
Ordinea, frumosul
Proletari din toate țările, uniți-vă!

în munca de fiecare ziA

I»

moli

ără îndoială că intrînd în secția mecanică‘ *___’ia uzi
nelor „23 August“ din București te impresionează 
ordinea și curățenia. Mașinile strălucesc, piesele 
frumos orînduite dau secției un aspect plăcut, iar 
florile creează o ambianță care te face să te simți 
ca acasă. Te simți la fel de bine și în alte secții, la 
forje — în ciuda zgomotului pe care-l fac ciocanele 

cînd lovesc blocul incandescent — la motoare, mecanic șef, scu- 
lerie generală. Peste tot ordine, curățenie, frumos. Ca să se 
ajungă aici a fost necesară o muncă asiduă, participarea activă 
a fiecărui tînăr.

Incegutuf

Lucrurile s-au petrecut 
așa. Pe la mijlocul anu
lui acesta, comitetul 

U.T.M. pe uzină a convocat o 
plenară lărgită în care s-a 
discutat despre necesitatea a- 
plicării inițiativei tinerilor de 
la Uzinele „Tudor Vladimi
rescu” din Capitală, care con
stă în mai buna organizare a 
muncii, întărirea disciplinei, 
inițiativă care-i ajută pe ti
neri să-și formeze o conduită 
civilizată în relațiile cu tova
rășii lor de muncă. Secretari 
și responsabili cu producția și 
calificarea în comitetele și or
ganizațiile U.T.M. din secții, 
reprezentanți ai conducerilor 
administrative, ai comitete
lor sindicatului, ingineri au a- 
rătat necesitatea aplicării ini
țiativei. au arătat neajunsurile 
care existau (la mecanică, spa
țiul este aglomerat din pricină 
că se lucra în asalt, la motoare 
dispozitivele se aruncau la 
voia întîmplăriî și se deterio
rau, în hala IV vagoane, elec
trozi și materiale zăceau pe 
căile de acces) au propus mă
suri concrete care să ducă la 

o mai bună organizare, să 
asigure respectarea de către 
toți tinerii a disciplinei socia-

liste a muncii, a normelor de 
conduită în societate.

S-a stabilit să se creeze co
lective care să studieze în 
5 mari secții aplicarea iniția
tivei la condițiile speci
fice de muncă, din care să 
facă parte membri ai comi
tetului U.T.M. pe uzină, mem-

le ridică aplicarea inițiativei 
în fața tinerilor. începînd 
încă de anul trecut în unele 
secții ale uzinei conducerea 
administrativă a luat o seamă 
de măsuri privind organizarea 
producției în flux. Acestea au 
ușurat munca tinerilor, le-au 
dat posibilitatea să lucreze cu 
randament sporit. Tinerii 
și-au dat însă seama că la 
fiecare loc de muncă se mai 
poate face ceva pentru ca pro
ducția să meargă mai bine. 
Unele măsuri propuse de ti
neri au avut ca rezultat des
congestionarea spațiului pro
ductiv. In secția mecanică, 
spațiul de la trasaj și mași
nile erau aglomerate cu piese 
și metale vechi. Lucrătorii

documentație, îți folo- 
i mod rațional timpul

Cum se aplică inițiativa tinerilor de la 
Uzinele „Tudor Vladimîrescu" la 

Uzinele „23 August" din Capitală

bri ai comitetelor UT.M. 
pe secții, tovarăși din condu
cerea administrativă și din 
comitetul sindicatului.

Inițiativa a fost larg discu
tată în grupele U.TM. și adu
nări generale ; în brigăzi, ti
nerii au făcut propuneri bune 
în legătură cu felul cum se 
poate aplica la fiecare loc de 
muncă această inițiativă. A- 
cesta a fost începutul. Azi — 
ordinea, frumosul au devenit 
lucruri obișnuite în munca de 
fiecare zi.
Organizare ca la carte...

Mai buna organizare a 
muncii este una din cele mai 
importante probleme pe care

erau stingheriți în munca lor. 
Tinerii au scos din secție în 
timpul lor liber circa 30 de 
tone de metale ce nu se folo
seau. Piesele bune au fost sor
tate. La forjă evacuarea rit
mică a pieselor lucrate, stoca
rea 
puncte fixe, au influențat în
deplinirea ritmică a planului 
și mai ales calitatea produse
lor.

— Un
spuneau 
motoare 
gătirii 
a lucrului. E 
„măruntă“ la prima 
dar foarte importantă, 
aj totul la îndemînă, material,

materialului în anumite

interes deosebit —ne 
tovarășii din secția 
— l-am acordat pre- 
minuțioase dinainte 

o chestiune 
vedere
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scule, i 
sești în 
de lucru, nu ești nevoit să a- 
lergi încolo și încoace.

Posturile utemiste de con
trol, la indicația primita din 
partea organizațiilor U.T.M., 
au folosit deseori în raidurile 
efectuate calcule privind efi
ciența bunei organizări 
muncii. Așa de exemplu la 
sculeria generală îiitr-un ar
ticol s-a arătat că dacă toți 
tinerii ar lucra asemenea lui 
Ion Sandu, Constantin Vasile, 
Uie Alexandru s-ar pierde 
mult timp pentru producție. 
Numai 10 minute pierdute zil
nic de către toți tinerii în
seamnă lunar producția egală 
cu cea realizată în 514 ore. 
Calcule interesante au fost 
făcute și de către postul ute- 
mist de control din secția 
motoare. Aici s-a ridicat și o 
altă problemă. Unii tineri, 
mai cu seamă cei care lu
crau la produse"’ noi. nu con
fruntau desenele cu planurile 
de operații. Uneori existau 
nepotriviri, și atunci piesele 
se rebutau. Problema a fost 
sesizată, discutată. S-au luat 
măsuri. Rebuturile au scăzut 
considerabil în urma faptului 
că tinerii, lucrînd după desen 
și după planul de operații, se
sizează din vreme nepotrivi
rile pentru a se face corectu
rile necesare.

