpina o agre
siune împotriva Cubei și a a-

7 Noiembrie sărbătorit 
în lumea întreagă

SOFIA 7 (Agerpres). — La 
6 noiembrie, la Opera popu
lară din Sofia a avut loc adu
narea festivă a oamenilor 
muncii din capitala R. P. Bul
garia cu prilejul celei de-a 
45-a aniversări a Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie.

In prezidiul adunării au 
luat loc Todor Jivkov, prim 
secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bul
gar, M. A. Suslov, mem
bru al Prezidiului și secretar 
al C.C. al P.C.U.S. — condu
cătorul delegației Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice 
la Congresul al VlII-lea al 
P. C. Bulgar, conducători ai 
P.C. Bulgar și ai guvernului 
Republicii Populare Bulgaria.

PEKIN 7 (Agerpres). — La 
6 noiembrie în sala „Huai- 
jentan” din Pekin, a avut loc 
o adunare festivă a reprezen
tanților opiniei publice din ca
pitala R. P. Chineze consacra
tă celei de-a 45-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie.

în prezidiul adunării au luat 
loc Dun Bi-u, vicepreședinte 
al Republicii Populare Chineze, 
Cen I, locțiitor al premierului 
Consiliului de Stat, ministru 
al afacerilor externe al R. P. 
Chineze, și alți conducători de 
seamă ai R. P. Chineze

Raportul cu privire la cea 
de-a 45-a aniversare a Marii 
Revoluții Socialiste din Oc
tombrie a fost prezentat de 
U Iui-cijen, membru al C.C. 
al P. C. Chinez, vicepreședinte 
al conducerii centrale a aso
ciației de prietenie chino-so- 
vietice.

BERLIN 7 (Agerpres). — La 
6 noiembrie a avut loc la 
Berlin o ședință festivă la 
care au participat reprezen
tanți ai oamenilor muncii din 
toate regiunile R.D.G., pentru 
a sărbători cea de-a 45-a ani- 

sigura omenirii pacea Pe pă
mânt". El a adăugat că grija 
guvernului sovietic și a lui 
Hrușciov personal pentru 
menținerea păcii s-a bucurat 
de sprijinul și aprobarea in
trigii omeniri progresiste. 
/'Mareșalul Malinovski a a- 
mintit că Uniunea Sovietică 
promovează neabătut politica 
de coexistență pașnică a sta
telor cu orînduiri sociale di
ferite și urmărește rezolvarea 
tuturor problemelor litigioase 
prin tratative. „Dar, dacă con
trar voinței tuturor popoare
lor, imperialiștii vor cuteza să 
dezlănțuie un nou război

Piața Roșie — inima capitalei U.R.S.S.: Aspect din timpul demonstrației tinerilor sportivi cu pri
lejul celei de-a 45-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie.

TELEFOTO TASS

mondial, ei vor primi o con- 
tralovitură zdrobitoare“.
Ministrul apărării al U.R.S.S. 

a declarat că ostașii Armatei 
Sovietice și Flotei maritime 
militare „stau cu vigilență ae 
strajă muncii constructive a 
oamenilor sovietici și sînt gaia 
să-și îndeplinească cu cinste 
datoria patriotică față de 
țară“.

S-au tras salve de artilerie, 
s-a intonat Imnul Uniunii So
vietice.

După tradiție, parada a fost 
deschisă de Academia Milita
ră „Frunze“ — școala viitori
lor comandanți de oști ai Ar
matei Sovietice.

In piață au defilat ostașii 
diviziei de gardă de infanterie 
motorizate Taman. Au trecut 
în viteză autocamioane de 
transport, urmate de mașini 
blindate.

Și-au făcut apariția impe
tuos trupele de desant. Stâr
nește entuziasm tehnica lor, 
— inclusiv instalațiile de arti
lerie autopropulsate. în urma 
infanteriei aeropurtate au ve
nit tancurile de luptă, capa
bile să descopere pe inamic 
în condiții de zi și de noapte, 
distrugîndu-l cu focul lor pre
cis. Au urmat în formație de 
apărare instalațiile autopro
pulsate de artilerie antiaeria
nă, avînd menirea să respingă 
atacurile aeriene.

