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Proletari din toate țările, uniți-vă!

w ÎNSEMNĂRI

le cunoașteți

• Urt ,,mic dar“ pen
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Tezele sînt în foi (La Școala medie nr. 2 „V. Alecsandri" din Bacău).
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Vedere parțială a întreprinderii pentru valorificarea stufului—Brăila
Foto : Prof. V. ORZA
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Pe înțelesul 
cursa noilor

a gospodăria agri
colă colectivă „7
Noiembrie" din Co- 
dlea s-au deschis
cursuțile învățămîn- 
tului agrotehnic de 
masă de trei ani.

La această lecție de deschidere 
au fost prezen)i toți cursanții în
scriși la cele două cercuri agro
tehnice și la cercul zootehnic ; 
n-a lipsit nimeni. Cu zece zile 
înainte și apoi în ziua stabilită, 
organizajia de bază U.T.M. a fă
cut mobilizarea tuturor tinerilor 
înscriși.

Referindu-se la necesitatea ca 
fiecare colectivist să-și , îmbogă
țească bagajul cunoștințelor pro
fesionale, să cunoască bine și să 
aplice învățămintele științei agri
cole înaintate, tovarășul Toma 
Cordoș, președintele Consiliului 
agricol al orașului Brașov, a pre
zentat o serie de exemple con
crete din gospodăria colectivă. 
Anul acesta, colectiviștii din Co- 
dlea au obținut cîte 2 586 de ki
lograme de grîu la hectar de pe 
400 de hectare, 21 000 de kilo
grame de cartofi. De asemenea, 
producfii sporite s-au înregistrat 
la sfecla de zahăr, la porumb si
loz, la grădina de legume. în 
sectorul zootehnic, la ferma de 
vaci, sînt create toate condițiile 
ca pînă la sfîrșitul anului să se 
obțină 2 400 de litri de lapte de 
ia fiecare vacă furajată.

— Toate acestea sînt rezultatul 
ajutorului multilateral acordat de 
stat gospodăriilor colective prin 
semințe de înaltă productivitate, 
prin animale de rasă, prin cre
dite pe termen lung în condiții a- 
vantajoase, prin tractoare și ma
șini agricole moderne, prin pre
gătirea și trimiterea la sate a 
unui mare număr de specialiști. 
Totodată însă ele sînt rodul însu
șirii și aplicării de către colecti
viști a metodelor avansate . rezul- 
tafe din cercetările știinfifice și 
din experiența practică a frunta
șilor.

— Producțiile pe care le-ați 
realizat sînt bune — a continuat 
vorbitorul — dar nu reprezintă o

limită peste care nu se poate 
trece. Dimpotrivă, ele v-au dove
dit că mai aveți încă rezerve pe 
care trebuie să le valorificați luînd 
ca ajutor știința agricolă. Există 
toate posibilitățile să se obțină 
peste 3 000 de kilograme de grîu 
la hectar. Dar penfru aceasta tre
buie să aplicați amendamente 
calcaroase, trebuie să cunoașteți 
și să safisfaceți nevoile de hrană 
ale pămîntului, ale plantelor, tre-

■ levii — colectiviști 
mai vîrstnici și mai 
tineri — au luat loc 
în bănci. Tehnicianul 
agronom Sora Cîi- 
naru, ca orice profe
sor, a așezat pe

masă caietul cu planul lecției și
a încejsut să vorbească simplu,
folosind exemplele cele mai sem
nificative. Tema lecției : „Organi
zarea producției în marile gospo-

BAIA MARE (de la 
corespondentul nostru). 
La Uzinele „Unio" din 
Satu Mare există 
peste 230 de inovatori. 
Aceștia studiază și re
zolvă multe probleme 
legate de îmbunătăți
rea calității produse
lor, perfecționarea teh-

nologiei de fabricație, 
reducerea continuă a 
consumului specific de 
materie primă și mate
riale auxiliare. Anul 
acesta s-au aplicat nu
meroase propuneri de 
inovații. „Modificarea 
legăturilor hidraulice 
a remorcii basculan-

te" permite reducerea 
lungimii tubului flexi
bil de cauciuc, „Con
fecționarea unui dispo
zitiv de asamblare prin 
sudură a două piese 
simultan" etc, sînt 
inovații care au adus 
uzinei economii ce de
pășesc 1 milion lei.

crește, ce producții îți vor da 7 
Fiecare știe din proprie experien
ță că astfel de calcule nu se pu
teau face, pentru că producția în 
cadrul micii gospodării țărănești 
era limitată, pentru că nu exista 
baza materială, pentru că țăranul 
nu era sfăpîn pe cunoștințele ști
ințifice necesare. Acum î Să luăm 
exemplul nostru : gospodăria co
lectivă este tînără, abia a împli
nit doi ani, dar cu ajutorul mate-
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buie să stabiliți prin experiențe 
cele mai potrivite soiuri. Pentru 
aceasta însă se cer cunoștințe te
meinice de specialitate, se cere 
însușirea științei agricole.

Intr-un viitor foarte apropiat 
vacile proprietate obștească pot 
da cel puțin cîte 3 000 de litri 
de lapte anual. încă de acum 
aveți exemplare care dau aseme
nea producții. Dar penfru aceasta 
este necesar să fie asigurată o 
bază furajeră echilibrată, să fie

dării agricole socialiste". A vor. 
bit pe larg despre încheierea co
lectivizării agriculturii, despre po
sibilitățile ce le au gospodăriile 
agricole colective în sporirea pro
ducției la hectar și creșterea ani
malelor, aplicînd pe scară largă 
știința agricolă.

La capitolul „Planificarea acti
vității de producție a gospodă
riei" a folosit exemple din 
gospodăria lor colectivă din Stoe- 
neșfi, raionul Giurgiu.

— Se putea, înainte, în condi
țiile gospodăriei individuale, să 
precizezi le recolte vei obține 
peste 2—3 ani, cîte animale vei

rial acordat de stat și cu mijloace 
proprii a reușit să-și creeze un 
sector zootehnic destul de dez
voltat : 217 bovine, 540 de oi, 
200 de porci etc; pentru ele au 
fost construite adăposturi cores
punzătoare. Apoi aici, în sat, nu 
s-a practicat pînă anul acesta le
gumicultura ; și iată că cele 27 
de hectare de. grădină au adus 
un-venit de peste 400 000 de lei 
— o avere. Nu s-a cultivat nicio
dată orez și iată că din anul viitor 
ne vom ocupa și de cultura ore
zului.

Toate acestea le cunoașteți. 
Ceea ce trebuie să reținem însă,

este faptul că marea gospodărie 
agricolă socialistă oferă posibili, 
tatea valorificării superioare a 
tuturor resurselor materiale locale, 
oferă posibilitatea folosirii rațio
nale, productive, a forțelor de 
muncă. Pe baza studierii atente a 
acestora se pot întocmi planuri 
de perspectivă realiste, științifice, 
prin îndeplinirea cărora 
economică a gospodăriei 
ve va crește neîncetat.

Problemele organizării 
in gospodăria colectivă 
nit vii discuții. Vorbind despre 
organizarea temeinică a echipelor 
și brigăzilor, lectorul a folosit 
exemplul brigăzilor conduse de 
llie Popa și Petre Tablă. Amîn- 
două brigăzile au avut cîte 89 
de hectare cultivate cu porumb. 
Pămîntul nu se deosebea cu ni. 
mic unul de altul, iar sămînfa a 
fost absolut aceeași, 
însă, brigada lui llie Popa a bb- 
ținut cu 600 de kg 
boabe la hectar mai 
brigada lui llie Tablă. De unde a 
apărut diferența e ușor de aflat. 
Prima brigadă a executat 5 pră
șite manuale și mecanice la timpul 
optim, pe cînd cealaltă numai'3 
și nu întotdeauna la timpul cuve-

puterea 
colecti-

muncii 
au stîr-

La recoltare

de porumb 
mult decît

VASULE GHEORGHE 
actifist al Comitetului 

raional U.T.M. Giurgiu

(Continuare în pag. a Il-a)
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Fier vechi oțelâriilor

A A

V. hXv.v.v.'

In primele 5 zile ale acestei săptămîni, in orașele și satele 
regiunii Brașov s-au înregistrat succese în acțiunea de colectare 
a fierului vechi. Considerînd că această acțiune constituie o 
datorie patriotică, mii de tineri au strins și trimis oțelăriilor în 
această perioadă aproape 1 000 de tone de fier vechi.

(Agerpres)

Cursuri pentru ridicarea calificării
Peste 18 800 tineri 

muncitori din Între
prinderile regiunii' Hu
nedoara au urmat în 
acest an cursurile pen- 

ridicarea califică- 
organizate Ia locul 
muncă. In urma a-.

jutorului primii din 
partea unor muncitori 
cu mai multă expe
riență, numeroși mi
neri, siderurgiști, con
structori au devenit 
fruntași în producție. 
'Aproape 2 600 dintre

ei sînt Inovatori. Prin 
aplicarea propunerilor 
lor s-au realizat de la 
începutul anului eco
nomii de peste 5 mi
lioane lei.

(Agerpres)
(Continuare în pag. a Il-a)
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Oameni de știință 
în mijlocul 

colectiviștilor
Peste 600 de colectiviști din 

comunele Beliu, Ținea, Batăr, 
Talpoș și altele s-au întâlnit 
zilele acestea cu membrii u- 
nor brigăzi științifice formate 
din ingineri agronomi și zoo- 
tehniști, profesori, medici etc. 
Aceștia au răspuns la aproa
pe o sută de întrebări puse 
de colectiviști privind aplica
rea metodelor înaintate în 
cultivarea pămîntului, crește
rea animalelor, sporirea pro
ducției de lapte, dezvoltarea 
pomicultura. De asemenea, 
specialiștii au dat explicații 
despre unele fenomene ale 
naturii, despre originea omu
lui, despre evenimentele in
terne și internaționale.

(Agerpres)

Izotopi radioactivi 
folosiți în industrie
Peste 60 de întreprinderi, 

schele petroliere și rafinării din 
regiunea Ploiești folosesc în pre
zent izotopi radioactivi la o se
rie de operațiuni ca redarea în 
producție a unor sonde, con
trolul calității producției, trans
portul țițeiului prin conducte, 
prelucrarea lui etc.

La Teleajen și la alte rafină
rii, prin folosirea izotopilor ra
dioactivi se determină cu preci
zie momentul umplerii rezervoa
relor pînă la nivelul admis cu 
chimicale ce se folosesc în pro
cesul tehnologic de prelucrare a 
țițeiului și de deparafinare a 
uleiurilor. In același timp se in
dică cantitatea de chimicale con
sumată.

Se lărgește cîmpul de aplicare 
a izotopilor radioactivi în uzi
nele constructoare de utilaj 
petrolier din Ploiești, Cîmpina 
și Tîrgoviște, la fabrica de sticlă 
din Azuga și în alte unități 
industriale din alte regiuni.

(Agerpres)

La I.M. Roman se montează în 
serie mașini pentru industria fo
restieră. Unul dintre fruntașii de 
aici este montorul Vasile Brăescu. 
Avînd o calificare înaltă el exe
cută mai multe operații, lată-l 
mînuind cu atenție o mașină de 

găurit electrică

Foto : AGERPRES

fruntașii — muncitori, ingineri sau 
]\/l tehnicieni, oamenii care, zi de zi, sînt în primele rînduri ale 

bătăliei pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor de produc
ție. Obiectivul fotografic a înregistrat, în imaginile de față, portre
tele ă 4 dintre tinerii cei mai buni, fruntași de la întreprinderea 
„înfrățirea" din Oradea.

...lată-l pe cel din fotografia cu nr. 1. Se numește loan Matiș 
și este de profesie turnător. în întreaga secție el este cunoscut pen
tru înalta sa calificare, pentru modul în care își organizează locul de 
muncă. L-au primit de curînd în rîndurile candidaților de partid.

...loan Luca, lăcătuș monfor de mare specializare. (fotografia 
a 2-a). Ceea ce îl remarcă este marea sa grijă pentru calitatea 
produselor, pentru executarea promptă și în cele mai bune 
condiții a tuturor indicațiilor tetehnice.

...în realizarea produselor care duc faima Uzinei „înfrățirea" — 
în țară sau peste hotare — se înscrie și munca tinerei desena
toare Eva Dalloș, de la serviciul tehnic. Fiecare cota, fiecare indi
cație tehnologică e notată și trasată de ea corect, iar proiectele sînt 
trimise

-Și
Atunci 
tat al 
îndeplinește această îndatorire tînărul oontrolor Emeric Csafho merită 
toată lauda.

Mîndria uzinei o reprezintă 
tehnicieni, 
uxixt:-. -

totdeauna la timp muncitorilor.
iată că primele elemente ale viitoarelor mașini sînt gata, 
intervine în acțiune, în mod necesar, ochiul atent, experimen- 
confrolorului de calitate. Pregătirea și răspunderea cu care

Foto: N. STELORIAN
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Arăturile de toamnă și fer
tilizarea terenurilor pentru în- 
sămințărilc de primăvară con
tinuă în întreaga țară. în des
fășurarea acestor lucrări cele 
mai bune rezultate au fost ob
ținute în regiunile Galați și 
București. După recoltările și 
însămințările de toamnă, folo
sind din plin mijloacele me
canizate, unitățile agricole so
cialiste din aceste regiuni au 
făcut arături pe 90 la sută din 
terenurile prevăzute. De ase
menea, în multe raioane din

celelalte regiuni și îndeosebi 
din Dobrogea, Oltenia, Banat 
și Bacău au fost arate mari 
suprafețe.

In întreaga țară, după cum 
reiese din datele primite de 
Consiliul superior al agricultu
rii, au fost arate 65 Ia sută din 
terenurile planificate. în ace
lași timp au fost încorporate 
în sol însemnate 
îngrășăminte.

In regiunile 
Mureș-Autonomă 
Brașov, Hunedoara și Crișana,

cantități de

Maramureș, 
Maghiară,

arăturile sînt rămase mai în 
urmă. în toate regiunile sînt 
posibilități pentru intensifica
rea executării' ogoarelor de 
toamnă. Condițiile de lucru în 
cîmp sînt încă bune, iar mij
loacele mecanizate pot fi acum 
concentrate în întregime Ia a- 
rături. Această lucrare de bază 
pentru asigurarea unor recolte 
bune în anul viitor trebuie să 
fie terminată în cel mai scurt 
timp pe toate terenurile pre
văzute. (Agerpres)

DE ORICE
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ți privit vreodată în
tr-un caleidoscop ? Cu 
siguranță că în anii copi
lăriei, ori poate mai târ
ziu, vi s-a întâmplat una 
ca asta. Caleidoscopul 
Știți, tubul acela triun

ghiular, în interiorul căruia se gă
sesc mai multe oglinzi, așezate în 
așa fel incit pietricelele colorate 
dintre ele . formează diferite desene 
simetrice, E un ochian magic, cu un 
joc ușor, care place: n-ai decît să 
răsucești puțin tubul și pe loc pie
tricelele roșii, albastre, galbene, ca
fenii, se mișcă, se răstoarnă altcum-

va, formînd mereu, la voia tntîm- 
plării, altă și altă rozetă colorată.