Pregătirea lucrului dina
inte a devenit o lege. în a- 
cest fel se cîștigă mult timp 
productiv. La secția mecanică 
ni s-a făcut următorul calcul. 
Pregătirea locului de muncă 
necesită minimum 25 de mi
nute. Deci, dacă fiecare tînăr 
își pregătește totul dinainte, 
acest timp este cîștigat. Se 
obține astfel o productivitate 
mai mare. Foarte mulți tineri 
înțeleg acest fapt și-și pre
gătesc lucrul dinainte.

Aplicînd inițiativa, tinerii 
și-au analizat mai amănunțit 
munca. Oare ce s-ar mai 
putea face ? Da, preluarea din

Ing. OLIMPIU RADU 
Ing. MARIA SAVU 

LIDIA POPESCU• ;
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Ieri muncilor, azi inginer la. Uzina de strunguri din Arad, Emil Cio- 
banu s-a făcut în scurt timp iubit de tineri. Și aceasta pentru că-i 
ajută permanent în însușirea procedeelor. înaintate de lucru, lată-l 
discufînd cu strungarul Octavian Croiforu despre rezultatul folosirii 

metodei de așchiere rapidă a metalelor. Foto ! N. STELORIAN

i își însușesc, de 
fapt, biografia țării, 
o trăiesc atît de 
pasionat îneît o 
simt ca biografie a 
lor ; dar poate și 
țara își însușește ti

nerețea lor, sărbătorind cu ei un 
majorat grav, romantic și înțe
lept... Stai de vorbă cu eroii de 
18 ani. De ce eroi ? Pentru că 
în epoca noastră socialistă, vîrs- 
ta de 18 ani implică eroismul. 
Ei îți vorbesc, cu seriozitate și 
înflăcărare despre munca lor, 
despre îndrăznelile și victoriile 
tovarășilor lor, despre realizările 
științei și tehnicii, despre noile 
bogății ale patriei, ca despre vic
torii și realizări ale lor. Iar ei abia 
au întîlnit rădăcinile și stelele, 
abia și-au însușit primele ecuații 
și noțiuni de economie politică, 
abia au prins aripi...

Sînt ei, cei de 18 ani. Da, și-au 
însușit biografia țării, cu firescul 
cu care îți alegi ca ideal al tău, 
idealul ei, idealul poporului mun
citor; cu firescul cu care faci 
confidențe tovarășilor tăi și stai 
cu umărul drept, lingă umărul 
lor, în lupte, în bucurii...

Nu există deosebiri esențiale 
între biografia, între pasiunile ti
nerilor de la sat și oraș ; mergeți 
printre tinerii de 18 ani și o să 
vedeți că 
sențiale.

teleghidate, cîte probleme tre
buie înțelese, gîndite.

Sînt în acest Nicolae R. Vasi- 
lescu — în curînd împlinește 18 
ani — o lumină și o încredere, o 
«ete și o înțelegere, o pasiune 
și o disciplină •— amestec de 
poezie și știință severă —• tipice 
pentru vîrsta lui.

E un tînăr frumos : o frunte 
înaltă, fermă, ochi albaștri, u- 
meri drepți, uimire și îndrăz
neală în privire.

S-a născut la Călărașii Vechi, 
înainte de a veni la școala de 
tractoriști și-a petrecut vacanțe
le! de elev, ținîndu-se scai de 
tractoriștii mai vechi (atunci 
cînd a intrat în școală știa să 
conducă tractorul). îl pasionea
ză matematica și citește, citește, 
citește...

Nicolae Bogățeanu e de-acum- 
mecauizator, maestru al recolte
lor bogate. De fapt, a fost numai 
o campanie în producție, în cîmp, 
acolo unde se hotărăsc recolte
le, dar e o vîrstă la care te și 
creți ceea ce te visezi și, visînd, 
te străduiești să ajungi. Face 
parte dintr-o brigadă fruntașă : 
brigada a 8-a de tractoriști din 
satul Vărăști.

Șeful brigăzii lui se numește 
Ivan Nicolae, e comunist și are 
28 de ani. Uneori, elevul, proas
păt intrat în brigadă, se încurca 
în reglarea plugului. Atunci îi 
venea în ajutor șeful brigăzii lui, 
omul de 18 ani și încă un de
ceniu. Despre maistrul acesta al 
lui și despre prima campanie, 
Nicolae Bogățeanu are să aibă 
de vorbit mai tîrziu, cînd va 
ajunge să îndrume el însuși alți 
elevi ai școlii de tractoriști. 
Toamna asta, a împlinirii celor 
18 ani, este și toamna primului 
lui semănat. Oare-ți poți sărbă
tori majoratul mai frumos, decît 
dăruind țării prima ta recoltă ?

...La vară, cînd veți mînca 
pîine nouă, să vă amintiți că 
pîinea aceea este și certificatul 
de majorat al unuia dintre cei 
mai tineri mecanizatori din Bă
răgan.
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QINDURI
PENTRU CEI 
UNSPREZECE

Dan Deșliu

Pentru a doua oară în trei 
săptămâni, ne măsurăm 
■forțele cu puternica re

prezentativa spaniolă, una 
dintre fruntașele soccerului 
mondial.