Coloanele de artilerie au 
fost încheiate de tunurile su- 

versare a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie.

Printre cei prezenți se afla 
W. Ulbricht, prim-secretar al 
C.C. al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de Stat al R.D.G., 
membri ai Biroului Politic al 
C.C. al P.S.U.G., ai Consiliului 
de Miniștri, ai Prezidiului Ca
merei Populare și alți condu
cători ai republicii.

BUDAPESTA 7 (Agerpres). — Cu 
prilejul celei de-a 45-a aniversări 
a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, a avut loc la Teatrul 
„Erkel" din Budapesta o ședință 
festivă. Din prezidiul ședinței festi
ve au făcut parte Istvan Dobi, 
președintele Consiliului Preziden
țial al Republicii Populare Ungare, 
membri ai Biroului Politic al C.C. 
al Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar, veterani ai mișcării munci
torești, reprezentanți ai științei și 
culturii, precum și V. I. Usiinov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice în 
R. P. Ungară.

HAVANA 7 (Agerpres). - TASS 
transmite : In seara zilei de 6 no
iembrie la Teatrul „Garcia Lorca” 
din Havana a avut loc o adunare 
festivă a oamenilor muncii din 
Havana consacrată celei de-a 45-a 
aniversări a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie.

In prezidiu au luat loc Osvaldo 
Dorticos, președintele Republicii 
Cuba, Carlos Rafael Rodriguez, 
Emilio Aragones — membri ai 
conducerii naționale a organiza
țiilor revoluționare integrate din 
Cuba, miniștri, reprezentanți ai or
ganizațiilor revoluționare și ob
ștești din Cuba. Asistența a salu
tat cu o deosebită căldură apariția 
în prezidiu a lui A. I. Mikoian, 
prim-vicepreședinfe al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. La adunare, 
primul a luat cuvîntul A. I. Aiek- 
seev, ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al U.R.S.S. în Re
publica Cuba. Carlos Rafael Ro
driguez, membru al conducerii 
naționale a Organizațiilor revolu
ționare integrate din Cuba, direc- 

praputernice, care pot distruge 
orice fortificații defensive și 
să asigure înaintarea nestânje
nită a trupelor.

O animație vizibilă în tri
bune au produs trupele de 
rachete care au apărut în Pia
ța Roșie.

Instalațiile ușoare cu siste
me de rachete au trecut în 
ritm lent. Ele erau urmate de 
rachetele antiaeriene de cu
loare argintie, în formă de să
geată, aceleași rachete antiae
riene care au potolit elanul 
spionilor americani de a zbu
ra deasupra teritoriului sovie
tic. Orice avion modern poate 

fi doborît de o singură sau în 
caz extrem de două rachete 
de acest fel.

Defilarea a continuat cu in
stalații autopropulsate pe șe
nile și cu autovehicule de 
mare capacitate de străbatere 
a drumurilor grele. în fața 
tribunelor au trecut în ritm 
lent, legănîndu-se ușor pe 
arcuri, rachetele. Ele consti
tuie forța de bază a trupelor 
terestre.

Calibrai rachetelor crește 
mereu. Au trecut în formație 
de defilare subunități ale tru
pelor de rachete cu destinație 
strategică — principalul gen 
de trupe ale forțelor armate 
ale Uniunii Sovietice. Oamenii 
de știință și inginerii proiec- 
tanți sovietici au creat rachete 
uriașe. Ele au fost transpor
tate prin Piața Roșie de pu
ternice tractoare pe șenile. 
Acestea sînt surorile mai mici 
ale rachetelor cu ajutorul că
rora au fost lansați sateliții 
Pămîntului și ai Soarelui, Au 
defilat, de asemenea, rachete 
cu destinație strategică. Aces
te rachete au făcut să dispară 
din strategia militară noțiunea 
de invulnerabilitate geogra
fică.

Parada, care a durat trei 
sferturi de oră, a fost înche
iată prin defilarea fanfarei 
militare.