Dealungul zilelor, anilor, decenii
lor existența omului acumulează 
miliarde de fapte și atitudini, atât 
de diverse cum numai viața le 
poate născoci. La prima vedere și 
aici totul se înlănțuie și se îmbină 
ca într-un caleidoscop: la întâmpla
re, Nimic mai neadevărat! In exis
tența omenească intervine idealul 
nostru de viață. El este ceea ce 
organizează într-un tot explicit și 
faptele noastre, și atitudinile noa
stre, în cele mai diverse împrejurări. 
Idealul, asemenea unui controlor, de 
calitate, dă viza de trecere felului 
în care ne petrecem ziua de azi. Și 
tot idealul, asemenea unui arhitect 
proiectant, desenează contururile 
viitorului nostru. Mulțumită idea
lului, ne coordonăm acțiunile, ne 
eșalonăm eforturile și înaintăm rit
mic pe un drum trasat de noi în
șine. Căci luciditatea deplină și ro
mantismul înflăcărat, simțul realist 
al măsurii și zborul înalt al fante
ziei se îmbină armonios în definirea

noțiunii de ideal, ca țel suprem al 
vieții noastre.

Să precizăm însă: această minu
nată capacitate omenească s-a veri
ficat pe deplin abia în momentul 
istoric care a condamnat definitiv 
orînduirile bazate pe exploatarea 
omului de către om. Pînă atunci 
năzuinței firești și profunde a in
dividului spre împlinire, i se opu
nea societatea net ostilă, ucigătoare 
de visuri. Sclavului, iobagului, pro
letarului, imensa închisoare în care 
își duceau zilele -nu le-a cerut ni
ciodată altceva decît muncă și 
supunere; nu le-a oferit niciodată 
altceva decît elemente care, pecet- 
luindu-le supunerea, să ducă la 
intensificarea muncii. Orice obiectiv 
major — libertate, echitatea socială, 
însușirea adevărurilor științei — 
era privit ca un atentat la temeliile 
societății și sancționat ca atare cu 
cea mai mare asprime. Crucificarea 
gladiatorilor lui Spartacus, tronul și 
coroana de foc cu care a fost mar
tirizat Gheorghe Doja sau tragerea 
pe roată a lui Horia, împușcarea 
muncitorilor în masacrele la care

pretutindeni a recurs burghezia în 
ultimul veac, fără număr sînt măr
turiile despre încercările împilato
rilor de a asasina idealurile progre
siste, o dată cu aceia care le purtau. 
Erau reușite vremelnice. Ucigașii 
nu puteau să se felicite multă vre
me : un nou val de luptă revolu
ționară înscria pe flamurile sale 
țelurile celor, căzuți — și ceva nou 
pe deasupra.

Iar cînd în fruntea clasei celei 
mai strîns legate de ideea progresu
lui — clasa muncitoare — a apărut 
și s-a organizat detașamentul său de 
avangardă cel mai conștient de 
sarcinile maximale și minimale ale 
luptei, de strategia și tactica nece
sară victoriei — partidul comu
niștilor — în istoria dramaticelor 
încleștări ale luptei de clasă a apă
rut elementul hotărîtor. Pentru cei 
însuflețiți de măreața cauză a lui 
Marx, Engels, Lenin, pentru luptă
torii care în fiecare an și în 
fiecare zi întruchipau în acțiune

ȘTEFAN IUREȘ
(Continuare în pag. 2—3)
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„Nimic nu-i mai scump pentru om 
decît viața. N-o trăiește decît o sin
gură dată și trebuie s-o trăiască 
astfel, incit să nu-i pară rău că a 
trăit, să nu aibă a-și reproșa un 
trecut meschin și rușinos, astfel ca 
în fața morții să poată spune: toată 
viața și 
închinat 
din lume 
omului/'

toate puterile mi le-am 
celui mai minunat lucru 
- lupta pentru eliberarea

PAVEL KORCEAGHIN — NIKOLAI OSTROVSKI (»

(Urmare din pag. l-a)

ideile nemuritoare ale marilor dascăli, 
oricit de grele aveau să mai fie jertfele, 
izbînda clasei muncitoare era neîndo
ielnică. Idealul lor ? Să aducă un ase

menea aport luptei pentru răsturnarea 
orînduirii burgheze, incit să fie demni, 
ulterior, a se număra printre construc
torii societății socialiste. Omul cu idea
luri comuniste a fost acela care, în anii 
beznei și teroarei realiza, cel dintîi, su
dura corrfiplectă dintre aspirațiile sale și 
realitățile obiective ale viitorului. El nu 
ignora posibilitatea de a fi suprimat îna
inte de a vedea roadele luptei. Dar cer
titudinea victoriei îi striga imperios : 
înainte ! Pînă la ultima suflare, cu ulti
ma fărîmă de energie, dăruindu-te pen
tru triumful „clasei în atac“, pentru ni
micirea cu un ceas mai devreme a lu
mii vechi, pentru făurirea cu un ceas 
mai devreme a lumii noi — înainte !

Un astfel de om — noi îl numim erou, 
dar imaginea lui despre sine era infinit 
mai modestă — avea odată, în cel mai 
greu moment al existenței sale, o discuție 
cu un dușman. Un dușman de neîmpă
cat. Nu un dușman de moarte, cum spu
ne formula consacrată, ci moartea în
săși. Scena se petrece Cu aproape trei 
decenii în urmă. Decorul: Atelierele 
C.F.R. Grivița. Nu se numesc încă Gri- 
vița roșie, asta se va întîmpla abia după 
dimineața aceasta geroasă, mohorîtă, de 
februarie. Vîntul spulberă zăpada de pe 
acoperiș, învîrtejind-o lingă sirenă. Pum
nul unui băiat de 19 ani, subțiratec și 
prost îmbrăcat, trage maneta. De cit 
timp trage astfel ? Ore ? Zile ? Veacuri?

Moartea : Gerul nu te-a amorțit încă? 
Dă-i drumul manetei.

Roaită: Nu m-a amorțit. Nu dau 
drumul.

Moartea : Dar eu sînt aici. Pe aproape. 
Nu mă vezi ?

Roaită: Ba da. Te văd foarte bine. 
Te-a adus comisarul regal. Ești în țe
vile acelea negre care țintesc spre noi.

Moartea : Spre tine.
Roaită : Știu. Și spre miine.
Moartea : Cînd îți voi amorți eu mîna, 

va trebui să dai drumul manetei.
Roaită : Da, atunci poate. Dar poate 

nici atunci.
Moartea : Nu mă sfida, băiete. Nu mă 

cunoști. Nimeni nu ți-a putut spune cum 
sînt eu de fapt. Nu las pe nimeni să se 
întoarcă și să spună. Ascultă-imă, vreau 
să-ți vorbesc. Fă să tacă sirena aceea, 
trebuie să-mi auzi glasul.

Roaită: Ți-1 aud. Acum ai făcut să ță
cănească închizătoarele puștilor. Sirena 
n-o voi opri însă. Pe ea trebuie s-o audă 
toată Grivița. Tot orașul. Toată țara. 
Pămîntul.

Moartea : Ha ! Te pomenești că și ste
lele !

Roaită: (pe gînduri) : Da, tot ce se 
poate.

Moartea: Uită-te la mine. Ce tînăr 
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acă între cei căzuți odinioară 
ți prezentul nostru se afla 
interpusă piedica unei orîn- 
duiri monstruoase care, cu 
oricîte jertfe trebuia — și a 
fost — zdrobită, între noi cei 
de azi și viitor drumul este

u Nu înseamnă că și neted. Viitorul 

ești 1 Prea tînăr. De ce tovarășii tăi te 
aruncă în brațele mele ? încă nici n-ai 
apucat să trăiești.

Roaită : Am apucat să cred în ceva. 
Moartea : în ce ?
Roaită : în viață.
Moartea: (rîzînd): Strașnic! în viață, 

spui ? Ce viață ai mai avut și tu ? Las- 
că știu eu. Foame. Frig. Bătăi. Umilință. 
Viață amărîtă de ucenic lăcătuș...

Roaită : ...în Romînia de azi. Exact, 
în țara unde domnesc comisarul regal, 
bancherii și moșierii. Unde domnești tu. 
Azi. Dar mîine ? Viața, aceea care o să 
fie mîine ?

Moartea : (sec) : N-o cunosc. Nu mă 
interesează.

Roaită : (cu ochi strălucitori, imenși) : 
Dar eu o cunosc ! Pe mine mă intere
sează ! încă înaihte de a intra în U.T.C. 
mă interesa. Dar acum o și văd. Măcar 
în liniile ei mari, dar o văd. E tot ce 
poate fi mai frumos pe pămînt. Liber
tate, muncă în lumină, bucurie, în fie
care zi, mai multă și mal intensă bucu
rie. tinerețe cu aripi uriașe...

Moartea : Nu mai am timp. Dacă nu 
cobori imediat...

Roaită : Nu mă întrerupe : Chiar aici, 
pe unde calci tu azi, moarte, știi ce-o 
să fie peste 20—30 ani ? Văd foarte clar: 
flori. O mulțime de bujori aprinși, 
parfumați...

Moartea : Flori ? înseamnă că n-o să 
mai fie uzină.

Roaită (zîmbind) : Ba da, tocmai. Un 
covor de flori în curtea uzinei.

Moartea : Nu cred.
Roaită : Eu însă știu. Mai știu că pe 

aici, pe unde-ți ciocnești oribil oasele 
uscate, o să răsune atunci muzica. Să 
nu-mi spui că n-o să fie uzină pe aici. 
Va fi uzină. Muzica va răsuna în toate 
uzinele noastre, tocmai pentru că vor fi 
ale noastre.

Moartea : Să zicem. Ei și ? Tot n-ai 
s-o mai auzi.

Roaită : O vor auzi cei care se nasc 
acum și mai tîrziu.

Moartea:. Dar tunul Ultimul sunet 
pe care ai să-l auzi va fi salva jandar
milor

Roaită: Minți !& Ultimul lucru pe 
care am să-l aud va. ff glasul acestei si
rene pe care mi-a încredințat-o Partidul 
Comunist din Romînia. Glasul luptei 
noastre.

Moartea : Așa? Bine, vom vedea îndată. 
(Cu glasul colonelului Hotineanu) : Foc I 
(Roaită continuă să tragă sirena. Stri
gătul ei acoperă gloanțele. Vuietul sire
nei răsună mereu, amplu, copleșitor, 
trece prin anii fierbinți, trece peste ma
rele prag a lui August 1944, apoi înce
tul cu încetul, își îndulcește timbrul ji, 
fără nici o clipă de întrerupere, devine, 
treptat-treptat, muzică)

Viața i-a dat dreptate ucenicului parti
dului. Pentru aceasta, noi, ÎS milioane 
de oameni depunem mărturie cu zilele 
noastre, clădite aevea din minunata 
esență a idealului său.

începe azi, adus prin strădaniile noastre 
colective, dar și idealurile către care 
năzuim s-au 
orizont: continua 
și a personalității 
muncește 
lismului ; 
formează 
cialismul

către
lărgit acoperind întregul 

înflorire a societății 
umane. Poporul 

pentru desăvîrșirea socia- 
în fiecare dintre cei care 

marea noastră familie, 
și-a imprimat însemnele

so- 
în-

p 
?

p 
p

ndbilatoare. Dar progresele individuale 
spre înfăptuirea năzuințelor nu sînt uni
forme, nu sînt egalate mecanic, ritmul 
lor diferă de la un om la altul, de la 
un tînăr la altul. Unul își învinge mai 
repede și mai hotărît forțele de inerție, 
celălalt mai lent și anevoie. Unul știe 
de la început și cu precizie ce vrea, își 
subordonează toate acțiunile zilnice sco
pului suprem; celălalt caută vreme în
delungată, i se pare că a găsit, bîjbîie, 
se lovește de praguri, renunță, o ia de 
la capăt. Ba, poate, deși amîndoi tine
rii sînt cam de aceeași vîrstă, pe cînd 
primul și-a formulat solemn angajamen
tul lăuntric de mare gravitate, hotărît 
să-l respecte totdeauna și orice s-ar în
tîmpla, al doilea, copilăros încă, își înal
ță țelurile ca pe niște zniee de hîrtie în 
bătaia tuturor vînturilor (citește : capri
ciilor) încolo și încoace, planat sau de-a 
berbeleacul, cum se nimerește. Iar timpul 
trece obiectiv pentru amîndoi, așteptînd 
de la amîndoi roadele, împlinirea făgă
duielilor.