După cum se știe, selecțio
nata noastră pornește cu un 
apreciabil handicap de goluri, 
ca urmare a infringerii sufe
rite la Madridi de o formație 
fantomă, departe de a repre
zenta tot ce are mai bun 
fotbalul rominesc la ora actu
ală.

De această dată, lucrurile 
stau altfel. Cu un efectiv re
maniat în care experiența u- 
nor „vulpoi“ ai gazonului ca 
Voinescu, Constantin, Tătaru, 
se îmbină judicios cu energia 
lui Nunweiller III, Petru E- 
mil, Pîrcălab, Manolache, cu 
calitățile certe ale celorlalți 
tovarăși de echipă, purtătorii 
culorilor R.P.R., în după-a- 
miaza de azi au posibilitatea 
să infirme rezultatul din tur, 
să demonstreze convingător că 
raportul de forțe dintre ei și 
redutabilii adversari nu este 
cel indicat de partida ante
rioară.

Evident, nimeni nu ignoră 
misiunea dificilă a unspre- 
zecelui nostru. Mi se pare 
însă nimerit să amintesc că, 
și in alte ocazii, fotbaliștii 
români au realizat comportări 
strălucite în compania unora 
dintre corifeii sportului cu 
balonul rotund, uimind, pur 
și simplu, pe toți aceia care 
îi considerau învinși dinainte. 
Naționala Romîniei a făcut 
zile grele Italiei și Uruguayu- 
lui, foste campioane mondiale, 
a luptat deseori de la egal la 
egal cu reprezentativele Un
gariei, Angliei, Cehoslovaciei, 
Iugoslaviei și ale altor țări cu 
veche tradiție fotbalistică.

Dar mai ales aici, la noi 
acasă, în fața unui public atît 
de generos și entuziast, băie
ții noștri au dovedit, în repe
tate rînduri, resurse fizice și

morale nebănuite, realiztnd 
succese de prestigiu, care au 
umplut de mândrie patrio
tică milioane de inimi. Acum, 
poate mai mult ca oricând, pu
blicul acesta, din toate colțu
rile țării, își îndreaptă gîndu- 
rile pline de căldură, de în
credere, spre cei ce ne vor 
reprezenta în marea confrun
tare de pe stadionul „23 
August“.

Ce așteptăm de la voi, dragi 
băieți 2

In primul rînd, vrem să vă 
vedem luptînd curajos, băr- 
bătește, fără complexe de in
ferioritate, așa cum știți s-o 
faceți, cînd vreți, în fața 
oricărui adversar, oricît de 
valoros ar fi el. Acolo, pe te
ren, veți fi unsprezece con
tra unsprezece. Și chiar dacă 
avantajul tehnic ar fi mai 
adesea de cealaltă parte, să 
nu uitați nici o clipă că voința 
de a învinge, dublată de o 
mare stăpînire de sine, a 
dejucat adesea calculele hâr
tiei, făcînd să se încline ba
lanța în favoarea celor teme
rari, a oamenilor hotărîți să 
dea totul pentru victoria culo
rilor patriei.

Alături de voi, în fiecare 
secundă a celor nouăzeci de 
minute, va fi uriașa inimă a 
tribunelor, glasul unanim al 
mtnunaților noștri • spectatori, 
care vă vor susține cu înflăcă
rare de la un capăt la altul al 
partidei.

Alături de voi va fi, în fie- 
ca: e clipă, întreaga suflare 
sportivă din patria noastră, și 
nu mă îndoiesc că în momen
tele decisive, această forță 
nevăzută, dar vie și impresio
nantă,vă va însufleți în luptă, 
vă va da putere să izbutiți 
ceea ce visăm cu toții, la ora 
de față: un rezultat demn de 
prestigiul de care se bucură 
astăzi sportul românesc pe 
arena internațională.

Succes, băieți l

J
Utilat cu cele mai moderne 
aparate, laboratorul de auto
matizare al Facultății de meca
nică a Institutului politehnic 
din București oferă studenfilor 
cele mai bune condiții de stu
diu. Dumitru Tabără și Vasile 
Istrăfescu, sfudenfi în anul IV, 
lucrează la o mașină ultramo
dernă de studiere a sistemelor 
de reglare care poate rezolva 
de asemenea și ecuații dife

rențiale pînă la ordinul 6.

Foto : AGERPRES

Finala concursului
de
$i

matematica, mecanică
fizică pentru studenti

5.îmbătă a început finala 
concursului de materna-
tică, mecanică și fizică, 

organizat anual de Ministerul 
învățământului, Societatea de 
matematică Și fizică și U.A.S.R. 
pentru studenții din universi
tăți, institute politehnice și 
tehnice Și institutele pedago
gice de 3 ani din întreaga țară.

La etapa finală participă 
peste 500 de studenți clasifi
cați pe primele locuri în etapa 
organizată în primăvara ace
stui an în fiecare din institu
țiile de învățămînt superior 
din țară- Cei mai buni stu
denți cîștigători ai etapei fi
nale vor fi premiați. Con
cursul durează pînă la 27 no
iembrie. (Agerpres)

-----e----- --------------

La sate continuă pregătirile pentru re
colta anului viitor. Majoritatea mijloa- 

m « r. n 4 zx r, 4 nl o 1 zacelor mecanizate, precum și atelajele 
gospodăriilor colective, sînt concentrate în 
continuare la executarea arăturilor adinei și 
fertilizarea terenurilor pentru însămînțările 
de primăvară. Multe unități agricole socia
liste au terminat aceste lucrări de bază în 
asigurarea unor recolte sporite. Fruntașe pe 
țară sint gospodăriile agricole de stat, stațiu
nile de mașini și tractoare și gospodăriile co
lective din regiunea Galați, care, datorită 
unei bune organizări a muncii pentru folo
sirea deplină și rațională a tractoarelor, au 
terminat arăturile pe toată suprafața ce va 
fi însămințată în primăvară. Rezultate bune 
au fost obținute și în regiunea București, 
unde această lucrare sC apropie de sfîrșit, 
precum și regiunile Oltenia, Bacău, Do- 
brogea și Banat în care arăturile au fost exe
cutate în proporție de 80—85 la sută.