După parada militară sune
tele solemne ale fanfarelor au 
vestit începerea demonstrației

torul Institutului național pentru 
reforma agrară, a prezentat apoi 
un amplu raport consacrat celei 
de-a 45-a aniversări a Marelui 
Octombrie. Cuvintele de salut 
rostite de el în cinstea prieteniei 
indestructibile și veșnice dintre po
poarele sovietic și cuban au fost 
ovaționate îndelung și cu multă 
căldură.

PARIS 7 (Agerpres). — Mii 
de oameni au umplut pînă la 
refuz uriașa sală a Palatului 
sporturilor din capitala fran
ceză, unde a avut loc un mi
ting consacrat celei de-a 45-a 
aniversări a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie.

în fața celor adunați a ros
tit o amplă cuvîntare Jean- 
nette Vermeersch, membru al 
Biroului Politic al Partidului 
Comunist Francez.

«■
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TELEMITI»

1962 
iața călugărilor de 
la mînăstirea tele- 
miților descrisă a- 
tît de pitoresc de 
François Rabelais 
în „Gargantua și 
Pantagruel“, se

f desfășura după principiul „fă- 
# ce vrei“. Telemiții sînt rodul 
J scriitorului satiric francez. 
J Dar principiul lor de viață 
ÿ s-a păstrat pînă în zilele noas- 
? tre grație... militarilor ameri- 
r câni,- 
L

sărbătorești a locuitorilor Mos
covei.

Tradiționala demonstrație a 
fost deschisă de sportivii din 
Moscova.

Moscoviții poartă lozinci, 
machete ale celor mai noi ma
șini și aparate. Deasupra co
loanelor plutesc portretele 
conducătorilor Partidului Co
munist și ai guvernului sovie
tic. Aproape fiecare coloană 
poartă o carte mare, deschisă, 
pe care scrie „Programul 
P.C.U.S.“.

Pășesc încolonați muncitorii 
din Moscova, care au muncit 
excelent în acest an. Industria

Moscovei a îndeplinit înainte 
de termen planul pe 10 luni. 
Școlari și savanți, constructori 
și studenți poartă machete ale 
navelor cosmice.

La un moment dat, într-una 
din coloane, un grup de de
monstranți scanda: „R.P.R.— 
U.R.S.S.“ se auzea chemarea: 
„Trăiască prietenia romîno- 
sovietică!“ Erau turiști romîni, 
activiști ai A.R.L.U.S., invitați 
să asiste la marea sărbătoare 
din Piața Roșie. Oamenii so
vietici, oaspeții din tribună îi 
aplaudau îndelung.

în Piața Roșie nu contenesc 
cîntecele, muzica, rîsul voios. 
Numeroși locuitori ai Mosco
vei au sosit la demonstrație 
cu flori, ramuri, iar uneori se 
pare că întreaga Piață Roșie 
s-a transformat într-o uriașă 
grădină.

Telegrama de salut adresata 
de Prezidiul C.C. al P.C.U.S. 

lui A. I. Mihoian
MOSCOVA 7 (Agerpres). — 

TASS transmite : Prezidiul C.C. al 
P.C.U.S. a adresat lui ANASTAS 
MIKOIAN, prim-vicepreședinfe al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
care se află în Cuba, o telegramă 
de felicitare cu prilejul zilei de 7 
Noiembrie. în telegramă se spune 
printre altele : Te rugăm să 
feliciți cu căldură, din toată inima 
pe tovarășul Fidel Castro, glorio
sul conducător al revoluției cu- 
bane, să transmiți prietenilor și 
tovarășilor săi de luptă un cald 
salut.

Moscova și Havana, Uniunea 
Sovietică și Cuba vor fi în veci 
alături în lupta pentru apărarea 
cuceririlor revoluției, împotriva u- 
neltirilor imperialismului, în lupta 
pentru triumful mărețelor idealuri 
revoluționare, al marxism-leninis- 
mului.

PE SCURT
VARȘOVIA. — La Varșovia 

a fost semnat planul de co
laborare polono-romînă pe 
anii 1963—1964 în domeniul 
energiei atomice în scopuri 
pașnice.