Gheorghe Popa este mai mare decît 
Mircea Țiplea cu mai puțin de doi ani. 
Sînt amîndoi pricepuți în meseria lor 
de strungari în sectorul prelucrător me
canic al Uzinelor „Timpuri Noi“ ; amîn
doi sînt inteligenți și au trăsături atră
gătoare ; amîndoi sînt utemiști. In plus 
Gheorghe Popa mai este candidat de 
partid, în plus mai îndeplinește diferite 
munci obștești de răspundere în uzină, 
în plus mai este elev la seral în clasa 
a X-a

Dar ascendentul său principal asupra 
celuilalt încape într-un singur cuvînt 
cuprinzător: maturitatea. Pentru Țiplea, 
cinci-șase zile absentate de la uzină nu 
constituie nici o problemă de conștiință. 
Vedeți dumneavoastră, au fost zile cu 
cer senin, nici nu știți ce plăcut e să-ți 
iei bicicleta și să luneci, așa, pe asfal
tul ca oglinda, pe cînd razele soarelui 
se încurcă în spițele lucitoare... E foar
te plăcut, într-adevăr, recunoaște și 
Popa, care are și el bicicletă și ii pre
țuiește însușirile, dar care înțelege să a- 
corde distracțiilor timpul liber, nu timpul 
destinat producției. Pentru Popa, a nu 
avea nici un rebut în tot lungul anului 
1962, a îndeplini repede și bine sarcinile 
de plan, a se strădui consecvent pentru 
ridicarea calificării sînt preocupări de 
prim rang, dictate de o concepție de 
viață, elemente componente ale unei li
nii de conduită, din timp și cu atenție 
elaborată. Grija lui Țiplea este însă alta: 
cum să amortizeze criticile, prin ce ter
tip să evite „frecușul“ pe care delăsar'ea 
lui îl face inevitabil din partea lui Mă- 
lăieru, șeful brigăzii de producție, a to
varășilor din organizația U.T.M., a gru
pei sindicale, a maistrului Nițu, a ingi
nerului Barbu, a tuturor celor mîhniți 
și nemulțumiți de comportarea lui. Mai 
departe. Are Gheorghe Popa anumite 
frământări personale, lucruri care-l ne
mulțumesc cu privire la felul în care 
înaintează spre felul propus ? Da, are. 
El, Popa, Se gîndește că din partea lui 
uzina n-a primit încă inițiative cit de 
cit mai însemnate, cabinetul tehnic i-a 
rămas încă necunoscut, la școală obține 
cel mai frecvent nota 8, mai rar 9, dar 
de c.e. nu frecvent 9 și deseori 10?; de 
citit Citește, ce-i drept, cu plăcere și 
mult peste listele bibliografice ; dar de 
ce încă atît de nesistematic, oarecum pe 
apucate ? Ca să-și realizeze idealul său 
de tînăr muncitor educat de partid, cîte 
„rezerve interne“ așteaptă încă nefolo
site. In afară de aceasta simte că va tre
bui să intervină mai direct, mai activ 
și mai consecvent în viața colectivului 
de muncă, să lupte neșovăitor, intran
sigent, fără sfieli, pentru curățirea oțe
lului de zgură în acești băieți cu care 
lucrează umăr la umăr. Cum e oare cu 
putință ca Țiplea să nu fi citit măcar 
o singură Carte de mai bine de un an, 
de cînd a terminat școala profesională ?! 
Uite că totuși e cu putință. Și încă mai 
vrea, zice, să intre la seral „ca să de
vină om cult“. Școala, adică, o să-l ,,o- 
blige” să se instruiască. Lectură exclu
siv din obligație — ce prostie mai e și 
asta ?! Aici trebuie operate schimbări 
în conștiință: ea, și numai ea, să-i cea
ră lui Țiplea să deschidă cartea, ea să 
nu-i dea voie să lase o singură zi fără 
parcurgerea cîtorva pagini. Iar pentru 
ca să ajungă acolo, trebuie să-l ajutăm 
pe Țiplea să înțeleagă rostul culturii de 
care vorbește atît de superficial. Anume 
să înțeleagă că 1) cultura este o trăsă
tură de bază a omului în comunism 
2) că noi doi avem 18 sau 20 de ani, așa 
că vom trăi cu siguranță în comunism 
cînd 3) cugetul va avea nevoie de cul
tură cum au nevoie plămînii de aer și 
că dealtfel 4) de pe acum, în 1962, cine, 
în pofida condițiilor create, renunță la 
binefacerile culturii, se automutilează 
sufletește și devine un neputincios, inca
pabil să înțeleagă viața.

După cum este lesne de observat, fră
mântările lui Gheorghe Popa includ și 
probleme care în mod firesc ar fi tre-
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buit să populeze universul spiritual al 
lui Țiplea. Un tovarăș aproape de aceeași 
vîrstă cu Popa dar care deocamdată în
tinde viitorului o foaie aproape goală. 
Un lucru este cert : Țiplea nu va fi lă
sat singur. Zeci și sute de tineri ca 
Popa de la Uzina „Timpuri noi“ și de 
pretutindeni îi vor veni în ajutor lui 
Țiplea. întreaga generație crescută sub 
soarele libertății va veghea ca idealului 
nostru măreț — desăvîrșirea socialismu
lui. construirea comunismului — să-i co
respundă și să-i slujească întru totul fie
care acțiune și fiecare pas, fiecare in
tenție și fiecare rezultat, bilanțul zilnic 
al fiecărui tînăr muncitor, constructor 
al viitorului. Procesul a început de mult. 
Convingerile s-au cristalizat. Hotărîrile 
sînt definitive. Ele pot fi oricînd susți
nute, în fața oricui. Chiar și în confrun
tarea cu Ușurința, cu aceea care, încer- 
cind să se strecoare în gîndul și fapta 
noastră, ne-ar frîna idealul.

Da, în fața oricui.

Ușurința : Te-am chemat de cîteva ori 
degeaba, tinere. întîi în șoaptă, pe urmă 
tare. De ce te faci ureche surdă ? Am 
un glăscior de argint.

Constructorul: Nu e nici o prefăcăto
rie. Pur și simplu nu aveam timp. Re
zolvam ceva important și foarte serios.

Ușurința: Serios... Ce cuvînt țeapăn ! 
Ții mult la el, se pare. Dar în sfîrșit... 

Totuși, ce rezolvai, mă rog ? Mi se pă
rea că stai doar întins cu mîinile sub 
ceafă și te uiți la tavan. Nu știu, zău, 
ce vedeai acolo. Te odihneai cu ochii 
deschiși, nu ? Sau ce ?

Constructorul: Recapitulam. Confrun
tam. Selectam.**

Ușurința : Oho, oho, ce vorbulițe ma
sive ! Dar ce, lucrezi la un raport de 
activitate ?

Constructorul : Ai ghicit. Recapitu
lam raportul meu de activitate zilnică, 
îl confruntam cu ceea ce îmi propuse
sem pentru azi. Selectam ceea ce rămîne 
să reiau și să duc la bun sfîrșit mîine.

Ușurința : Și nu te plictiseai ? Te pla
nifici mereu la uzină, fie. Dar și în via
ța personală ? Mai dă-o încolo ! Barul 
acela cochet de care ți-am vorbit de
unăzi, de ce nu l-ai planificat ? Ți-am 
prezentat niște fetișcane nostime, te-am 
poftit să le curtezi nițel pe rînd — de 
ce nu le-ai planificat ? M-am oferit să 

te învăț cum se dansează rock-ul, m-am 
arătat gata să te inițiez în poker, ți-am 
propus o mulțime de amuzamente. De ce 
n-a încăput nimic din toate astea în pla
nificarea ta ?

Constructorul: Acesta-i adevărul : nu 
încap. Și nu pentru că ar fi prea mari, 
dimpotrivă : pentru că sînt prea mă
runte. Fleacuri. Nu merită nici fărîmitu- 
rile timpului meu.

Ușurința (încercînd tonul ironic) : Ia 
te uită, ia te uită... Dar car,e merită, mă 
rog, să fie luat în considerație de timpul 
dumitale cel ultra-prețios ? Milostiveș- 
te-te și spune-mi și mie : cam ce îți pla
nifici dumneata, pentru ani și ani de zile 
de aici înaihte, în afară de zilnicele opt 
ore de lucru ? Nu vrei ? Desigur, nu mă 
socotești un partener demn pentru a- 
ceastă discuție.

Constructorul (după o tăcere) : Bine. 
Am să răspund provocării tale. Deși, fi
rește, n-ai să înțelegi nimic.

Ușurința : Mai știi ? Indearcă.
Constructorul: Un exemplu. Pentru că 

vreau să dau lumii pe eare o ridicăm 
energii multe, și mari, și pe timp înde
lungat, îmi planific, de pildă, să fiu să
nătos. E foarte important.

Ușurința (un hohot de rîs imposibil de 
stăpînit) : Ha, ha, ha... să fii ce? he 
he he... de parcă sănătatea... hi hi hi.... se 
planifică... ho ho ho...

Constructorul (cu dispreț neascuns) : 
Ți-am spus eu că n-ai să înțelegi. Că nu 
ești în stare să înțelegi. Da, sănătatea e 
un punct în planificarea mea. Mi-am 
propus ca în șesenalul acesta, și mini
mum douăzeci și cinci de ani de aici 
încolo, să fiu perfect sănătos. Dar pentru 
aceasta nu stau degeaba. Pentru aceas
ta am repartizat din timpul meu numă
rul potrivit de ore gimnasticii, plimbări
lor în aer curat, sporturilor care-mi sînt 
dragi, excursiilor mai îndelungate. Nu 
trece zi fără ca unul din aceste elemen
te să intre în bilanțul meu.

Ușurința : A, așa...
Constructorul: Dar ce credeai ? Poate 

că nu ți se par condiții suficiente. A- 
tunci adaug : știu exact cînd, și unde, și 
cît- se cuvine să beau, așa că nu mă vei 
zări beat vreodată ; cunosc exact valoa
rea unei nopți de odihnă, așa că n-ai să 
mă afli în zori, cu fața galbenă, răvă
șită, în fumul gros de țigară, răsucind 
în mîini niște cărți de joc soioase ; ni

mic din tot ce mi-ar putea vătăma să
nătatea nu are acces la mine. Nici prin 
intrarea principală, nici pe ușa de ser
viciu.

Ușurința (un căscat) : Mda... Dar tre
buie că duci o viață tare searbădă. Pă
cat.

Constructorul: Să nu îndrăznești, tu, 
să mă deplîngi! Toate plăcerile pe care 
ai putea tu să mi ie oferi nu valorează 
la un loc cît cea mai mică dintre bucu
riile mele. Fiecare concert pe care-l as
cult, fiecare expoziție pe care o văd, 
fiecare spectacol la care asist — și sînt 
multe — fiecare reuniune ori seară de 
dans — și sînt minunate — mă între
gește ; pe cînd tu, orice ai face, 
m-ai sărăci. îmi planific studiul. 
Propunîndu-mi să-mi lărgesc cît mai 
mult orizontul, am hotărît să întreprind 
sistematic călătorii în istoria și filozofia 
popoarelor, în cultura și arta lor. Pentru 
aceasta învăț o limbă străină și mai tîr
ziu îmi voi mai însuși una ; frecventez 
cursurile de inițiere în muzică și în 
plastică ; iar biblioteca mea, după cum 
ai prilejul să vezi, îmbogățindu-se me
reu cere să amenajez noi rafturi. Cu un 
astfel de bagaj, mereu înnoit, sporit, re
vederea cu prietenii mei este o sărbă
toare : cîte lucruri noi de povestit! Cîte 
impresii de împărtășit! Cîte probleme 
de elucidat împreună ! Ce furtunoase 
ciocniri de idei, ce intense satisfacții spi
rituale din înfruntarea părerilor !

Ușurința : Cum, mai ai vreme și pen
tru prieteni ? Păi cînd ?

Constructorul: Totdeauna. Pentru că 
îmi seamănă. Pentru că ne ajutăm reci
proc. Pentru că urcă și ei, treaptă cu 
treaptă.

Ușurința : Urcă. Spre ce tot urcă ?
Constructorul: Spre idealul nostru de 

om. Așa cum ne vrem. Puternici. Multi
laterali. Cinstiți. Modești Drepți.

Ușurința : Am înțeles. Nici ei nu-s bă
ieți de viață...

Constructorul: Ba da. Dar de viață a- 
devărată. Nu ceea ce îți închipui tu des
pre viață.

Ușurința: Numai eu ? O mulțime de 
băieți simpatici...

Constructorul : ...vrei să spui „șme
cheri”...

Ușurința : ...și de fete zglobii... 
Constructorul: ...vrei să spui flușturati- 
ce. Știu. Sînt cîțiva doar. Numai pentru

Solemnitatea înmînării unor decorații Pe înțelesul cursanților

Teatrul de operă și balet al R.P.R.
RECITAL DE CANTO ȘI BALET

— luni 19, ora 19,30 ; TRUBADU
RUL — marți 20, ora 19,30 i FAUST 
•— miercuri 21, ora 19,30 ; CAVA
LERIA RUSTICANĂ, PAIAȚE 
(spectacol televizat) — joi 22, ora
19,30 ; SIMFONIA FANTASTICĂ, 
SEHEREZADA, BOLERO — vineri
23, ora 19,30 i TOSCA — sîmbătă
24, ora 19,30 ; SPĂRGĂTORUL DE 
NUCI — duminică 25, ora 11 ; RI- 
GOLETTO — duminică 25, ora 19,30.

Teatrul de stat de operetă
ROSEMARIE — marți 20, joi 22, 

ora 19,30 î ELIXIRUL DRAGOSTEI
— miercuri 21, ora 19,30 , PAGA- 
NINI (premieră) — vineri 23, ora

19,30 i 1NTÎLNIRE CU DRAGOS
TEA — sîmbătă 24, ora 19,30 , VĂ
DUVA VESELĂ — duminică 25, 
ora 10,30 ; LYSISTRATA — dumi
nică 25, ora 19,30.
Teatrul național L. Caragiale", 

sala Comedia
ORFEU 1N INFERN — marți 20, 

vineri 23, ora 19,30 ; FEBRE — 
miercuri 21, sîmbătă 24, ora 19,30 i 
REGELE LEAR — joi 22, ora 19,30, 
MACBETH — duminică 25, ora 10 ; 
VICLENIILE LUI SCAPIN — du
minică 25, ora 15,30 ; POVESTE 
DIN IRKUTSK — duminică 25, 
ora 19,30.
Teatrul național „I. L. Caragiale", 

sala Studio

Pentru activitate îndelunga
tă și merite deosebite în creația 
literară și în domeniul muzicii, 
Consiliul de Stat al R. P. Ro- 
mîne a conferit „Ordinul Mun
cii” clasa a II-a tovarășilor 
Franyo Zoltan, scriitor, cu pri
lejul împlinirii a 75 de ani de 
la nașterea sa, Gheciu Diainandi, 
compozitor, cu prilejul împlinirii 
a 70 de ani de la nașterea sa și 
Ion Hartulary Darclee, compozi
tor și dirijor, cu prilejul împli
nirii a 75 de ani do la nașterea 
sa și a 50 de ani de activitate 
artistică.

De asemenea, a fost distins cu

Eleva Aura Elena din clasa I a 
Școlii de 8 ani nr. 7 Bănoasa 
a găsit „cheia" rezultatelor 
bune la învățătură : sa fii a- 
tent la explicafiile învăfătorului. 

Programul spectacolelor de la 19 la 25 noiembrie.
SICILIANA — marți 20, vineri 

23, ora 19,30, duminică 25, ora 10 , 
MAȘINA DE SCRIS — miercuri 21, 
sîmbătă 24. ora 19,30, duminică 25, 
ora 15 : BOLNAVUL ÎNCHIPUIT 
— joi 22, ora 19,30 ; FIICELE — 
duminică 25, ora 19,30.