în întreaga țară, după cum rezultă din da
tele primite de Consiliul Superior al Agricul-

turii, planul arăturilor adinei a fost realizat 
în proporție de 75 la sută. Numai în această 
săptămînă, deși a plouat în aproape toate 
regiunile și au fost z'ile cînd nu s-a putut lu
cra, s-au arat aproape 400 000 de ha, cu circa 
60 000 de ha mai mult decît în săptămînă pre
cedentă. Aceste rezultate dovedesc că luîndu- 
se în continuare măsuri pentru ca mecaniza
torii să folosească întreaga capacitate de lu
cru a tractoarelor, arăturile de toamnă pot fi 
terminate în scurt timp pe toate terenurile 
prevăzute. Lucrările trebuie mai mult grăbite 
îndeosebi în regiunile Maramureș, Mureș- 
Autonomă Maghiară, Cluj, Brașov, Iași și Cri- 
șana în care au rămas de arat suprafețe mai 
mari. Sînt condiții, de asemenea, timp bun și 
mijloace suficiente, pentru ca și celelalte lucrări 
ce se fac în această perioadă — plantatul po
milor fructiferi, desfundarea terenurilor pentru 
plantări de vii, însămînțări de legume, trans
portul îngrășămintelor la cîmp, construcții de 
răsadnițe — să fie urgentate și terminate cît 
mai repede. (Agerpres)

spun „Zburăto-Colegii 
rul“. De 
lescu 
în anul II la școala de tractoriști 
din Ciocănești. La școala tracto
riștilor a ajuns pentru că îl pa
sionează mașinile. De Ia simplele 
șuruburi, la mașinile complicate ; 
de la pămîntul în care mișună 
bacteriile vii — acele ființe mă
runte care fac planta să răsară, 
să respire, să rodească — pînă 
Ia stelele care urmează tainice 
drumuri în spații; de la cărțile 
Iui Jules Verne, la cele ale lui 
Maxim Gorki și de aci la proprii
le tale gînduri și îndrăzneli — 
cîte înțelesuri ți se dezvăluie și 
cum se mărește lumea, pe măsu
ră ce o începi, pe măsură ce o 
cunoști !

Cibernetica, zborul în Cosmos, 
medicina viitorului, tractoarele

ii

fapl, îl cheamă Vasi- 
Nicolae și este elev
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Foto : AGERPRES

„Și acum să exemplificăm, să 
facem o legătură între ceea ce 
am învăfat teoretic, cu practi
ca muncii noastre în gospodă
ria colectivă". Colectiviștii din 
Grăpicești, regiunea Suceava, 
urmăresc cu viu interes de
monstrațiile practice pe care 
le face inginerul Gh. Motriuc, 

lector la cercul agrotehnic.
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$i-au îndeplinit angajamentele anuale de economii
Pe baza creșterii 

necontenite a pro
ductivității muncii 
și a punerii în va
loare a unor re
zerve interne, peste 
40 de întreprinderi 
industriale din regi
unea Bacău și-au 
îndeplinit și depășit 
pînă în prezent an
gajamentele anuale

r 
I

de economii. Va
loarea economiilor 
realizate peste plan 
de aceste unități în 
primele 10 luni ale 
anului este 
28 258 000 lei.
evidențiază 
volumul
de economii 
mentare colectivele

de
Se 

prin 
însemnat

supli-

L

$

fabricilor de țevi 
din Roman, de za
hăr din Sascut, în
treprinderii regio
nale de electrici
tate și uzinei meta
lurgice Bacău care 
și-au depășit cu 
mult angajamentele 
luate pe întregul an.
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/l cheamă Ion Lebe. Părin
ții — învățători — îl mîn- 
gîie spunîndu-î Ionel. Nu

mai pe el îl au. Ionel este elev 
în clasa a N-a a Școlii medii din 
Giurgiu. E un băiat înalt9 cu
ochi albaștri și aceasta e calita
tea lui principală — este foarte 
iubit de părinți. Bineînțeles, toți 
copiii sînt iubiți de părinții lor. 
Dar cu Ion Lebe se schimbă trea
ba^ Părinții îl iubesc atît de 
mnlt, îneît mă mir cum de au 
putut să se despartă de el și să-l 
trimită — tocmai la Giurgiu, la 
50 de kilometri depărtare! —
ca să învețe la școala medie. 
Veți spune : dar acesta nu-i un 
sacrificiu, pentru că mulți pă
rinți și-au trimis copiii la școli 
să învețe. Aveți dreptate. Nu
mai că Ionel n-are prea multă 
treabă cu învățătura. Este, poa
te, cel mai slab elev din școală. 
Ce fac profesorii?! Sînt dispe
rați. Mai ales dirigintele, tova
rășul profesor Mihail Dernetres-
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cu. Dînsul a venit la gazdă și i-a 
arătat notele obținute de Ionel 
pînă acum. Plouă cu 2 și 3. Are 
o singură notă mai „mare“: „4". 
In plus, este și obraznic cu cole
gii, cu profesorii.