PARIS. — La 7 noiembrie a con
tinuat în Franța greva muncitori
lor feroviari, declarată în diminea
ța zilei de marți. De astădată au 
intrat în grevă și muncitorii fero
viari de la nodurile de cale ferată 
din orașele Marsilia, Bordeaux, și 
Toulouse.

TOKIO. — La facultatea de 
arte plastice din Tokio, secre
tarul cultural al Legației R. P. 
Romine a ținut o conferință 
în fața studenților japonezi 
despre dezvoltarea artelor 
plastice în R. P. Romînă.

Acest lucru l-a adus la cu
noștință membrilor subcomi
siei pentru problemele forțe
lor armate a senatului S.U.A. 
generalul-maior George Hick
man, șeful departamentului 
justiției militare al forțelor 
armate americane. Din spuse
le sale se poate trage conclu
zia că militarii americani 
aflați în străinătate pot face 
tot ce le trece prin cap.

Hickman a anunțat cu mîn- 
drie că în fiecare două cazuri, 
din trei, organele judiciare 
străine renunță la dreptul de 
a-i judeca pe militarii ameri
cani acuzați de încălcarea 
legilor statului în care se află. 
Iar asemenea cazuri sînt nu
meroase. în perioada 1 ianua
rie — 1 septembrie 1962 un 
număr de 8394 de militari 
americani au săvîrșit delicte. 
Numai 18 din ei au fost con
damnați la închisoare.

E adevărat că se cunoaște 
un caz cînd un militar ame

Recepția oferita 
de guvernul 

sovietic
MOSCOVA 7 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 7 noiembrie 
a avut loc la Palatul Congreselor 
din Kremlin o recepție oferită de 
guvernul sovietic cu prilejul celei 
de-a 45-a aniversări a Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie.

Au luat parte Leonid Brejnev, 
Andrei Kirilenko, Alexei Kosîghin, 
Frol Kozlov, Otto Kuusinen, Dmi
tri Poleanski, Ghennadi Voronov, 
Viktor Grișin, alți conducători so
vietici și de partid, mareșali, ge
nerali, amirali și ofițeri, cosmo- 
nauți sovietici, fruntași de la în
treprinderile și de pe șantierele 
din Moscova, colhoznici din sa
tele din regiunea Moscovei.

Printre oaspeți s-au aflat diplo- 
mafi străini și ziariști.

A participat Alexei, patriarhul 
Moscovei și al întregii Rusii, și 
alți reprezentanți ai înaltului cler.

La recepție au participat dele
gații străine care au sosit la Mos
cova cu prilejul sărbătoririi celei 
de-a 45-a aniversări a Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie.

La recepție, N. S. Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., a rostit un toast în 
cinstea marelui popor sovietic 
care a săvîrșit primul revoluția so
cialistă și a deschis calea spre un 
viitor luminos.

Măreția faptelor de eroism ale 
poporului, a declarat el, constă 
în aceea că la chemarea partidu
lui și a lui Lenin a săvîrșit revo
luția socialistă în condițiile cînd 
Rusia era o țară înapoiată, cînd 
poporul, îndurînd privațiuni și mi
zerie, a participat la lupta pentșu 
putere și pentru apărarea revo
luției literalmente desculț și ne
înarmat.

N. S. Hrușciov a toastat pentru 
clasa muncitoare, pentru țărăni
mea muncitoare și pentru in
telectualitatea țării sovietice, 
pentru Partidul Comunist, pentru 
Comitetul lui Central și pentru 
guvernul sovietic, penfru forțele 
armate care stau de strajă cuceri
rilor lui Octombrie, de strajă pă
cii și sînt întotdeauna gata să res
pingă orice atentat la munca 
pașnică și la cuceririle oamenilor 
sovietici, pentru viitorul lor — ti
neretul, pentru gloriosul Comso- 
mol care răspunde cu însuflețire 
la chemările partidului și se inte- 

• grează în cele mai înaintate sec
toare ale luptei pentru comu
nism.