Teatru! „Lucia Sturdza Bulandra"
CUM VĂ PLACE — marți 20, 

joi 22, ora 19,30 i MENAJERIA DE 
STICLĂ — miercuri 21, ora 19,30, 
duminică 25, ora 15 ; SFÎNTA 
IOANA — vineri 23, ora 19,30, 
duminică 25, ora 10 , MAMOU-

„Ordinul Muncii” clasa a II-a 
actorul Ion Niculescu Brună, 
pentru activitate îndelungată și 
merite deosebite în domeniul 
teatrului, cu prilejul împlinirii a 
60 de ani de la nașterea sa și 
a 40 de ani de activitate artis
tică.

Printr-un alt decret al Consi
liului de Stat, cu prilejul împli
nirii a 15 ani de activitate a 
Ansamblului de cîntece și dan
suri al Consiliului Central al 
Sindicatelor, s-a conferit „Ordi
nul Muncii' clasa a IlI-a tovară
șilor : Victor Popescu, Victor 
Comișel, Capsali Dumitrescu, 
Vladimir Litvin, Florian Paras- 
can, Nichita Pop, Nicolae Sasu 
și Constantin Cocriș, iar „Me
dalia Muncii” altor 22 membri 
ai Ansamblului.

La solemnitatea care a avut 
loc sîmbătă la amiază, la Pala

RET — sîmbătă 24. ora 19,30, 
COSTACHE SI VIATA INTERIOA
RĂ — duminică 25. ora 19.30.
Studioul „Lucia Sturdza Bulandra"

COSTACHE ȘI VIATA INTERI
OARĂ — marți 20, ora 19,30 ; 
FOTBAL — miercuri 21, duminică 
25, ora 19,30 ,• TACHE, IANKE ȘI 
CÂDÎR — joi 22, sîmbătă 24, ora 
19,30, CRED ÎN TINE — vineri 
23, ora 19.30.

Teatrul ,,C. I. Nottara".
sala Maaheru

ANTONIU SI CLEOPATRA — 
luni 19. ora 19,30 -. ZIUA DE NAȘ
TERE A TEREZE1 — miercuri 21, 
ora 19,30 ; STEAUA POLARA - 

tul Marii Adunări Naționale, au 
fost de față tovarășii : Avram 
Bunaciu, vicepreședinte al Con
siliului de Stat, Grigore Geamă- 
nu, secretarul Consiliului de 
Stat, Vasile Mușat, vicepreședin
te al Consiliului Central al Sin
dicatelor, oameni de artă și 
cultură.

Înmînînd înaltele distincții, 
tovarășul Avram Bunaciu a feli
citat pe cei decorați în numele 
C.C. al P.M.R., Consiliului de 
Stat și guvernului R. P. Romîne, 
al tovarășului Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej personal, urîndu-le noi 
succese în activitatea de viitor. 
Au răspuns în numele celor de
corați compozitorul Gheciu Dia- 
mandi și Vladimir Litvin, direc
torul Ansamblului de cîntece și 
dansuri al C.C.S.

(Agerpres)

joi 22. duminică 25, ora 19.30 ; 
FRAȚII KARAMAZOV — vineri 
23, ora 19,30 ; AM FOST FIUL LUI 
■— sîmbătă 24, ora 19,30 ; CIOCÎR- 
LIA — duminică 25, ora 19,30 ; 
PYGMALION — duminică 25. 
ora 15.30.

Teatrul „C. I. Nottara",
sala Studio, bd. Maaheru 20

SCANDALOASA LEGĂTURĂ 
DINTRE DOMNUL KETTLE ȘI 
DOAMNA MOON — luni 19, ora 
20, duminică 25, ora 16 ; BĂIEȚII 
VESELI — miercuri 21, ora 20, du
minică 25, ora 10,30 ,- BUCĂTĂ
REASA — joi 22, sîmbătă 24, ora

(Urmare din pag. I) 
făcută o bună seleefie și o în
crucișare corespunzătoare cu re
producători de rasă, să se aplice 
o furajare rajicnală în funcție de 
greutatea corporală și de capaci
tatea de producție a fiecărui ani
mal, asigurînd în fiecare rafia 
cantitățile corespunzătoare de uni
tăți nutritive, albumină digestibi- 
lă, săruri minerale. Numai un 
bun cunoscător al meseriei, un 
îngrijitor mulgător care cunoaște 
bine recomandările științei zooteh
nice poate să folosească toate 
acestea.

Și prin astfel de exemple vor
bitorul le-a demonstrat celor pre- 
zen(i ,care-l ascultau cu deosebită 
atenfie, necesitatea de a învăța, 
de a frecventa cu regularitate 
cursurile învăfămîntului agrozoo
tehnic de trei ani, de a participa 
activ la demonstrafiila practice.

.20; PATRU SUB UN ACOPERIȘ
— vineri 23, duminică 25. ora 20.

Teatrul muncitoresc C.F.R.
BĂIAT BUN, DAR CU... LIPSURI

— marți 20, ora 19,30, duminică 
25, ora 10 . HOȚII ȘI VARDIȘTII
— miercuri 21, ora 19,30 ; VECINI 
DE APARTAMENT — joi 22, ora
19,30 ; MĂRIA SA BĂRBATUL — 
vineri 23, ora 19,30 ; CORABIA CU 
UN SINGUR PASAGER — sîmbă
tă 24, ora 19.30 ; OAMENI ȘI 
UMBRE — duminică 25, ora 19,30.

Teatrul de comedie, In sala 
Teatrului muncitoresc C.F.R.

CELEBRUL 702 — luni 19,
ora 19,30.

Tot în aceeași seară, s-a stabi
lit în ce zile se vor fine lecțiile 
(de două ori pe săpfămînă), unde 
vor avea loc demonstrațiile prac
tice, care anume dintre tineri Se 
va ocupa cu mobilizarea, cine va 
răspunde de curățenia sălilor de 
curs și a casei-laborator, de adu
cerea materialului demonstrativ, 
cine va difuza broșurile și căr
țile recomandate ca material bi
bliografic.

Școala belșugului și-a început 
activitatea.

„Exemple pe care 
le cunoașteți4'
(Urmare din pag. I) 

ni! și de calitate corespunzătoare. 
In acest an Petre Tablă a schim
bat mai tofi șefii de echipă, ba 
chiar și unii colectiviști au fost 
trecuți de la o echipă la alta. Fluc- 
tuafia aceasta a avut influen|ă 
serioasă asupra producției.

Ilustrată astfel cu exemple con
crete din propria lor gospodărie, 
lecția a stîrnit un viu interes în 
rindul cursanților, care au pus nu
meroase întrebări, au dat exemple, 
au făcuf propuneri cu privire la 
permanentizarea oamenilor in bri
găzi și echipe.

în aceeași seară s-a predat pri. 
ma lecție la toate cele trei 
cercuri: două agrotehnice și unul 
zootehnic, care cuprind aproape 
200 de colectiviști, dintre care 
125 tineri.



IUS

că îi pui să se învîrtească între oglinzi 
paralele ți se par o mulțime. Sînt puțini.

Ușurința: Chiar și așa. Dar 6Înt ai 
mei.

Constructorul: O să ți-i luăm șl pe 
aceia.

Ușurința : N-o să reușiți.
Constructorul: Am reușit noi și lu

cruri mai grele. Și acum, gata, ți-am 
acordat prea mult timp. Pleacă imediat.

Ușurința: O să mă întorc.
Constructorul: Nu te mai primesc !
Ușurința : Intru nepoftită.
Constructorul: Iar eu am să-ți repet 

de fiecare dată ceea ce îți spun în acea
stă clipă.

Ușurința: Ce 7
Constructorul: Ieși afară 1

■...Și ori de cîte ori veți întâlni un tâ
năr muncitor care încetează brusc cu 
absențele nemotivate de la lucru, ba nu 
se mai simte dator să plece din uzină 
nici după schimb dacă brigada lui lu
crează la un dispozitiv folositor; ori de 
cîte ori veți vedea cum un altul o ră
rește cu petrecerile în aceeași măsură 
în care se îndesesc titlurile cărților în 
fișa sa de cititor; sau pe un al treilea 
care și-a statornicit mai multe priete
nii și o singură iubită, de unde pînă nu 
de mult fusese invers, să știți: construc
torul se ține de cuvînt. I-a mai zmuls 
cîțiva ciraci Ușurinței. In curînd o s-o 
lase singură cuc. In schimb va crește 
corespunzător numărul planificatorilor 
viitorului. Adică aceia pentru care, cu 
romantică luciditate viitorul începe azi.

Absolventul :
Ultima victorie — tu ? Prostii!

COLOANA
I

începe pe la vreo 25 de ani ? Să nu-ți 
propui nimic pentru care să merite zba
teri, perseverență, multe zbateri și multă 
perseverență 2,

Ascultați.

otărit, nu ne putem epuiza 
idealul. E cu totul altă sub
stanță decît cărbunele, lem
nul de foc, țițeiul și orice alt 
combustibil care, pe măsură 
ce-și consumă energia mate
rializată, scade pînă la zero.

Parcurgînd o etapă a vieții, dăruindu-ne, 
arzînd cu flacără puternică, știm că 
idealul alimentează această combustie. 
Dar la capătul etapei îl regăsim integral, 
ba mai frumos, mai plin, mai semeț de
cît înainte.

Partidul clasei muncitoare deschide în 
fața noastră orizonturi infinite. Fără a 
ne trăda pe noi înșine nu putem să ne 
așezăm pe o treaptă (ori cît de mult am 
fi rîvnit-o) și să spunem: „gata! Ne-am 
făcut suma. Am năzuit destul“. Căci de 
pe treapta atinsă priveliștile viitorului 
de-abia ne cheamă, societatea socialistă 
de-abia ne solicită, satisfacțiile de-abia 
ne cer să continuăm urcușul.

Veniți printre studenții anului V, sec
ția utilaj, a Institutului de Petrol și 
Gaze. Viața le bate la ușă. Suflul ei pu
ternic face să fluture planșele, agită foile 
cursurilor, învolburează lucrările de 
control. Totul pare să strige: Curînd! 
Curînd! Curînd! După ani îndelungați de 
studiu, vor trăi o clipă unică — absol
virea. Încotro vor zăbovi mai mult cu 
privirile? In urmă ? înainte ?

Radu Alexandru e convins că va privi 
numai înainte. Așa a făcut întotdeauna 
pe drumul care l-a adus aici. Cînd, ca
zangiu la Uzina „1 Mai“ din Ploiești, a 
intrat la școala serală, nu avea alt gînd 
decît să se poată descurca mai ușor. 
Spuneți, rogu-vă, ce nevoie are un ca
zangiu să știe cum se extrage rădăcina 
pătrată ? Ei bine, Radu își spunea; vine 
un moment cînd cazangiul are nevoie 
și de asta, altfel începe să sufere pro
ducția. A urmat școala serală și, pe cînd 
biruia ultimele greutăți, a început să vi
seze la institutul în care se află. Acum 
termină institutul și se gîndește la mun
ca inginerului. O va desfășura neapărat 
acolo, „acasă“, la Uzinele „1 Mai“ din 
Ploiești. Își imaginează cum o să ia 
munca în primire. Cum o să facă trep
tat, (totuși repede) cunoștință cu tot 
procesul de producție. Ce va trebui să 
facă pentru a ține pasul cu ritmul dez
voltării generale, E atât de rapid acest 
ritm..

Anul V... ultimele luni de facultate... 
Radu Alexandru își examinează biogra
fia. Va ajunge inginer. Foarte bine. Și 
pe urmă ? Există unii pentru care nici 
nu se mai pune problema acestui „pe 
urmă“. Un coleg, destul de mediocru la 
învățătură, a ținut pînă aici pasul cu toți 
ceilalți. A ajunge la diplomă împreună 
cu toți ceilalți a fost ambiția lui. A do
vedit-o tuturor: cînd într-un accident 
și-a fracturat mîna dreaptă și ghipsul 
i-a imobilizat-o pentru clteva săptămîni, 
cu toții au văzut cum se străduia să 
scrie cu stânga, Astfel și-a completat 
caietul de practică. In perioada aceea a 
câștigat mult, de altfel, în prețuirea co
lectivului din an. Și el va ajunge, așa
dar, inginer. Dar dacă-l întrebi ce o să 
mai urmeze, tace. Nu s-a gîndit. Ce 
poate să mai urmeze ? Opt ore de lucru 
— drumul spre casă — masa — eventual 
cinematograful, eventual romanul, e- 
ventual șueta cu un cunoscut. Și — atât? 
E destul atât ca să umpli o viață care

Diploma: Dragul meu, îți vestesc o 
nemaipomenită bucurie : exist!

Absolventul: Cine ?
Diploma: Eu, diploma ta de absolvire. 

Sînt gata. Chiar acum cinci minute, to
varășul președinte al comisiei de exami
nare (poate e decan, poate rector, orice 
îrjtre maistru și academician) chiar acum 
cinci minute și-a pus iscălitura. înțe
legi 7 în colțul din dreapta, jos. Și-a 
pus ochelarii, s-a uitat la numele tău, a 
dat afirmativ din cap și a semnat încet 
și citeț. Gata !

Absolventul: Să fie adevărat 7 Parcă 
nici nu-mi vine să cred...

Diploma : Știam eu. Nu-i așa că ești 
amețit de fericire ? Da, dragul meu, 
exist. în curînd ai să mă vezi. Sînt o 
splendoare. Mai întîi, am un chenar au
rit. Pe fondul azuriu se văd desenata 
instrumentele simbolice ale profesiunii 
tale. în filigran apar inițialele patriei —- 
R.P.R. Mai jos, ștampilele și parafele, 
o, ce solemne mai sînt ștampilele și pa
rafele ! Iar în mijloc, chiar sub cuvîntul 
Diplomă, cu minunate litere mari: nu
mele și prenumele tău. Dac-ai ști ce fru
mos le-a caligrafiat secretara...

Absolventul: (întîi în șoaptă, apoi din 
ce în ce mai tare, amestecînd frînturi 
de cîntec și executînd piruete de vals). 
Ați auzit, voi sori și voi, lumi îndepăr
tate, luceferi și voi stele încă nevăzute 
cu telescopul, dar dovedite prin calcul 
matematic ? Ați auzit ? Pe planeta Pă- 
mînt, a treia după Soare, s-a ivit un 
nou absolvent! Uitați-vă mai bine, vă 
rog... Aici, între Munții Carpați și Marea 
Neagră ! Străluciți mai puternic în cin
stea absolventului! Un om care știe te
meinic ceva. Un om care a învățat trei 
ani, cinci ani, cincisprezece ani, ori cît 
a fost nevoie — și a ajuns să merite 
încrederea oamenilor atît de mult, încît 
ei să-i încredințeze azi.»