Gazda a chemat pe mama bă
iatului. I-a explicat situația. A- 
ceasta a fost și la școală și s-a 
convins.

De fapt nu este prima dată 
cînd i se aduc la cunoștință a- 
semenea „victorii" ale fiului său 
unic. Cred că s-a obișnuit.

Acasă, însă, se consumă
ceeași scenă : mama se uită la 
Ionel și începe să plingă. Plînge 
și Ionel. E milos băiatul. Nu poa
te suporta lacrimile 
Mama sa se uită la el ca la o 
icoană. Poate gîndește cc mare 
i s-a făcut flăcăul. încearcă să-l 
dojenească, dar niciodată n-a 
spus mai mult decît atît: „în
vață, Ionele mamă, învață, puiul 
mamei". Atît — și nimic mai 
mult. Ionel plinge. Marna se în
duioșează pînă-n fundul inimii, 
tn sinea ei e mulțumită că băia
tul „se pătrunde". Ca să-l liniș
tească, scoate din valiză „cîte 
ceva". De cînd îl cunosc eu pe 
Ionel (de aproape un an) mama 
sa a scos din valiză ori un apa-

mamei.

Gheorghe Marinei îi învață 
carte pe copiii din comuna Do- 
robanțu-Călărași. A venit aici, în 
toamnă, cu aproape 18 ani pe 
umeri și trăirea cîtorva eveni
mente mari care sînt ale lui. Dar 
cum ai putea să Ie deosebești pe 
acelea care sînt ale tuturor, de 
cele care-i aparțin numai lui ?, 
Ele sînt prea strîns legate unele 
de altele, nu le poți separa —< 
sărbătorile lumii sînt sărbătorile 
Iui, grijile lumii sînt grijile lui.

Uite, i-a rămas vie în minte 
ziua cînd a devenit utemist, cînd 
a fost felicitat de tatăl său, co
munist din 1945. Atunci și-a sim
țit, de fapt, biografia organio 
legată de biografia veacului lui; 
i-au rămas vii în minte vizita to
varășului Hrușciov în partea asta 
de Bărăgan ; lansarea primului 
om în Cosmos și ziua cînd a ju
cat prima dată într-o piesă do 
teatru, pentru ca de atunci în
coace aceasta să fie pasiunea lui 
cea mai mare. Apărarea păcii, 
copiii în prima zi de școală și 
primele programe ale brigăzii de 
agitație întocmite 
nul cultural din

(Continuare în

L MAMEI
rat de fotografiat, ori un ceas, 
ori alte „nimicuri" de soiul a- 
cesta.

Ultima dată i-a adus un apa
rat de copiat și mărit fotografii 
(putea să aibă aparat de fotogra
fiat, fără cel de copiat?!).

Astea toate pentru a-l „stimu
la" pe Ionel la învățătură. (Alți 
părinți fac treaba aceasta după 
ce copiii lor iau note mari, și 
tot li se spune că greșesc!).

Mama pleacă. Ionel rămîne, și 
cu bani în buzunar, și cu obiec
te. Să învețe ? Ași! El se ține 
"le „glume”. Cu banii în buzunar 
pleacă în oraș, colindă magazi
nele. Duminica trecută s-a pripă
șit pe la un coleg dintr-o comu
nă din apropierea orașului. Aco
lo a dat de vin și — țin-te! A 
venit Ionel acasă (cum o fi ni
merit ?!) beat turtă. Nu mai a- 
vea nici bani. A doua zi a făcut 
fotografii la colegi, le-a luat ba
nii și peste vreo două zile a ple
cat la București să se plimbe. Om 
mare. Are 16 ani și nu se rătă
cește.

Se rătăcește, în schimb, în ne
gura ignoranței și nu-și dă seama. 
Nici el, nici părinții.

Ionel al mamei și al tatei nu 
știe pe ce lume trăiește. Știe în

pentru cămi- 
comună... Cum

pag. a III-a)

Schimb ceva: că nu l va lăsa ni
ciodată tăticul să moară de foa
me. Mai știe că la sfirșitul anului 
o „trage de păr" și, tîrîș-grăpiș, 
poate trece clasa. Fericiți, părin
ții or să-l sărute pe amîndoi o 
brajii și-or să plingă de bucurie : 
„Deștept băiat, Ionel! Teribil 
cum știe el să treacă clasa“. Pen
tru asta merită niște „atenții". 
Poate o bicicletă, un tranzistor 
sau chiar o motocicletă.

Dar se poate întîmpla și alt
ceva (și tare mă tem că așa o 
să fie). Ca Ionel să rămînă repe
tent sau, terminînd școala cu 
chiu cu vai, să ajungă un om de 
nimic, un pierde-vară. Viața nu-l 
va primi în mijlocul ei cu de-al 
de 2, 3 și 4. Și-atunci iar va veni 
mămica la el. Și iar o să plingă 
amîndoi.

Să nu fie prea tîrziu, Ionel! 
De aceea, bine ar fi ca orga

nizația U.T.M., colectivul școlii 
să-l scuture zdravăn pe „puiul 
mamei" și să-l trezească la reali
tate.

Și cu cît va fi mai devreme, 
cu atît mai bine !

ÄRTUR IOAN
activist U.T.M.
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■ întecul . țălătoreș.te pretutindeni 
in țară, expresie a bucuriei omu
lui liber, făuritor și Șțăpîn al în
tregii bogății a patriei socialiste. 

Răsună în cîntec vuietul pădu
rilor, tumultul apelor,

■ nori -ai istoriei.
Fiecare cîntec popular conține 

spontană â unui sentiment patetic, 
prin filtrele subtile ale memoriei a zeci de

pașii so-

expresia 
trecută

creatori spre o formă de concizie inimita
bilă și cu o uimitoare putere de sugestie.