De asemenea, a toastat penfru 
solidaritatea revoluționară interna
țională a oamenilor muncii, pen
tru Cuba eroică și pentru guvernul 
ei revoluționar în frunte cu marele 
conducător al revoluției cubane, 
Fidel Castro, și cu glorioșii săi 
tovarăși de luptă.

N. S. Hrușciov a toastat pentru 
prietenia între toate popoarele, 
penfru politica de coexistență paș
nică, penfru pace în întreaga 
lume, pentru ambasaHorii care 
reprezintă la Moscova numeroase 
țări, pentru poporul american care 
a dat dovadă de înțelepciune în 
perioada celei mai acute încor
dări a situației internaționale în 
legătură cu conflictul din Marea 
Caraibilor.

N. S. Hrușciov a vorbit cu căl
dură și însuflețire despre popoa
rele care au pășit pe calea con
struirii socialismului, popoarele 
care sub conducerea partidelor 
comuniste și muncitorești con
struiesc societatea socialistă, des
pre popoarele care luptă pentru 
libertatea și independența lor, 
pentru fericire și pace pe pămînt.

Toasturile rostite de N. S. 
Hrușciov au fost ascultate cu o 
deosebită atenție și caldă apro
bare. Ele au fost subliniate necon
tenit de aplauze furtunoase.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă degajată, caldă și cor
dială,

MOSCOVA — Răspunzînd 
invitație, C.C. al P.C.U.S. și 
guvernului U.R.S.S., în seara 
zilei de 7 noiembrie a sosit la 
Moscova Janos Kadar, prim- 
secretar al C.C. al P.M.S.U., 
președintele Guvernului Revo
luționar Muncitoresc Țărănesc 
Ungar.

ATENA. — După cum rela
tează ziarul „Avghi", poliția a 
arestat și a deportat pentru ac
tivitate politică încă un acti
vist al E.D.A. Este vorba de 
Katirinis, eliberat abia acum 
trei luni din lagărul de con
centrare de pe insula Hagios- 
Evstratios.

rican a fost condamnat la 20 
de ani închisoare. Această sen
tință a fost pronunțată de un 
tribunal militar englez în 
procesul unui aviator ame
rican care a avut „impru
dența“ să înfigă un cuțit în 
spatele unui cetățean englez, 
mort curînd după aceea. Dar, 
și în acest caz, autoritățile 
militare americane au reușit să 
„demonstreze" că englezul în
junghiat n-a murit din cauza 
loviturii primite, ci în urma 
„asistenței medicale necores
punzătoare". Lucrurile s-au 
terminat prin condamnarea 
aviatorului-asasin la 10 zile 
închisoare cu următoarea for
mulă originală de acuzare: 
„Condamnat pentru portul 
unui cuțit prea lung’’.

Atât Hickman cit și Leigh, 
adjunctul consultantului șef al 
Ministerului de Război, care 
i-a urmat la cuvînt, n-au fost 
zgîrciți cu complimentele la 
adresa justiției „țărilor prie-

FRANȚA : Aspect din timpul desfășurării unui miting al minerilor 
de la mina Maurier, pentru condiții mai bune de muncă și viață.

Pentru normalizarea 
comerțului internațional 

Intervenția reprezentantului R. P. Romine 
în Comitetul nr. 2 al 0. N. U.

NEW YORK 7. - De la trimisul 
special Agerpres, C. Răducanu :

In Comitetul nr. 2 se află depu
se două rezoluții în legătură cu 
comerțul internațional — una pre
zentată de Uniunea Sovietică și 
propunînd convocarea în 1963 a 
unei conferințe internaționale cu 
participarea tuturor țărilor și alta 
depusă de 38 de țări, în legătură 
cu o serie de măsuri pentru con
vocarea unei conferințe asupra co
merțului și dezvoltării țărilor slab 
dezvoltate, de asemenea în 1963.