Diploma : O diplomă.
Absolventul (n-a auzit întreruperea)... 

o răspundere ! Șj ce uriașă, ce minu
nată răspundere. Să vină între cei care 
desăvîrșesc socialismul. Să participe la 
construirea comunismului. Cu cunoștin
țele lui, cu forțele și inteligența lui ! Să 
fie unul din milioanele de autori ai bu
năstării, sănătății, luminii, și fericirii 
pe pămîntul patriei sale ! Nu cunosc mai 
copleșitoare și mai statornică bucurie 
decît aceasta. Ce prețioase devin secun
dele acum 1 La lucru, la lucru 1

Diploma: Să ai grijă de mine. Ai 
să-mi cumperi, sper, o ramă frumoasă, 
care să mă reliefeze mai mult. Să te 
îngrijești să-mi fie geamul 
una și...

Absolventul (uluit) : Nu 
pre ce tot vorbești ?

Diploma: Despre mine, i 
Nu de mine este vorba azi?

Absolventul: Despre tine ? Cum o să 
fie vorba despre tine ? Cine ești tu ?

Diploma (pe un ton de adîncă jignire): 
Sînt visul vieții tale împlinit. Ultima 
și definitiva victorie din șirul lung de 
bătălii câștigate. Limanul pe care, în 
sfîrșit, l-ai atins, odată pentru totdea
una.

Visul vieții mele — tu ? 
„Lima

nul”... „odată pentru totdeauna”? Ce în
seamnă liman? Ce înseamnă odată pen
tru totdeauna 7 Nu ești decît o legitima
ție pentru intrarea în viață. Totul abia 
începe. Munca! Visurile! Victoriile! To
tul. Limanul nu există.

Diploma : Negi că atîția ani, zile și 
nopți, în scurtele răgazuri pe care ți le 
lăsa învățătura, te-ai fi gîndit la ziua 
aceasta ? Vrei să spui că n-ai visat la 
mine ?

Absolventul: E adevărat: m-am gîndit 
la ziua de azi. Dar nu Ia tine, precizez. 
Ci la cunoștințele pe care le certifici. 
Și e prea mult spus și atît. Căci nu tu 
ai să-mi certifici cunoștințele. Ci viața. 
Oamenii. Societatea noastră.

Diploma (cu deznădejde) : Și cu mine, 
acum, ce-ai de gînd ? Să mă arunci un
deva într-un sertar și să mă uiți acolo? 
Să mă înnec în praf ?

Absolventul (rîzînd) : Mult te mai 
preocupă solemna ta prezență ! Recunosc 
că n-am de gînd să te agăț pe perete, 
în fața patului (redevenit grav). Dar, fii 
convinsă, n-am să uit ce angajează sem
nătura profesorului meu. Am să văd me
reu, fii sigură, inițialele din filigran în
tretăiate cu numele ce-1 port. Am să 
simt neîncetat, să n-ai nici o îndoială, 
zvîcnirea nervoasă a instrumentelor sim
bolice ale profesiunii mele.

Diploma: Și asta ce înseamnă, con
cret ?

Absolventul: înseamnă că mă angre
nez total și imediat în problemele pro
ducției. înseamnă că la locul meu de 
muncă (pentru că orînduirea noastră 
mi-a șl pregătit locul de muncă și ard 
de nerăbdare să-1 ocup) energia, cunoș
tințele și entuziasmul meu își vor da 
măsura întreagă. Că voi descoperi și voi 
aduce la cunoștința patriei zăcăminte 
încă nebănuite, resurse încă nefolosite, 
forțe încă neatinse. Că voi căuta și voi 
găsi căi neumblate, metode și procedee 
noi, în stare să scurteze distanțele, să 
economisească avuțiile și timpul poporu
lui. Că, scînteie din scînteie, lumină din 
lumină, voi propaga ceea ce am ajuns 
să cunosc prin studiu, voi convinge tine
rii de frumusețea și necesitatea specia
lității mele, voi înlesni afirmarea noilor 
cadre. Că...

Diploma : Și cînd vei termina și cu 
toate acestea ? Reorganizări, inovații, 
raționalizări, calificare — bun. Și după 
aceea, ce-ai să mai faci 7 Doar trebui» 
să pui punct undeva.

Absolventul: Aha, „limanul”. Te obsc

dează, văd eu. Ei bine, va fi ceva de 
făcut și după aceea. Poate că între timp 
voi așterne peste tine o nouă diplomă ; 
pentru că viața îmi va cere să învăț ia
răși. Spun rău : să învăț fără întreruperi. 
Cînd mi' te-ai prezentat în toată stră
lucirea ta, ai uitat să amintești că porți 
și o dată : 1962. Crezi că rămînînd la ce 
eram și cît știam în 1962, n-aș fi un 
înapoiat peste 20 de ani ? Eu sînt con
vins.

Diploma : Desigur, tehnica evoluează. 
Trebuie să te ții la curent...

Absolventul (strigăt) : Dar eu nu mă 
refeream numai la tehnică. Ci și Ia con
știință ! La nivelul filozofic ! La morală ! 
La educația estetică ! Ce tot îmi împui 
capul cu victoria țnea cică „definitivă”, 
cu acest „odată pentru totdeauna”, cu 
această sinistră propunere de pensio
nare a idealului meu? Vrei să reprezinți 
ceva în viața mea — fii atunci rampa de 
lansare spre înălțimile comunismului! 
Dacă însă încerci să fii un lest de plumb 
legat de picioarele mele, o streașină apă
rătoare de ploi, de ninsori și de sarcini 
dificile, o pernă călduță și moale pentru 
un creștet îmbîcsit de idei mic-burghe- 
ze, te voi rupe în bucăți! Fără nici un 
regret, cu cțienarul tău aurit cu tot!

Diploma (încet) : Nu te supăra. Aceas
tă alegere nu depinde decît de tine, dra
gul meu.

Absolventul: Da, din fericire. Iar eu 
am ales. Am hotărît să-ți iau totuși o 
ramă...

Diploma (cu sfială) : într-adevăr ?
Absolventul: Una demnă de frumuse

țea ta. O vor forma Dunărea, Prutul și 
celelalte hotare ale patriei. Tu însăți 
vei acoperi spațiul dintre aceste hotare. 
Dar vej fi devenit pămînt roditor, hră
nit chimic, lucrat cu mașini puternice, 
ajuns în stare să dea recolte uriașe. Vei 
fi devenit temelia uzinelor ultramoder
ne, cu un înalt grad de automatizare, 
superbe ca niște opere de artă. Vei fi 
devenit orașe și agrb-orașe, scînteind de 
lumini, pulsînd de viață civilizată, popu
lată de oameni minunați pentru care 
munca va fi datoria de onoare și cerința 
lor vitală. Iată ce vei fi devenit tu, prin 
strădania mea și a milioanelor de prie
teni ai mei. Pentru aceasta am învățat. 
Pentru aceasta îmi încep acum 
Este singurul fel în care îmi voi 
diploma. Jur.

rea noastră, a tuturor celor ce muncesc, 
pentru triumful umanității. Mulțumirea 
mea, succesul meu, gloria mea de aici 
izvorăște și tot aici se revarsă.

Iată, cortina Teatrului pentru tineret 
și copii s-a ridicat și la rampă apare o 
tânără actriță. Unii spectatori, în semi
obscuritatea sălii, îi caută numele în 
program, alții o cunosc din alte specta
cole și, privind-o pe Valia din 
întâlnire“ sau pe Jana 
n-ar fi iubirile“, sau 
„Oceanul", își șoptesc: 
nuță. Ii urmăresc cu 
jocul, trăiesc în 
gesturilor ei, se contaminează tainic de 
bucuriile, mîhnirile, speranțele și elanu
rile personajului pozitiv interpretat de 
ea, ideile și convingerile pe care le trans
mite încep să fie asimilate de conștiința 
publicului. Talent, desigur, puternic și 
generos talent. Dar numai atât să fie 7

Transcriem una din amintirile ei re
cente, deși cu caracter oarecum personal. 
Avusese cîndva doi colegi de școală care 
încheiaseră o căsătorie din dragoste. 
După un timp a aflat, cu mîhnire, că se 
despărțiseră. Cei doi au venit, fiecare 
separat, să vadă piesa Sîtinei, „Prima 
întâlnire“. După un timp, actrița i-a re
întâlnit împreună, de braț. I-au spus: 
„Știi cum a început împăcarea noastră? 
De la spectacolul cu „Prima întâlnire“. 
Valia ne-a pus pe gînduri. Valia ne-a 
ajutat să ne curățăm de mâzga unor 
concepții vechi, jalnice. Valia ne-a con
vins și ne-a salvat dragostea. Iți mul
țumim din tot sufletul, Poldi. „Bine, dar 
eu n-am făcut decît s-o interpretez“, a 
vrut să replice Leopoldina Bălănuță. A 
înțeles însă că e inutil.

Cum înflorește, în socialism, persona
litatea umană ? Cum se realizează toate 
calitățile potențiale ale omului în socie
tatea noastră ? Să rămînem tot la exem
plul actorului, de astă dată fără o anu
me identitate, tocmai pentru că în rapor
tul lui cu sala vedem o esențializare. 
curînd începe spectacolul. De sus, 
la arlechin, reflectorul se aprinde și 
stânge pentru ultimele probe.

„Prima 
Mincu din „De 
pe Anecika din 
Leopoldina Bălă- 
emoție crescândă 

ritmul cuvintelor și

In 
de 
se

șters totdea-

înțeleg. Des-

Ce te miră ?

munca, 
înrăma

jurat ?Cine a vorbit astfel ? Cine a
Radu Alexandru, fostul cazangiu de la 
„1 Mai“ Ploiești ? Da, și el. Dar și cole
gii săi din anul V. Și mulți alții. Este o 
clarificare ce se produce mai curînd sau 
mai tîrziu în toți cei care au urmat și 
au absolvit o școală. O etapă. Un frag
ment din coloana infinită a idealului, 
așa cum a materializat-o sculptural ge
niul lui Brîncuși.

u
MS

răsărit 
de răs- 
funda- 
Amin-

într-un fotei, să-mi fac siesta, 
Să-mi sun în buzunare banii. 
Să beau ciubuc, să sorb cafea. 
Privind de sus la toți golanii 
Ce trec pe sub fereastra mea.

Economii egale 
cu vaioarea a 457 

de apartamente
40 de întreprinderi Indu

striale și organizații economice 
din regiunea Suceava au a- 
nunțat îndeplinirea angaja
mentelor anuale privind reali
zarea de economii. Valoarea 
acestor economii echivalează 
cu costul a 457 de aparta
mente.

(Agerpres)

O în turneul internațional stu
dențesc de volei de la Praga, se
lecționata R. P. Romîne a întrecut 
echipa R.P. Polone cu 3—2 (15—13, 
15—17, 15—12, 13—15, 17—15).
• Etapa de astăzi a campiona

tului cat. A de fotbal programează

urul a cărui existență este 
luminată de un sens dă alte 
dimensiuni fiecărui 
de soare. Idealul are 
puns unor întrebări 
mentale și concrete.
tiți-vă definițiile elementare 

de sintaxă, învățate în primele clase : 
„subiectul răspunde la întrebarea -• cine 
face acțiunea ? Predicatul răspunde la 
întrebarea -< ce face subiectul 7“. Și așa 
mai departe. Scopul suprem, cel mai sta
tornic și cel mai greu de realizat, idea
lul, răspunde și el unor întrebări elemen
tare și anume:

Pentru cine visezi ?
Pentru ce visezi ?
La auzul acestor întrebări, pe fața ori

cărui burtă-verde s-ar fi întipărit o ex
presie neroadă. „Cum adică — pentru 
cine 7 Pentru mine, dom’le, se-nțelege. 
Exclusiv pentru Mine, Majestatea Mea 
burghezul“. In 1897, Sf. O. Iosif îi dădea 
o definiție de un sarcasm concentrat în 
poezia „Ideal”:

Cît se poate de explicit! In ce privește 
„pentru ce“ răspunsul nu putea fi decît 
la fel de jalnic: pentru nimic. In „Epi
gonii“, Eminescu, opunând luptei nobile 
a scriitorilor deschizători de drum, agi
tația stearpă a găunoșilor poetaștri fără 
orizont, fără principii, rezuma în imagini 
splendide ideea inutilității acesteia din 
urmă: *

Voi, pierduțl în gînduri sfinte convor
beați cu idealuri, 

Noi cîrpim cerul cu stele, noi mînjim 
marea ou valuri.

Îmi place să mă satur bine.
Pe urmă — descheindu-mi vesta. 
Să mă așez lingă fereastră,

Rupînd cercul de fier al însingurării 
omului, apropiind umăr de umăr și cu
get lingă cuget, prefăcîndu-i pe resem
nați în luptători, steagul comunismului 
dă singurele răspunsuri mărețe și dem
ne. Pentru cine visez ? Pentru toți tru
ditorii care mă înconjoară, de la vecinii 
de apartament până la locuitorii regiunii 
polare. Pentru ce visez ? Pentru ferici-

Reflectorul: Te urmăresc mereu. De 
cum apari într-un ungher întunecat al 
scenei, eu proiectez asupra ta un snop 
de raze gj te dezvălui publicului.

Artista : Da, firește, știu.
Reflectorul: Aștept din partea ta un 

semn de recunpștință. Nimeni nu con
tribuie atît la gloria ta ca mine.

Artista (surprinsă, face o reverență 
grațioasă) : Plecăciune, Luminate...

Reflectorul (supărat): Nu glumi. Fără 
mine, care te urmez pas cu pas, cine 
ți-ar mai putea observa expresia și sem
nificația celui mai mărunt gest pe care-1 
faci?

Artista ! Hm. Istoria artei scenice cu
noaște mari figuri care au apărut la lu
mina luminărilor ori a lămpilor cu ulei, 
sînt nevoită să ți-o amintesc, prea pu
ternice cu 1 000 de wați. Vezi ? Poftim, 
te-ai întunecat de mîhnire. Nu trebuie. 
Aici, pe scena noastră, nu este vorba de 
glorie. în orice caz nu de a mea.

Refleectorul : Dar de a cui ? Poate te 
gîndești la ultimul rol pe care l-a jucat 
vedeta cutare ?

Artista: Nu. Strălucirea și gloria sînt 
atribute ale epocii noastre, dacă vrei să 
știi. Noi încercăm doar să nu le aburim 
prea mult, cînd avem la îndemînă frag
mente cît de cît demne să-i ilustreze pe 
scenă măreția.

Reflectorul: Totuși...
Artista: în legătură cu noi, oamenii 

scenei, se poate spune însă altceva : ni se 
cere să fim, cum să zic ? buni conducă
tori de electricitate emotivă. în măsura 
în care ideile majore ale eroilor interpre
tați trezesc în noi înșine vibrații profun
de și reușim, tocmai de aceea, să le fa
cem sensibile și altora, mulțimii, avem 
parte de o anumită notorietate.