Fiecare nouă inmănunchiere a creațiilor 
folclorice stimulează pătrunderea versului 
■popular în inimile a mii de oameni, gră
bește acel prpces imperios necesar de șle
fuire perpetuă.De o mare frumusețe sint versurile create 
în ultimii ani, ani de adîncă prefacere so
cială. Ele se adaugă celor mai valoroase pa- 
aini ale folclorului nostru tradițional, ele ■ 
exprimă bucuria de a trăi, de a munci și 
cînta într-o țară nouă. Adevărate documente . 
umane, aceste versuri vorbesc despre x.ouf 
peisaj moral al poporului. Ete <lte
de lumină și culoare, ritmurile alese au O 
deosebită exuberanță și plasticitate. Glorifi- 
cind cuceririle poporului, condus dc comu
niști spre o viață mai bună, de bunăstare 
și belșug, aceste cîntece sînt, in marc parte, 
demne de poezia căreia îi aparțin „Miorița 
și „Meșterul Manole".

Pune-ți foaia într-o dungă, 
S-aud glasuri cum se-alungă 
Tot -v-estind ,că-i sărbătoare 
Peste dealuri și ponoare.
Pînă colo la hotare. 
Pîrîuțț cu apă lină, 
Pe ia oameni prin grădină 
Poartă-ți unda ta curată 
Cum n-o purtași niciodată — 
Și Ia, poala codrilor, 
Spune-le și florilor 
Lujerul să-și aromească 
Cu nectar să-l primenească 
Și să poarte stropi de rouă 
Că trăim o viață nouă.
Pe-ăi care-a iubit fasciștii 
Vedea-l-aș în vîrful brișcii : 
Corbii să-i corbească leșul, 
Să-l umbrească-n veci, măccșvl 
Șj tqt spinul înghimpat. 
Că de asta nu-i păcat !
Sună, codrule, frățîne 
Și; te hodinește mine — 
Zi-i din frunza cea rotată 
Toată bucuria, toată !“

oile ; 
brazii-ncetinați

V
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„Trandafir de gard umbrit, 
Găsii dorul împlinit.
Dorul meu și-al mîndrii mele, 
C-am scăpat de chin și jele 
Oltule, ce iute vii 
Din spre tîrg, de la Sibii ! 
Spune toate cîțe sint 
Pe al nostru drag pămint.
Spune-i Dunării bătrîne 
Să își mîie vadu-n spume 
Și să ducă peste mări, 
Peste țări și pește zări 
Veste bună de la noi. 
Că nu mai sîn.t ciocoi 
Să ne-njuge ca pe boi, 
Să tragă brazdă cu noi. 
Spune, Oltule drag, spune 
Că zidim o nouă lume, 
Spune că azi zorile 
Mîndrc-ș ca cicorile.
Vii ca și privirile 
Ce aprind iubirile. 
Și să-i spui Oltule, spui 
Că mult îi mulțumim lui 
Dragului, partidului...“

Reactualigii/țd cu mijloace artistice svpe- 
riogrp poemul realizat sub formă de ble
stem', — procedeu folcloric deosebit de cul
tivat în paezța veche — poetul popular acu
ză trecutele rinduieli din țară și-i sligma- 
tizegză intr-un capăt de vers Pe fasciști, cu 
un gest supepb. de o neasemuită măreție. E 
vizibilă .deosebirea de ton a noilor creații 
populare în raport cu cele de pini acum. 
e o forță generată de adevărata trăire a omu
lui nou, un dinamism autentic, care nu ține 
numai de verb, de exprimare, devenind tră
sătura domingntă. Acum vorbește omul liber, 
omul mîndru, cel care lauda pămîntul țării, 
șiri laudă mitncindu-l, grăbindu-i înflorirea.

Martor la grandioasa învîrtire a roții 
istoriei, martor al evenimentelor care au 
dus la îngenuncherea pentru totdeauna a 
exploatatorilor, poetul popular a dat ~,r,a 
uriașei sale șatisfaeții. Întrebat despre 
tineretului de la sate, el răspunde :

glas 
viața

E aici dovada unei înțelegeri majore a con
dițiilor care au determinat eliberarea omu
lui de exploatare și începuty.1 luptei pentru 
socialism. Dincolo de haina feerică. împodo
bită cu horbote de imagini și culori, a 

wevsului^ populari se aude, plin de gravitate, 
glasul omului nou care știe că și-a bucății 
prin luptă această putință de a-și cîițta, 
liber, bucuriile. Ecoul vocii sale nu se mai 
stinge in fluier și în frunză, ci se aude, 
multiplicat de munți și valuri de fluvii, 
toate meleagurile Republicii noastre.