Luînd cuvîntul la dezbaterea Co
mitetului nr. 2, Titus Sinu, din 
partea delegației R. P. Romîne, a 
subliniat că o conferință internațio
nală asupra problemelor comerțu
lui va fi un cadru favorabil penfru 
examinarea atentă și completă a 
problemelor actuale și a perspec
tivelor comerțului mondial și îr; 
același timp va crea condiții fa
vorabile pentru instaurarea unui 
c'imat de colaborare pașnică, 
fructuoasă, în relațiile dintre sta
te.

Titus Sinu a arătat în continua
re că la conferința care s-ar orga
niza de către O.N.U. anul viitor, 
ar trebui să participe toate state
le membre ale Națiunilor Unite, 
ca și oricare alte țări interesate,

în Adunarea Generală a O.N.U.
Votarea rezoluțiilor cu privire Ia încetarea 

experiențelor cu arme nucleare
NEW YORK 7 (Agerpres). — La 

6 noiembrie Adunarea Generală 
a O.N.U. a pus Ia vof rezoluțiile 
cu privire la încetarea experien
țelor cu arme nucleare adoptate 
cu o zi înainte de Comitetul Po
litic.

Reprezentantul Uniunii Sovietice 
a propus ca rezoluția celor 37 de 
țări să fie pusă la vot pe puncte. 
Delegațiile puterilor occidentale, 
în frunte cu S.U.A. și Anglia s-au 
abținut atunci cînd a fost pus la 
vot punctul din preambulul rezo
luției care prevede că memoran
dumul celor 8 țări de la 
Geneva reprezintă o bază să
nătoasă, suficientă și justă pentru 
ducerea tratativelor in vederea în
lăturării divergențelor existente în 
problema unui control eficient a- 
supra experiențelor subterane.

Puterile occidentale au dovedit 
astfel că toate asigurările lor că 
sînt de acord cu memorandumul 
celor 8 nu au fost decît vorbe 
goale. S.U.A. și Anglia au votat 
împotriva punctului operativ al

O rezoluție a Adunării Generale 
a O.N.U. împotriva guvernului 
rasist al Republicii Sud Africane

NEW YORK 7 (Agerpres). — La 
6 noiembrie, Adunarea Generală 
a O.N.U. a solicitat din nou Con
siliului de Securitate să ia în dis
cuție problema excluderii guver
nului rasist al Republicii Sud-Afri
cane din Organizația Națiunilor 
Unite.

Rezoluția, aprobată de Adunarea 
Generală, împuternicește Consiliul 
de Securitate să ia măsurile cuve
nite, inclusiv aplicarea sancțiuni
lor, pentru a asigura îndeplinirea 
de către guvernul R.S.A. a rezo
luțiilor Adunării Generale și Con
siliului de Securitate, care cer a- 
cestui guvern să renunțe la politi
ca rasistă.

Rezoluția prevede ca statele 
membre ale O.N.U. să înfăptuiască 
următoarele măsuri împotriva po
liticii rasiste a guvernului R.S.A. :

tene", atât de generoase. Rela
tând despre desfășurarea șe
dinței subcomisiei, agenția 
U.P.I. remarca: „Senatorii 
prezenți zîmbeau înduioșați“, 
își aminteau probabil de „poz
nele“ din tinerețe. Ei s-au dis
trat în Filipine sau în insulele 
Hawai, iar fiii și nepoții lor 
„fac năzbîtii“ în Europa occi
dentală, în Japonia, sau prin 
alte „țări prietene“.

CLUBUL 
OPTIMIȘTILOR 
■ uccesul pe care-l cu

noaște un club dic 
Chicago dă de gîn- 
dit. Denumirea clu
bului este : „Viața e 
frumoasă și intere
santă".

„Scopul principal pe care și-l 
propune clubul — scrie revista 

care nu sînt membre ale O.N.U., 
deoarece toate țările, indiferent 
dacă sîrt mari sau mici, dezvolta
te sau mai puțin dezvoltate din 
punct de vedere economic, sînt 
interesate în organizarea și în 
restabilirea unor relații comercia
le internaționale bazate pe ega
litate.