Reflectorul: Bine, dar publicul, care nu 
cunoaște piesa, vine la teatru pentru că 
vede numele tău pe afiș. Talentul tău e 
garanția care-i ajunge.

Artista : Nimic mai fals ! Publicul, care 
e format din oameni preocupați de mun-t 
că, de problemele apărării păcii, de fa
milie, de aspectele variate ale educației 
comuniste, de tot ce se leagă de prezent 
și viitor, vine la teatru pentru că știe că 
dramaturgia realist-socialistă îl oferă as
pecte esențiale ale acestor probleme ; vine 
pentru că știe că teatrul este o școală și 
o tribună cetățenească a ideilor înaintate 
în imagini artistice. Aceasta e garanția 
lui reală, și nu un nume sau altul trecut 
pe afiș.

Reflectorul; Și atunci, ce să înțeleg de 
aici ? Că mesajul pieselor este tot, iar tu, 
interpretul, nimic ?

Artista: Reverși o lumină cu totul ex
terioară, prietene. Urmărește-mă mai 
atent. Idealul cel mare al vieții mele este 
o contribuție cît mal însemnată la con
struirea societății comuniste. Prin aceasta 
sînt înrudită cu milioanele de oameni 
care au același țel suprem ca și mine.

I
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iue ixui ții mii ue uaiiiem sa muiiueao- _ 
să trăiască și chiar să moară în chip I 
îunist. Mă deprinde și pe mine, in- I 

ipar- ■ 
stri- I 
enea B 

rarne ceie mai diverse. Iar ■ 
strălucitoare și simplă, con- I 
luitoare. este să văd în com- ■

Sectorul mal restrlns — totuși vast cit o 
galaxie — în care lucrez, este educația 
comunistă a maselor. Iar aspectul parti
cular este munca mea în teatru, teatrul 
fiind, după cum se știe, o formă a con
științei sociale. Cu fiecare rol pe care-1 
interpretez (și vorbesc de partiturile dra
matice generoase, eroice, minunate, cele 
mai dragi) eu, cu condiția să muncesc cu 
entuziasm și profunzime, îmi apropii 
idealul. Eroina cu care mă contopesc de
prinde mii și mii de oameni să munceas- 

comunist. Mă deprinde și pe mine, in
terpreta. Gîndurile ei încep să-mi apar
țină. întorc automat capul cînd sînt : 
gată cu numele ei. Reacționez asemenea 
ei în împrejurările cele mai diverse. Iar 
fericirea mea,!
stantă și învăluitoare, este să văd în com
portarea oamenilor, urma pe care arta ■ 
reușește s-o lase în viață, mergînd în | 
aceeași direcție cu viața : comunismul.

Reflectorul: Lucrurile încep să-mi fie 
limpezi, în sfîrșit. Propria ta realizare ca 
personalitate, ca talent, succesul tău per- _ 
sonal (o, nu te încrunta, rogu-te) da, și I 
succesul, sînt deci organic și prin toate ■ 
fibrele legate de servirea, exemplară, eta 
pă după etapă, rol după rol, a i 
idei cărora ți-ai închinat viața. Trăiești, 
lupți și mori în femeia-comisar, din 
„Tragedia optimistă“ ? Lumea te va a- 
plauda, doar în măsura în care patosul 
revoluției și credința nețărmurită în 
triumful ei se recunosc în tine.

Artista: Exact.
Reflectorul: Ei da, munca de actor este 

unică în acest sens.
Artista : Iarăși greșești — și încă foarte 

grav. Sectorul meu de activitate ilus
trează la fel ca oricare i ’ 
cordanței obligatorii dintre noblețea, 
înălțimea idealului și calitatea afirmări
lor noastre zilnice concrete. Declarațiile 
fierbinți la adresa muncii în comunism 
ar apărea ca un non-sens în gura unuia 
care, astăzi la noi ar rebuta cu senină
tate, zilnic, produsele la care lucrează. 
Un elev ancorat în mediocritate, veșnic 
abonat la notele 5—6 să se ferească a se 
visa înscris în posteritate, pentru că îm
plinirea îi va fi proporțională cu aspi
rația, avînd însă un minus înainte. Un 
ideal maxim cere maxime eforturi coti
diene.

Reflectorul: Nu este prea multă seve
ritate în ceea ce spui ? Idealul îmbrăți
șează totuși durata unei vieți întregi. 
Chestiune de perspectivă. într-un 1 
de ani, sau de decenii, elevul acesta 
poate va...

Artista : <__________  ,
dar ele aparțin pe deplin zilei de azi. în 
prezent societatea socialistă nu are ce 
face cu munca la un randament scăzut ț 
de proastă calitate. în viitor, cu atît mai 
mult, exigența ei va crește. Idealul vieții 
noastre cere să-1 slujim bine, : 
și continuu. Severitatea, dacă există una, 
aparține vieții. Cine promite că va în
cepe 17 ’ . .
epocii noastre abia începînd cu anul vii
tor, va fi capabil de acte meschine atît 
înainte, cît și după Anul nou.

Reflectorul: Ai auzit ? A sunat gongul. 
Trebuie să vii lîngă rampă. îmi voi a- 
prinde fascicolul de raze ț 
cum ieși în întîmpinarea aspirației tale. 
Succes !
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Unii l-au numit steaua lor I 
polară. Alții, axa lumii lor. I 
Brîncuși s-a putut gîndi să-l ■ 
materializeze sculptural în I 
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toți cîntînd 
strălucirea lui diamantină- Pentru comu
niști și pentru cei care-i urmează pe co 
muniști, idealul trăiește prin < , 
lupta care-l întruchipează. O spune atît 
de pregnant Mihai Beniuc :
E greu să te apese necugetate fapte, 
Simțind că viața-ntreagă mereu ai tras 

la fit
E șl mai grea osinda să zaci pierdut în 

noapte, 
ai împlinit. I 

sus pe stîncă și-n fața " 
stâncii hăul? 

oe-1 viața de nu e zbor 
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fii viață, învinge-n cale

Cu visuri cugetate ce nu le- 
Vezi floarea
Gîndește-te,
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I
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ivjngă el. I
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Altminteri, pîn-la urmă, o să te-nvingă_
(„Fă gestul”)

...La capătul acestor rînduri, vă pro
punem să meditați asupra argumentelor 
utecistului, ale constructorului, ale ab
solventului, ale artistei și asupra argu
mentelor poetului. Reluați-le! Prelungi- 
ți-le ! Amplificați-le ! Dați-le ecoul vast, 
necurmat și dîrz al acțiunii în munca 
voastră, în întreaga voastră viață închi
nată desăvîrșirii socialismului și con
struirii comunismului. Așa cum ne cere 
și ne învață partidul.

Zi de zi, orașul Baia Mare se înfrumusețează cu noi blocuri

Noi unități ale cooperației 
meșteșugărești

4 tntîlniri. în Capitală pe stadio
nul Republicii se vor desfășura 
in program cuplat jocurile : Pro
gresul—Dinamo Bacău (ora 12,45) 
și Viitorul—Farul (ora 14,30). La 
Brașov, Steagul Roșu va juca cu 
U.T. Arad, iar la Ploiești, Petrolul 
va primi replica echipei C.S.M.S. 
Iași.

0 Repriza a II-a a meciului de 
fotbal Viitorul București—Farul 
Constanța va fi țțansmisă astăzi

la radio, pe programul I, Începînd 
din jurul orei 15,25.

• La 1 decembrie va începe în 
Capitală turneul final al campio
natului republican de șah. La com
petiție vor participa cei mai buni 20 
șahiști din țară, în frunte cu cam
pionul țării V. Ciocîltea, Th. Ghi- 
țescu, FI. Gheorghiu, D. Drimmer, 
dr. O. Troianescu și alții.
• în continuarea turneului pe 

care-1 întreprind în S.U.A., e-

chipele de baschet ale U.R.S.S. 
au evoluat la Sioux Falls, unul 
din cele mai mari orașe din statul 
Dakota de sud. Echipa feminină a 
U.R.S.S. a jucat cu echipa „Iowa 
Wesleyan" pe care a învins-o cu 
scorul categoric de 103—50. Selec
ționata masculină a lntîlnit re
prezentativa universitară a S.U.A. 
asupra căreia a obținut victoria 
cu scorul de 75—71 (40—37),

La invitația Ligii romîne 
de prietenie cu popoarele din 
Asia și Africa au sosit în țara 
noastră doi reprezentanți ai 
Kenyei : O. Okello, șeful re
prezentanței de la Cairo a 
Uniunii Naționale Africane 
din Kenya și P. Othieno, re
prezentantul aceluiași partid 
la Londra.

★
La Institutul agronomic „N. 

Bălcescu” din Capitală au în
ceput sîmbătă lucrările celei 
de-a Vl-a sesiuni a Confe
rinței pe țară a cercurilor 
științifice studențești — sec
ția științe agronomice.

La conferință iau parte pes
te 400 de studenți și profesori 
din institutele de învățămînt 
agricol superior din țara 
noastră.

★
Comitetul de stat pentru 

cultură și artă a oferit sîm
bătă la restaurantul Athénée 
Palace o masă cu prilejul tur
neului Teatrului din Pireu în 
țara noastră, condus de regi
zorul Dimitrios Rondiris, di
rectorul teatrului.

Au participat Dumitru Po
pescu, vicepreședinte al Comi
tetului de stat pentru cultură 
și artă, artistul poporului 
Radu Beligan, președintele 
Consiliului teatrelor, reprezen
tanți ai Ministerului Afaceri-

lor Externe, directori, regizori 
și actori ai teatrelor bucureș- 
tene.

Au luat parte Alexandre Ci- 
mon Argyropoulo. ambasado
rul Greciei în R. P. Romînă 
și membri ai ambasadei.

★
Vineri și sîmbătă la Institu

tul de Medicină din Timișoa
ra a avut loc un simpozion pe 
țară cu tema „Hipertensiunea 
arterială”, organizat de Uniu
nea Societăților de Științe 
Medicale din R. P. Romînă.

La lucrările simpozionului 
au participat academicieni, 
profesori universitari, cadre 
didactice și de cercetători 
științifici, precum și medici 
din unitățile sanitare din 
București, Cluj, Iași, Tg. Mu
reș, Timișoara și alte orașe. 
Cu acest prilej au fost pre
zentate rapoarte și comuni
cări științifice de specialitate 
privind tratamentul hiperten
siunii arteriale.

★
Teatrul „Constantin Notta- 

ra” a prezentat sîmbătă sea
ra, în sala Magheru, premie
ra pe țară a piesei „Am fost 
fiul lui” de scriitorul bulgar 
Nicola Rusev, în traducerea 
lui Laurențiu Fulga și Mircea 
Popescu. Regia spectacolului 
este semnată de Sanda Mânu, 

(Agerpres)

La propunerea ceia ferii lor, la 
Sighat, Cehu Silvaniei, Vișeu și 
Safu Mare au fost construite și 
dat8 recent în folosință noi com- 
plexe meșteșugărești în cadrul că

rora funcționează cîte 8—10 ceru 
tre de comandă și ateliere de re
parații. Asemenea unităfi mai sînt 
în consfrucfie la Baia Mare șl 
Borșa. (Agerpres)

Săptămîna viitoare pe ecranele Capitalei

MISTERUL
CELOR DOI DOMNI „N"

O producție a studiourilor poloneze



întrevedere A. I. Mikoian
Ernesto Guevara

HAVANA 17 (Agerpres). — 
La 16 noiembrie A. I. Mikoian, 
prim-vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., l-a 
vizitat pe Ernesto Guevara, se
cretar al Conducerii Naționale a 
Organizațiilor Revoluționare In
tegrate și ministrul industriei al 
Cubei.

Mikoian și persoanele care îl 
însoțesc au discutat cu Ernesto 
Guevara probleme concrete pri
vind acordarea de ajutor econo
mic și tehnic sovietic Republicii 
Cuba.

Examinarea proiectelor
planului economiei naționale 

și bugetului de stat 
al U.R.S.S. pe anul 1963
MOSCOVA 17 (Agerpres). — 

TASS transmite : în legătură cu 
sesiunea Sovietului Suprem 
U.R.S.S. care se va deschide Ia 
10 decembrie, comisiile bugetare 
ale ambelor camere și Comisia 
economică a Sovietului Naționa
lităților examinează în cadrul 
subcomisiilor proiectele planului 
economiei naționale și bugetului 
de stat pe anul 1963.

Printre altele se prevede creș
terea producției industriei con
structoare de mașini agricole eu 
peste 22 Ia sută. în 1963 se pre
vede să se producă 325 000 de 
tractoare, (calculate în tractoare 
fizice), adică cu 37 000 de trac
toare mai mult decît se va pro
duce anul acesta. De asemenea, 
se vor construi 97 de tipuri de 
mașini agricole noi.

Pentru nevoile agriculturii se 
prevede să se producă anul viitor 
20 de milioane tone de îngrășă
minte minerale (cu 16 Ia sută 
mai mult decît anul acesta) 
119 000 tone de 
erbicide, ceea ce 
creștere de 27 la

insecticide 
reprezintă 
sută.

al

Șl 
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o

In Comitetul Politic al Adunării
• încheierea discutării 

aerale
NEW YORK 17 (Agerpres). — In 

ședința din după-amiaza zilei de 
16 noiembrie, Comitetul Politic al 
Adunării Generale a O.N.U. a în
cheiat discutarea problemei de
zarmării generale și totale. Discu
ția s-a încheiat prin cuvîntările 
reprezentanților U.R.S.S. șl S.U.A.

La începutul cuvintării 
delegatul american 
rindu-se la poziția 
Statelor Unite și a 
tice, a afirmat că 
Ioc dezarmarea și țările vor trebui 
să renunțe Ia mijloacele de trans
portare a armei nucleare și la ba
zele militare de pe teritorii străi
ne, U.R.S.S. va obține imense a- 
vantaje la sfîrșituî primei perioa
de a dezarmării. De aceea, a spus 
Dean, trebuie să vorbim nu despre 
bazele străine ci, în genere, despre 
bazele militare, indiferent unde 
s-ar găsi ele pe teritoriul propriu 
sau pe un teritoriu străin. Aceas
tă „logică geografică" a lui Dean 
a demonstrat participanților la șe
dință că S.U.A. nu pot găsi un ar
gument cît de cît serios în favoa
rea menținerii bazelor lor pe te
ritorii străine, baze care împiedică 
realizarea unui 
la dezarmare.