„yerde frunză trei spanace. 
Nu mai sînt fete sărace, 
De vreo cinșpe ani încoace 
Ne-nsurăm cu cin'He place ; 
Că mai înainte, vere, 
Te-nsurai pentru avere ; 
Fie slută sau urîtă, 
Te uita-i l-avere multă. 
Pentru-o vacă și-o purcea. 
Luai urîta cum era 
Și trăiai în cas* eu ea, 
Sărăcuț de maica ta ! 
Pentru cîțeva pogoane, 
Luai o sperietoare 
Și trăiai viața cu siiă,

’’'i>e-ți plîngeai singur de mită.
Dar acuma, măi frăție, 
Fetele-n gospodărie 
Sînt bogate, au moșie 
Cît cuprinde ochiu-n glie 
Și se-nsoară fiecare 
Cu o fată muncitoare. 
Mîndră floare 
Din ogoare, 
Și trăiește omu-n casă 
Viață veselă, frumoasă, 
Viață bună, tra, tihnit 
Lingă floarea ce-a iubit“

1
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„Frunzuliță trei alune, 
Spune codrule tu, spune, 
Ca să știe-ntreaga lume 
Că trăim azi zile bune. 
Cîtu-i munte și cîmpie 
Crește numai bucurie. 
Codrule, codruț de fag, 
Dă-mi o rămurea cu drag, 
Să i-o duc partidului, 
C-a rupt spinii răului 
Și he-a scos din inimioară 
Toată negura amară, 
Și iar verde ca șofranul 
Și-a pierdut omul amarul. 
Din hotară în hotară 
Liberă ești mîndră țară, 
Republică Populară !“

J

Ridicindu-și ochii din pămînt, îndreptîn- 
du-și privirea spre soare, omul vede altfel 
peisajele în mijlocul cărora respiră, locuri 
văzute decenii de-a rindul par înnimbate de 
o frumusețe nouă, meleaguri cunoscute își 
schimbă veșmintul. Poate marile cîntece slă
vind chipul țării noastre se vor naște abia 
de acum înainte, cînd adăugăm minunile 
noastre cotidiene, ghirlandei amețitoarelor 
frumuseți ale pământului patriei socialiste.

„Mi-s dragi, măre, zările 
Și cîmpul cu florile 
Mi-s dragi, măre, stelele, 
Codrul cu smlcelele 
Și ochii cu genele ; 
Luna și cu soarele, 
Cerbii, căprioarele, 
Iarba și izvoarele.
Mi-s dragi, măre, ploile

„Sună, codrule, din frunză, 
Ca toți codrii să-ți răspunză, 
Toată țara să te-auză.

Încărcate de emoție sînt versurile acestui 
cîntec nou, slăvind dragostea de patrie a oa
menilor simpli:

Fabricii de instrumenteNu va frece mult și din.1 strunele viorilor la care acum lucrează muncitorii 
muzicale de la Reghin, vor ieși melodiile cele mai frumoase.

'A'««

Și stîna cu 
Mi-s dragj 
Și căsuța, și-ai mei frați, 
Firicelul viersului, 
Fluieratul vîntului 
Și ocolul șoimului 
Pe deasupra muntelui. 
Frunză verde cimbrișor 
De toate mi-e drag și dor. 
Și iar verde mărgărint, 
Mărgărint îmbobocit 
Ce V’Oi spune nu vă mint 
Și vă spun cu jurămînț 
Că din toate pe pămînt 
Mi-i mai drag partidul meu 
Care m-a scos de la greu, 
Și al meu și-al țării mele 
Că el ne-a scăpat de rele... 
Azi partidul cel curat, 
Ca argintul strecurat, 
Ca soarele luminat. 
Scrisă-n foi ne dă povață 
Cpm să trăim altă viață ; 
Partidul mulțimilor 
Șță-n calea dușmanilor 
Holda să nu ne-o mai fure, 
Nici lăstarii din pădure 
Cu gloanțe să mi-i cosească, 
Oma n pace să trăiască, 
Că 
Că 
și

' Ca

eu de-asta spini și spun 
partidu-j cel mai bun, 

mi-i drag măi fraților 
lumina ochilor“.

Închipuit ca un metal nobil, partidul

„...Ca argintul strecurat, 
Ca soarele luminat...“.

este

Irpagine memorabilă, definindu-l pe încer
catul conducător al clasei muncitoare, ima
gine demnă de fabulosul univers metaforic 
în care gravitează, ca niște astre cp scânte
iere veșnică, versuri ca :

„Pc-un picior de plai 
Pe-o gură de rai.
Iată vin în cale 
Se cobor Ia vale 
Trei turme de miei
Și trei ciobănei...“ 

sau
„Nouă meșteri mari
Calfe și zidari
Cu Manole zece
Care-i și întrece...“ 

sau
„Piatra mare stă trîntită 
De ciocane ispitită
Și cu slove rîcîită...“.

l'lilfl > >
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Marea ștafetă a cîntecuiui popular‘.a fost., 
pfeluată de mîini bune. Mîini care 'stăpâ
nesc cuptoarele Hunedoarei, care risipesc 
boabe de aur în lanurile țării colectivizate, 
care ridică mistria cu mortar pe schelele 
Oneștilor, care apasă pe vîsle, în bărcile 
lunecînd pe fantastica mare a Bicazului și 
caret în ceasuri de liniște, în odaia cu șter
gare înflorate și amfore de lut, cu aerul mi
rosind a mere coapte scriu versuri ca ace
stea :

„Struguraș cu boabă rară 
Țară, țară, mîndră țară, 
Straie noi ai îmbrăcat 
Satele ți-ai luminat. 
Strugure cu boaba deasă. 
Ți-ai pus mantie aleasă, 
Că în astă primăvară 
Ești colectivistă, țară ! 
Satele și-au pus cunună, 
Pămînturile se adună 
Să facă tarlaua mare 
Cum nu s-a văzut sub soare. 
Curge Oltu înspumat 
Că udă pămînt curat 
Că udă pămint unit 
Și de flori acoperit. 
Ciută Bistrița bătrină,

(Urmare din pag. I)

mers a unor mașini (acolo 
unde permite procesul de pro
ducție) reduce mult timpul 
neproductiv, sporește produc
tivitatea muncii. Tinerii Ion 
Manea, Dumitru Burda și Du
mitru Andrei, strungari în sec
ția motoare, economisesc zilnic
— preluînd din mers mașina
— circa 3 ore. Iată cum. îna
inte, la sfîrșitul fiecărui schimb 
mașina se oprea, fiecare strun
gar deși continua să lucreze la 
aceleași piese își încuia în 
dulapul său sculele, dispoziti
vele. Schimbul următor tre
buia să facă din nou pregăti
rea. Toate acestea însumau 
50—60 de minute. Faptul că 
acum nu se pierde nici un mi
nut, le dă posibilitatea să de
pășească lunar planul la de
bitarea supapelor cu 20—-25 
la șută. E drept că acest pro
cedeu nu se poate aplica peste 
tot, dar acolo unde există a- 
ceastă posibilitate s-au luat 
măsurile necesare.