în ce privește ordinea de zi a 
conferinței internaționale asupra 
problemelor comerțului, delegația 
romînă consideră că ea trebuie 
astfel stabilită îneît să permită 
discutarea sub toate aspectele a 
problemelor care interesează în a- 
ceeași măsură toate statele și să 
nu fie limitată la o serie de pro
bleme specifice doar unui anumit 
grup de țări. In acest sens propu
nerea sovietică — a subliniat Ti
tus Sinu — este mai potrivită, în- 
trucît ea analizează ansamblul ge
neral al comerțului internațional 
de care depinde de altfel și re
zolvarea problemele«- privind co
merțul țărilor slab dezvoltate.

Delegatul romîn a subliniat, de 
asemenea, importanța creării unui 
organism internațional, sub forma 
unei organizații internaționale de 
comerț, concepută ca un organ 
permanent specializat al O.N.U.

rezoluției în care se cere ca 
toate experiențele cu larme nu
cleare să înceteze imediat și nu 
mai târziu de 1 ianuarie 1963. A- 
cest punct a fost adoptat cu 84 
de voturi. Pentru el au votat 
printre altele delegațiile U.R.SJS. 
și ale tuturor statelor socialiste. 
Adunarea Generală a adoptat re
zoluția cu 75 voturi pentru și 21 
abțineri.

A fost apoi adoptată cu 51 de 
voturi rezoluția anglo-americană 
care lasă portițe de scăpare pen
fru continuarea experiențelor nu
cleare. U.R.S.S. și delegațiile ță
rilor socialiste au votat împo
triva acestei rezoluții. 40 de țări 
s-au abținut.

Reprezentantul Uniunii Sovietice, 
P. D. Morozov, care a luat cu
vîntul primul pentru motivarea vo
tului, a spus că delegația sovie
tică a apreciat proiectele de re
zoluție în măsura în care ele co
respund cererii de încetarea fără 
excepție a tuturor experiențelor 
cu arme nucleare.

să rupă relațiile diplomatice cu 
R.S.A. sau să se abțină de la sta
bilirea unor asemenea relații ; să 
închidă porturile pentru toate na
vele care navighează sub pavilio
nul R.S.A. î să interzică navelor 
lor să ancoreze în porturile din 
R.S.A. ; să boicoteze toate mărfu
rile R.S.A. ,■ să nu exporte mărfuri 
în R.S.A., inclusiv arme și muniții i 
să refuze avioanelor R.S.A. drep
tul de a zbura prin spațiul lor 
aerian și de a ateriza pe teritoriul 
lor.

Pentru această rezoluție au vo
tat delegațiile din 67 de țări (țările 
socialiste și țările afro-asiatice). 
Au votat contra delegațiile din 16 
țări (inclusiv S.U.A., Anglia și 
Franța). 23 de delegații s-au ab
ținut de la vot (în principal cele 
din țările latino-americane).

americană „FORTUNE“ în numă
rul din septembrie — este desfă
șurarea unei largi și perseverente 
campanii împotriva proastei dis
poziții cauzată mai ales de mersul 
afacerilor”.

Membrii clubului poartă pe 
piept o insignă metalică pe care 
scrie : „Viața e frumoasă și inte
resantă. Treburile merg strună“. 
Conform statutului, membrii clu
bului nu trebuie să-și piardă cu
rajul în nicio situație și au dato
ria „să facă cel puțin de două 
ori pe zi cîte o remarcă opti
mistă“.

Foarte curînd, faima clubului 
s-a răspîndit și în alte orașe și el 
a început să prospere. „Numărul 
membrilor clubului — scrie „For
tune“ — crește mereu, ajungînd 
astăzi la 750.000 de oameni. Ar 
fi greu să explici Intr-un mod 
cît de cît rezonabil o cifră atît 
de impunătoare. Ea surprinde, dar 
și întristează“.

De ce întristează^ Revista este

Este vorba 
de. « • 

slăbit
— Vă salvăm de comu

nism ! — repetă pînă la 
răgușire emisarii S.U.A. în 
Vietnamul de Sud.