Apoi Dean a 
de vag poziția 
ne față de problema creării zone
lor denuclearizate, referindu-se 
din nou la condiția instituirii unui 
„control concret”.

Dean a declarat în continuare 
fără temei că Cuba nu ar dori ca 
America Latină să fie transforma
tă într-o zonă în care să nu exis
te arma nucleară. In același timp, 
el a căutat să justifice zborurile 
provocatoare ale avioanelor ame
ricane deasupra teritoriului Cubei.

Reprezentantul permanent al 
U.R.S.S. la O.N.U.) V. A. Zorin, 
a subliniat că declarația lui Dean 
în legătură cu continuarea zboru
rilor deasupra teritoriului unei alte 
țări stîrnește îngrijorarea tuturor 
pentru soarta păcii. Noi dorim să 
avertizăm Comitetul Politic și în
treaga Adunare Generală în legă
tură cu această declarație a repre-

sale,
A. Dean, refe- 

geografică a 
Uniunii Sovie- 
dacă ar avea

acord cu

expus cît 
delegației

privire

se poate 
america-

Oamenii sovietici întâmpina 
Plenara al

U v» II* V»
problemei dezarmării ge- 
și totale

zentantului american. Cuba are 
dreptul să ceară respectarea suve
ranității sale în baza Cartei O.N.U, 
și a normelor îndeobște recunoscu
te ale dreptului internațional.

Apoi V. A. Zorin a vorbit pe 
larg despre rezultatele discuției 
care a avut loc în Comitet în pro
blema dezarmării generale și tota
le. Recenta criză internațională, a 
spus reprezentantul U.R.S.S., a de
monstrat deosebit de evident pri
mejdia războiului nuclear. In pre
zent, majoritatea membrilor O.N.U., 
după cum a arătat discuția din 
Comitetul Politic, înțeleg proble
ma dezarmării, în primul rînd, ca 
o soluționare a problemei lichidă
rii primejdiei unui război în care 
s-ar folosi mijloace racheto-nu- 
cleare. Guvernul sovietic conside
ră necesar ca dezarmarea generală 
și totală să înceapă cu lichidarea 
primejdiei războiului nuclear.

Afirmațiile reprezentanților pu
terilor occidentale că lichidarea 
mijloacelor de transportare a ar
mei nucleare precum și a bazelor 
militare străine în prima etapă a 
dezarmării ar da, chipurile, avan
taje militare Uniunii Sovietice în 
detrimentul Occidentului, a subli
niat în această ordine de idei V, A. 
Zorin, sînt de-a dreptul gratuite.

Reprezentantul U.R.S.S. a a- 
mintit apoi membrilor Comitetului 
Politic că Uniunea Sovietică , și ță
rile lagărului socialist se pronunță 
de mulți ani cu toată hotărîrea în 
sprijinul creării de zone în care să 
nu existe arma nucleară și cu hi
drogen. Se știe de asemenea, a 
spus el, că puterile occidentale 
n-au manifestat entuziasm față de 
aceste zone și s-au pronunțat pînă 
în prezent împotriva creării lor.

Relevînd că discuția cu privire 
la dezarmarea generală și totală 
care s-a încheiat în Comitetul Po
litic a fost folositoare, V. A. Zorin 
a amintit că delegația U.R.S.S. a 
fost prima care a cerut ca Aduna
rea Generală să dea indicații con
crete și constructive Comitetului 
celor 18 state pentru dezarmare, 
avind în vedere rezolvarea în pri
mul rînd a sarcinii primordiale — 
lichidarea primejdiei războiului nu
clear și a focarelor pericolului de 
război — bazele militare de pe te
ritoriile altor țări.

Apoi Comitetul a început exami
narea celor două proiecte de rezo
luție ce i-au fost supuse.

cu nou succese în muncă
MOSCOVA 17 (Agerpres). — 

TASS transmite : Să întîmpi- 
năm Plenara C. C. al P.C.U.S. 
cu noi succese în muncă I — 
sub această lozincă muncesc 
în aceste zile metalurgiștii și 
minerii Uniunii Sovietice. Ei 
depun tot mai multe eforturi 
pentru a valorifica noi rezer
ve, pentru a da țării mai multă 
fontă, oțel, laminate, țevi, pen
tru a spori producția de căr
bune.

Colectivul Combinatului din 
Magnitogorsk a produs în zece 
luni cu 13 la sută mai mult 
oțel și laminate decît în ace
eași perioadă a anului trecut. 
In secția de cuptoare Martin a 
combinatului, durata unei 
șarje s-a redus față de timpul 
planificat cu 40 de minute. 
Numai acest lucru a permis 
metalurgiștilor să producă 
peste plan mii de tone de oțel. 
Cu un mare avînt muncesc la-

minoriștii de la secția de ta
blă din cadrul combinatului. 
La laminorul „4 500“ s-a lami
nat peste plan în luna octom
brie, tot atîta metal cît se la
minează de obicei într-o săp- 
tămînă-

Oțelarii secției nr. 1 cup
toare Martin a Combinatului 
de la Nijnii Taghil au hotărît 
să producă peste plan în luna 
noiembrie în cinstea Plenarei 
C-C. al P.C.U.S. 5 000 tone de 
oțel. Fiecare a treia șarjă este 
aici o șarjă rapidă.

Colectivul uzinei de prese 
automate >>M. I- Kalinin“, de la 
Cimkent (Kazahstan) a con
struit cu un an înainte de ter
menul fixat prototipul unei 
prese cu fricțiune de 40 tone. 
După încercările care s-au 
desfășurat cu succes a început 
producția în serie a acestei 
mașini.

Dillon despre situația critică
a economiei S. U. A.

WASHINGTON 17 (Agerpres)— 
Luînd cuvînful la 15 noiembrie 
la conferința reprezentanților sin
dicatelor și cercurilor de afaceri 
din Washington, ministrul de Fi
nanțe al S.U.A., D. Dillon, a de
clarat că „nimeni dintre noi nu 
este mulțumit de starea econo
miei noastre din ultimii ani".

Dillon a arătat că în momen
tul de față nivelul șomajului este 
mai mare decît în primul deceniu 
postbelic. Incepînd cu jumăfatea 
deceniului a| șaselea productivi
tatea muncii în Statele Unite crește 
mai încet decît în primii ani de 
după război și în medie mai în
cet decît în decursul ultimilor 100 
de ani.

Dillon a fost nevoif să recu
noască că, din cauza nivelului scă
zut al investițiilor, termenul me
diu de folosire a utilajului capital 
crește și eficiența sa nu mai co»

respunde nevoilor potențiale ale 
economiei americane.

Uzura morală a utilajului 
capital lovește serios în puterea 
de concurență a Statelor Unite, 
subminînd pozițiile lor pe piața 
mondială capitalistă.

Dillon a subliniat că ritmul creș
terii economice în S.U.A. este mai 
scăzut în ansamblu decît într-o 
serie de alte țări, menționînd în 
această ordine de idei țările Eu
ropei occidentale și Japonia.

Mai mult decît afît, a declarat 
Dillon, există mărturii că într-o 
serie de ramuri industriale, supe
rioritatea noastră generală în ceea 
ce privește tehnologia și produc
tivitatea muncii s-a redus, ceea 
ce a slăbit pozițiile comerciale 
internaționale ale S.U.A.

Ministrul de Finanțe a averti
zat că exercițiul financiar 1964 se 
va încheia cu un deficit 1

Vizita 
parlamentare romîne

<» (•

Aes, alegeai

?

U.R.S.S. : Montarea carcasei meta Iico 
centralei de la Orsk unde va intra în

<'la secția de cazane a fermo- 
funcfiune o nouă turbină.

Foto : TASS-Moscova

LJUBLJANA 17 — (corespon
dență specială : Co-ntinuîndu-și 
vizita în R.P.F. Iugoslavia, dele
gația Marii Adunări Naționale a 
Republicii Populare Romîne con
dusă de acad. prof. Ștefan Nico- 
lau a sosit sîmbătă dimineață la 
Ljubljana, capitala Sloveniei.

La sosire, oaspeții romîni au 
fost întîmpinați de ing. Pavle 
Zaucer, președintele Camerei re
publicane a Scupșcirvei Populare 
a R.P. Slovenia și de alte per
soane oficiale, de deputați și 
conducători ai organelor locale, 
reprezentanți ai oamenilor mun
cii din Ljubljana. Delegația parla
mentară romînă a vizitat apoi 
Uzinele Litostroj și Universitatea 
din Ljubljana. Tot în cursul dimi
neții, oaspeții romîni au făcut o 
vizită la Scupșcina Populară a 
Republicii Populare Slovenia unde 
au fost primiți de Vida Tomsici, 
președinte a| Scupșcinei Populare 
a R.P. Slovenia. La amiază, Vida 
Tomsici a oferit o masă în cinstea 
delegației parlamentare romîne.----•----

îa Austria
în

Conferința generală a U.N.E.S.C.Ö.
PARIS 17. — Corespondentul 

Agerpres transmite : La Confe
rința generală a U.N.E.S.C.O. se 
discută darea de seamă cu privire 
la activitatea U.N.E.S.C.O. în 
1960—1962, precum și proiectul 
programului de activitate și bu
getul organizației pe 1963—1964.

Luînd cuvîntul în cadrul discu
țiilor în legătură cu bugetul pe 
anul 1963—1964, reprezentantul 
romîn acad. Vasile Malinski a 
subliniat importanța aplicării în 
bune condițiuni a planurilor eco
nomice și financiare ale 
U.N.E.S.C.O. El a arătat că pen
tru a se stabili un plafon bugetar 
rezonabil trebuie să se reducă 
unele cheltuieli inutile sau neju-

sfificafe, ca de exemplu subven
țiile pe care ie acordă 
U.N.E.S.C.O. unor organizații ne
guvernamentale de mică impor
tanță, cheltuielile privind sporirea 
personalului secretariatului etc. In 
același timp, acad. Vasile Ma- 
linschi, a declarai că delegația 
R.P.R. sprijină planul de ajutor 
multilateral și eficace pentru li
chidarea urmărilor colonialismu
lui, și pentru dezvoltarea învăță- 
mîntului, științei și culturii în ță
rile pe cale de dezvoltare și care 
și-au dobîndif de curînd inde
pendența. El a propus ca preve
derile bugetare afectate acestor 
țeluri să nu fie reduse.

Prin telefon
din Moscova
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„Eu și prietenii 
mei sîntem profund 
impresionați de fapta 
Valiei Tcacenco. Ce
ea ce a făcut Valea 
poate fi caracterizat 
printr-un singur cu- 
vînt: eroism. Vă ru
găm să o felicitați în 
numele nostru, al 
tuturor".

Scrisoarea aceasta, 
semnată în numele 
cosmonauților sovie
tici de Iuri Gagarin, 
a fost primită ieri la 
Comitetul Orășenesc 
din Belgorod al 
Comsomolului și a 
fost adresată tinerei 
muncitoare de la fa
brica de ciment din 
localitate, Valea Tca
cenco, fruntașă a 

■ muncii comuniste.
Evgheni Andreev, 

neînfricat parașutist 
sovietic al cărui re
cent record — 24.500 
m. cădere liberă — a

uimit omenirea, a 
transmis Valiei ur
mătoarea felicitare: 
„Colectivul nostru de 
experimentatori vă

rînd Sașa, pe care 
vîntul și viteza 
vionului. îl arun
cau dintr-o parte în 
alta. Atunci Va
lea a ieșit din a- 
vion (cît de simplu e 
să scrii aceste cuvin
te, dar prin ce mo
mente a trecut ea...) 
s-a agățat pur și sim
plu de curelele de 
susținere ale lui Kai- 
dalov și i-a tăiat pa
rașuta. Pămîntul se 
apropia cu viteză. 
Sașa avea mina ră
nită și nu putea să-și 
deschidă parașuta. 
Fără să-și piardă

a~

EROISM
felicită pentru erois
mul dumneavoastră“.

împreună cu 8 to
varăși de ai ei, Va
lea Tcacenco se pre
gătea să sară din- 
tr-un avion A.N. 2. 
Primii 7 au sărit 
normal. Parașutele 
s-au deschis. Dar al- 
8-lea, Alexandr Kai- 
dalov, și-a deschis 
din greșeală parașuta 
de rezervă înainte de 
a sări și a rămas a- 
gățat de avion: erau 
în pericol piloții, a- 
vionul și în primul

cumpătul, Valea1 și-a 
dirijat căderea libe
ră, a tras de inelul 
parașutei lui Sașa și 
apoi și-a deschis și 
ea parașuta. în acel 
moment se aflau 
doar la 400 metri de 
pămînt.

Valea n-a povestit 
nimănui nimic. Toa
te acestea s-au aflat 
de la alții. Cineva a 
întrebat-o:

— De ce n-ai po
vestit nimănui ?

— La urma urmei, 
nu-i nimic extraordi-

nar, trebuia să-l sal
vez pe Kaidalov și 
avionul. Era firesc. 
Aceasta este de fapt 
datoria instructoru
lui. (Valea Tcacenco 
este instructoare vo
luntară de parașu- 
tiști).

Un bătrîn munci
tor din brigada de 
muncă comunistă a 
fabricii de ciment 
unde lucrează și Va
lea a întrebat-o:

— Cine ți-a dat 
ție, fetițo, atîta pu
tere și curaj ?

—e Puterea Sovieti
că !

Cu/noscuți specia
liști din Uniunea So
vietică au analizat cu 
atenție cele întâmpla
te și au 
concluzia 
Valiei nu 
numai de 
trăsătură 
stică la 
în cazul ei s-au ma
nifestat cu strălucire 
cunoștințele tehnice 
de înaltă perfecție.

E intr-adevăr dem
nă de admirație fapta 
eroică a acestei com- 
somoliste de 18 ani, 
glorioasă reprezen
tantă a tinerei gene
rații de constructori 
ai comunismului.

VIENA 17 Agerpres).
Austria s-a încheiat campania 
electorală care a precedat ale
gerile pentru Consiliul național 
— camera inferioară a Parlamen
tului. în dimineața zilei de 18 
noiembrie, alegătorii se vor pre
zenta în fața urnelor pentru a a- 
lege 165 de deputați ai Consi
liului național. In total în Au
stria au fost înregistrați aproxi
mativ 4 800 000 alegători.

In momentul de față, una din 
problemele cele mai importante 
ale vieții politice din această 
țară este atitudinea față de Co
munitatea economică europeană 
și față de legea cu privire la 
neutralitatea permanentă, adopta
tă de parlamentul Austriei în anul 
1955.

La lupta electorală au luat 
parte partidele din actuala coali
ție guvernamentală — Partidul 
Populist din Austria, Partidul So
cialist din Austria, precum și 
Partidul Comunist din Austria și 
altele.