Și primesc doar un răs
puns :

— Slăbiți-ne !
Trimișii ziarelor de mare 

tiraj de peste ocean între
prind pe cont propriu son
daje gen Gallup la Saigon.

— Vă bucură prezența 
militarilor americani ?.

Răspunsul este uniform:
— Slăbiți-ne!
în universități, catedrele 

sînt ocupate de profesori 
americani.

— Vom vorbi despre lu

mea liberă... — sună titlul 
lecției nr. 1.

Replica promptă a stu
denților :

— Slăbiți-ne !
Inima caritabilă a Wa

shingtonului nu a rămas 
insensibilă. Un avion a 
pornit grăbit spre Saigon, 
căci nu mai era tâmp de 
pierdut în largul mării pe 
vreo corăbioară oarecare. 
Din piatecele uriașei păsări 
argintii au fost coborîte cu 
grijă cutii. Ambalate ele
gant, ireproșabil. Cantita
tea — impresionantă. 50 000 
de cutii. Un cuvînt sălăș- 
luia pe fiecare cutie : „Me- 
trekol”. De 50 000 de ori 
stătea scris caligrafic, vi
zibil: „Metrekol“. Rezonan
ța cuvîntului părea puțin 
ciudată, avea o undă de 
mister. Dar ce contează re
zonanța unui nume cînd 
este vorba de darul gene
ros al filantropicei organi
zații americane „Alimente 
pentru pace“ expediat flă- 
mînzilor sud-vietnamezi a- 
menințați să moară de ina- 
niție...

In sfîrșit, iată-ne în clipa 
fericită cînd cutiile au fost 
desfăcute. înăuntru, pasti
le. Milioane de bucăți.

Un text laconic, aflat în 
fiecare cutie, explica : pas
tile pentru... slăbit.

Washingtonul vrea, deci, 
să dovedească că nu a ră
mas insensibil față de do
leanțele sud-vietnameze.

Și, totuși, cînd o să-i... 
slăbească ?

EUGENIU OBREA

Rezultatele prelimi nara 
ale alegerilor 
din S.U.A.

WASHINGTON 7 (Agerpres). — 
La 6 noiembrie în Statele Unite au 
avut loc alegeri legislative pen
tru toate locurile din Camera Re
prezentanților, pentru o treime 
din numărul senatorilor și pentru 
35 de locuri de guvernatori. După 
cum transmit agențiile occiden
tale de presă, rezultatele prelimi
nare ale alegerilor care au devenit 
cunoscute pînă la ora 17,00 G.M.T. 
arată că partidul democrat și-a 
menținut controlul absolut atît a- 
supra Senatului cit și a Camerei 
Reprezentanților.

Referindu-se la rezultatele ale
gerilor, corespondentul din Wa
shington al agenției France Presse 
subliniază că deși nu sînt încă cu
noscute rezultatele alegerilor în 
întregime, cifrele de pînă acum a- 
rată că partidul democrat va pierde 
cîteva locuri în Camera Reprezen
tanților dar, în schimb, va cîștiga 
cîteva locuri în Senat.

Semnificativ pentru actualele a- 
legeri este faptul că fiind lipsiți 
de posibilitatea de a alege între 
programele politice ale celor două 
partide întrucît, in problemele de 
bază atît interne, cit și externe 
ele sînt identice, alegătorii au fost 
chemați să-și dea votul unor per
sonalități mai mult sau mai puțin 
cunoscute de ei.

îngrijorata, probabil, de faptul că 
în Statele Unite există alifia oa
meni predispuși la descurajare, 
care recurg la remedii naive : „să 
facă de două ori pe zi cîte o re
marcă optimistă“.

Va reuși oare clubul să rezolve 
problema descurajaților l Vor pu
tea oare un milion și jumătate 
(750.000 x 2) remarci optimiste zil
nic să facă înfr. adevăr viața 
„frumoasă și interesantă“? Nu e 
de crezut I Viața poate fi într-a- 
devăr interesantă și frumoasă. 
Dar pentru aceasta, omul nu tre 
buie să fie frămîntdl de grijile și 
teama zilei de mîine care îi ob 
sedează în America de azi.

E. R
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