In cursul campaniei electorale, 
partidul comunist s-a pronunțat cu 
consecvență pentru politica de 
neutralitate, pentru pace și demo
crație.

Reprezentanții Partidului Comu
nist din Austria 
să ducă 
în care 
diferite 
lor săi.

au fost nevoiți 
această luptă în condiții 
legea electorală creează 

piedici în fața candidați-

După întoarcerea 
lui Adenauer

de la Washington

înseninări è

ajuns la 
că în fapta 
este vorba 
curaj — o 

caracteri- 
parașutiști.

AL. STARO
Moscova, 17 noiem
brie 1962

BONN 17 (Agerpres). —, 
„După cîteva ore de la întoar
cerea sa din Washington, rela
tează agenția vest-germană 
D.P.A., cancelarul Adenauer 
s-a văzut pus în fața celei mai 
grave crize guvernamentale de 
la crearea Republicii Federa
le Germane“. După cum con
stată și corespondentul de la 
Bonn al ziarului „Times“, „A- 
denauer s-a întors din vizita 
făcută în S.U.A. pentru a găsi 
un guvern scindat, șovăielnic 
și o țară indignata, a cărei 
stare de spirit nu o înțelege“.

Liber-democrații au cerut 
din nou demisia lui Strauss, 
într-un comunicat dat publici
tății ei declară că vor lua o 
hotărîre definitivă în această 
problemă luni la Nürnberg cu 
ocazia întrunirii conducerii 
partidului.

Agențiile de presă anunță că 
în R.F.G. ia amploare campa
nia pentru înlăturarea luinia pentru înlăturarea 
Strauss din guvern.

PE SCURT
MOSCOVA'. — Ziarul „Ekono- 

miceskaia Gazeta" — săptămînal 
al C.C. al P.C.U.S., — a publicat 
pentru prima oară în limba rusă 
o scrisoare trimisă la 11 august 
1884 de Friedrich Engels lui Paul 
Lafargue.

0e la un anunț...

u există nici o îndoială că d-l Hans Gerold, locui
tor al orașului vest-german München, nu s-a aștep
tat de fel ca micul anunț înserat de el la rubrica 
de „Mică publicitate” a unui ziar local să aibă un 
ecou atît de răsunător cum s-a întâmplat în reali
tate. Fapt este că timp de două zile pe strada unde 
se găsește locuința familiei Gerold atît pietonii cît

și automobilele au putut să circule cu foarte multă greutate. Și 
totuși, anunțul nu pomenea nici despre o „metodă originală” de 
a deveni bogat peste noapte (în treacăt  ̂fie spus, asemenea re
țete apar deseori în presa vest-germană) și nici despre organiza
rea vreunui concurs pentru descoperirea unor viitoare stele dc

<>

? cinematograf. Familia Gerold căuta pur și simplu o îngrijitoare g 
pentru copilul lor nou născut. I1

în ziua următoare apariției anunțului, d-l Hans Gerold nici nu i1 
a putut să iasă din casă. într-adevăr, în fața porților locuinței p 
sale se aflau cîteva sute de femei. Unele dintre ele nu împlini- p 
seră nici vîrsta de 15 ani. Altele mărturiseau că se apropiau de i 
60 de ani. Este ușor de închipuit animația care a domnit pe (• 
această stradă din München. Cîteva fete veniseră însoțite de 
mamele lor pentru a „certifica” personal buna lor purtare. Altele 
păstrau ca un document de mare preț certificate din partea 
altor familii unde au servit ani îndelungați. Dar cu aceasta lu
crurile nu au luat sfîrșit. A doua zi, la poarta familiei Gerold 
s-au strîns încă cîteva sule de femei, multe dintre ele venite 
chiar din împrejurimile orașului München. Un reporter al zia
rului „FRANKFURTER RUNDSCHAU” a apreciat că 'n cele 
două zile peste 700 de femei din München au apelat la un post 
de îngrijitoare de copil. Printre ele se aflau profesoare, vînză- 
toare, croitorese, muncitoare în fabrici, guvernante. Toate s-au 
adunat aici întrucît nu aveau de lucru de multă vreme și anun
țul înserat în ziar de familia Gerold dăduse fiecăreia o rază de 
speranță. încă odată mult trîmbițata „prosperitate” vest-germa
nă se prezentase în adevărata ei lumină.,
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7 n editura 
/ Kohlhamer 

din Stuttgart 
apărut anuarul 

statistic al R.F.G. 
pe anul 1962, anu
ar întocmit 
Departamentul de 
statistică de 
lingă guvernul fe
deral.

Studierea noului 
anuar provoacă 
din primul mo
ment nedumeriri. 
Astfel, pe coper
tă scrie: „Anuar 
statistic 1962“. Dar 
cind deschizi vo
lumul ai impresia 
că planeta noa
stră a început să 
se învîrtească în 
sens invers și că 
nu sîntem în 1962, 
ci în 1937. Statis
ticienii de la Bonn 
publică date pen-

a

de

pe

I. RETEGAN

Grandomanie

statistică

tru Germania „în 
granițele ei de 
la 31 decembrie 
1937“. De atunci 
au trecut 25 de 
ani, în Europa și 
pe pămîntul ger
man s-au petrecut 
multe schimbări 
radicale. Dar dom
nii din Departa
mentul federal de 
statistică n-au ob
servat nimic.

De aceea găsești 
în anuar lucruri 
de-a dreptul ului
toare. Orașele po
loneze 
Poznan, 
precum 
teritorii 
date statului 
lonez pe baza a- 
cordului de la 
Potsdam, figurea
ză ca „provincii-

Pomerania

Szeczin, 
Wroclaw, 
și alte 
retroce- 

po-

d

<• 
d

Silezia superioară, 
Prusia orientală. *

Anuarul apărut \ 
la Stuttgart în \ 
1962 este o grăi- , 
toare ilustrare a 
planurilor revan- , 
șarzilor vest-ger- \ 
mani care ame- \ 
nință pacea Eu- \ 
ropei. Domnii de 
la Bonn nutresc \ 
visuri demente. 
Numai că ghiare- 
le li-s cam scurte. »

Autorii anuaru- J 
lui „1962“ iși în- J 
chipuie că întor- J 
cîndu-se cu gin- f 
dul la anul 1937 J 
vor putea da un J 
sprijin pe frontul J 
lor statistic pla- f 
nurilor agresive. J 
E clar că acești * 
domni suferă 
grandomanie.

<1

La centrul ele cercetări științifice al Pentagonului. — Ceva aproape 
invizibil... Mi se pare că este „prestigius americanus“ — presti

giul américain.

Din ziarul italian „PAESE"

I
*

:
1jumătate din numărul alegăto

rilor participanți. Ia vot și cel 
puțin un sfert din numărul 
total al alegătorilor circum
scripției respective. în acele 
circumscripții electorale în 
care nici unul dintre candidați 
nu va reuși să obțină majo
ritatea de voturi cerută, va a- 
vea loc peste o săptămînă, la 
25 noiembrie, al doilea tur de 
scrutin Ia care va fi suficien
tă numai majoritatea simplă.

BRUXELLES. — In anul 1963, 
cheltuielile Ministerului de Război

din Belgia, în comparație cu anul 
1962, vor spori cu 577 634 000 
franci belgieni, anunță la 16 no
iembrie ziarul „Le Drapeau Rouge”. 
Din momentul formării în 1961 a 
guvernului Lefevre Spaak, scrie 
ziarul, cheltuielile militare au spo
rit cu 2 485 134 000 franci belgieni. 
Numai întreținerea 
giene în Germania 
costa anul viitor 
franci belgieni.

trupelor bel- 
occidentală va

1 281 308 000

DIN R. P. UNGARA

la

De un mare interes se bucură 
colecția de mărci înfățișînd dife
rite întreprinderi și obiective care 
poartă numele marelui conducă
tor.

R. P. lingară : în laboratorul 
Institutului de cercetări atomi
ce al Academiei de științe de 

la Debrețin,

zent. Numai în cursul acestui an 
sumele alocate pentru forări, pen
tru cercetări geofizice și geode
zice depășesc 800 milioane forinți. 

în ce privește rafinăriile de pe
trol, capacitatea lor totală a cre
scut cu 800 000 tone pînă în a- 
nul-1960 și va continua să crească 
în următorii ani.

Pînă la. sfîrșituî actualului cinci
nal investițiile în industria petro
lului și gazelor se vor ridica 
11 000 milioane forinți.

o 
memo- 

V. I. 
MTI. Expo-
cu prilejul 

al VIH.Iea

La Budapesta s-a deschis 
expoziție filatelică 
rială închinată lui

Lenin, anunță agenția 
ziția a fost organizată 
apropiatului Congres 
al P.M.S.U.

La expoziție sînt prezentate a. 
proximativ 500 mărci poștale în
făfișînd aspecte din viața și acti
vitatea lui V, I. Lenin și răspîn. 
direa ideilor sale In lume.

PARIS. — Duminică are loc 
în Franța primul tur al alege
rilor parlamentare. Alegătorii 
francezi vor trebui să aleagă 
480 de deputați în Adunarea 
Națională. Vor fi considerați 
aleși numai acei candidați 
care vor întruni mai mult de

rănilor, care cer efectuarea 
reformei agrare.

Mitinguri de masă ale țăra
nilor au avut Ioc între altele, 
la Neapole, Florența, Ferrara, 
Peruggia, Ravenna și 
orașe.

CANBERRA. — în școile 
din Noua Galie de sud 
stralia) se resimte

lin „mic dar“

alte pentru Edda

17 noiembrie 
au conti-

ROMA. « La
In întreaga Italie 
nuat mari manifestații ale ță-

(Au
stralia) se țesimte lipsa a 
7 200 de învățători, a declarat 
Browdfoot, reprezentantul Fe
derației învățătorilor din Noua 
Galie de sud. El a subliniat, 
de asemenea, lipsa acută de 
localuri de școală și a decla
rat că probabil situația se va 
înrăutăți și mai mult.

da- 1:

Pînă la sfîrșituî actualului plan 
cincinal, adică pînă în 
1965, în R. P. Ungară se 

vor produce anual 2,2 milioane 
tone de petrol brut și 1 500 mi
lioane mc de gaze naturale.

Anul acesta producția de petrol 
a țării a fost de 1,6 milioane 
tone. După anul 1957 au fost in
troduse metode modeme de extra. 
gere a petrolului și au fost între
prinse cercetări științifice sistema
tice asupra zăcămintelor petro
lifere și a metodelor de extrac
ție. Niciodată pînă acum nu s-au 
desfășurat în Ungaria prospectări 
pe o scară afît de largă și în 

mod afît de metodic asupra zăcă
mintelor de petrol și de gaze 
naturale așa cum se face în pre-

Pe uriașul șantier al Uzinelor 
de ciment și var de la 
Văc, lucrările se desfășoară 

într-un ritm rapid, scrie ziarul 
„Nepszabadsag". Pînă în prezent 
au fost terminate 80 la sută din 
lucrările de construcție. Primul 
cuptor rotativ va fi dat în exploa
tare la începutul anului viitor, iar 
la sfîrșituî anului, cu un an înainte 
de termen, întreaga uzină va în
cepe să producă.

Constructorii acestui important 
obiectiv au realizat pînă în pre
zent economii în valoare de 251 
milioane forinți. Acest lucru a per
mis să se realizeze și alte investi
ții — o parte a fondurilor econo
misite este folosită pentru dezvol
tarea orașului Văc.

Conferința 
parlamentarilor 

din țările N.A.T.O.
PARIS — 17 (Agerpres). — 
La Paris a luat sfîrșit con

ferința parlamentarilor din ță
rile membre ale N.A.T.O. care 
s-a desfășurat între 12 și 16 
noiembrie.

Lucrările conferinței au fost 
puternic influențate de criza 
din Marea Caraibilor.

Discursul de închidere rostit 
la sesiune de George Ball, se
cretar de stat adjunct al S.U.A.> 
a exprimat cît se poate de su
gestiv orientarea agresivă a 
blocului atlantic în momentul 
de față. In concluzia discuții
lor despre așa-zisa „forță de șoc 
nucleară a N.A.T.O.“, George 
Ball a făgăduit că Statele Unite 
vor examina problema creării 
unor forțe înzestrate cu ra
chete balistice cu rază medie 
de acțiune, coordonate cu cele
lalte forțe „de reținere“ ale 
N.A.T.O.

u-i așa că e plăcut obiceiul de a face „mici 
ruri“ noilor născuți ? Există părinți iubitori care 
țin chiar foarte mult la aceste daruri. Printre ei 
se numără și duiosul părinte al micuței Edda, 
care a văzut lumina zilei în anul 1937. Pe atunci 
tatăl ei era foarte cunoscut. Era cel mai apro
piat colaborator al lui Adolf Hitler : Hermann 
Goering.

In acea vreme Georing încă nu avea la dispoziție țările 
ocupate de Wehrmacht, astfel îneît îi jefuia energic pe pro
priii săi concetățeni. Cind s-a născut fiica sa Edda, el a dat 
de înțeles că așteaptă daruri scumpe. Edilii orașului Köln 

\ au ținut să dea exemplu de zel servil. Ei au scos din mu- 
zeul orașului piesa cea mai de preț — celebra madonă a 
lui Lucas Cranach — și i-au trimis-o Iul Goering.

...Astăzi mica Edda a crescut și se descurcă foarte bine. 
In republica de la Bonn ea duce o viață fără griji. Numele 
răposatului bandit care i-a fost tată îi deschide toate por
țile. Și Edda a prins atîta curaj îneît a pretins să 1 se „resti
tuie" tabloul lui Lucas Cranach care, după prăbușirea Reichu- 
lui hitlerist, a fost înapoiat muzeului din Köln. Instanța a 
respins insolenta acțiune. Dar Edda este 
așa că nu s-a intimidat. Ea a făcut apel la instanța supe
rioară și n-a dat greș. Tribunalul din Köln a hotărît ca pînza 
lui Lucas Cranach să fie scoasă din muzeu și remisă Eddei. 
Motivarea sentinței este deosebit de interesantă : autorită
țile orașului „au dăruit“ madona nu luț Hermann Goering, 
ci Eddei Goering. Așadar, reclamanta are — chipurile — 
dreptul să-și recapete obiectul ce i-a fost dăruit I Judecă
torii au socotit cu cale să nu țină seama că-i vorba de un 
bun al poporului pe care și l-a însușit un criminal de război.

încă un fapt semnificativ care vorbește despre rînduie- 
lile și „justiția“ de la Bonn.

1
„fiica tatălui el"
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