Organizarea este un lucru 
complex. Aici se poate mani
festa cel mai bine inițiative 
muncitorilor, spiritul lor gos
podăresc. Acum în dulapuri 
sculele sînt orinduite în func
ție de 
să fie 
cîștigă 
secții, 
șează 
trițerie, la sfîrșitul fiecărui 
schimb piesele se stivuiesc în 
locurile delimitate, iar la mo
toare piesele cu toleranțe de 
microni: bolțuri, pistoane, ci
lindri, cuzineți, se depozitează 
după prelucrare în cutii com
partimentate, instalate la fie
care mașină. în acest fel se 
transportă și la controlul teh
nic de calitate. Cum era îna
inte? Piesele se transportau 
pu electrocarul. Erau cazuri

operațiile ce urmează 
executate cu ele. Se 
astfel mult timp. în 

piesele lucrate se a- 
pe rastele. La ma-

Sună, buciumul la stînă 
Că de la mare la munte 
Vor crește holde mai multe
Mîndră ești tu țarj mea 
Că te luminează — o stea,
Steaua răsăritului
Șj glasul partidului“

Ori ca acestea:

„Veselie, veselie
Țara-i p gospodărie.
Și, de-a lungul și de-a latul 
S-a dus la naiba tot hatul 
Că din munți pînărn ogoare 
Văd o colectivă mare, 
Că de-acum sîntem stăpîni 
Rodul îl vom lua din plin. 
Floricică, floare-albastră 
Ne uităm 1» tara noastră 
Peste tot e numai muncă 
Și în fabrici și în luncă. 
Și-am zis yerde și-o tulpină, 
Colectiva-i o grădină. 
Colectivă să trăiești
Că tu dragă ne mai ești. 
Foaie verde și-un susai, 
înflorește — al nostru plai 1“

„Țarg mea, pămînt eu flori“ glășuieșțe„Țara mea, pămînt cu flori“ glășuieșțe un 
vers popular. Intr-adevăr, poetul închinând 
florile cîntecului său țării socialiste, „pămînt 
cu flori’' devine un generos mesager al între
gului nostru popor care slăvește lupta oame
nilor muncii conduși de partid și vrea ca 
noile poeme să fie pe măsura timpului.

Fiecare dintre noi își recunoaște visele, 
năzuințele, în versurile pe care poporul le 
înstrună pe uriașa lui liră: țara îmbelșu
gată de păduri și ape și munți... Niciodată 
oamenilor nu le-a fost mai aproape de suflet 
și mai dragă această țară decît acum cind 
este cu adevărat a lor și niciodată n-au sim
țit mai mult nevoia să-i cînte frumusețile și 
boaătiile. să-si spună tuturor bucuriile noibogățiile, să-și spună tuturor bucuriile 
’n tară nouă.in țară
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In drumeție pe Valea lafomifei, prin Cheile Zănoagei.

Răspundem la sesizările tinerilor

„Frunzuliță de mohor 
Se-oprește pasărea -n zbor 
Că nu-și mai cunoaște țara 
Cînd vine cu primăvara.
— Pasăre, te-aș întreba : 
îți place în țara mea ? 
Că e mîndră și frumoasă, 
Gătită ca o mireasă 
Și cînd treci peste hotare 
Să le spui pasăre, tare : 
Pentru pace noi muncim 

partidul nl-i iubim I 
te dpci tu sănătoasă 
la toți prin țări, acasă, 
duci tu

Mult noroc 
Că partidul 
Este bun și 
Din lumina
La toți țăranii din sat 
Și pe toți i-a îndemnat 
La belșug și traj bogat, 
Fără pic de sărăcie 
Și-n sat numai veselie. 
Muncitorul în uzină 
Nu mai e fără hodină 
Toate sînf în grija lui, 
Bunului, partidului“.

Și
Să
Pe
Să în țări vecine 

și numai bine, 
muncitor 
iubitor, 
lui a dat

Desigur, cîntecele sînt foarte tinere, 
se află abia la începutul călătoriei prin 
me... Viitoarele generații le vor afla și 
frumoase decît sînt, cu sunetul sporit cu 
gingășii, cu noi culori și miresme...

Cintecele sînt la întîii lor pași, dar, pre
luate de generoșii mesageri ai poeziei popu
lare, își vor mări farmecul. Ele vor dăinui, 
și e fără margini bucuria de a fi contem- 
jporani cu drumurile spre astre, contempo
rani cu minunile științei, contemporani cu 
cîntecul. Clipă de clipă, arborii se apleacă 
asupra pământului ca niște degete apropiate 
de buze:
— „Liniște ! Se naște un cîntec !“

ele 
vre- 
mai

GHEORGHE TOMOZEI

cînd piesele se loveau, se 
zgîriau.

Organizîndu-și mai bine 
munca, tinerii obțin în între
cerea socialistă succese mereu 
mai mari.

...o înaltă disciplină 
muncitorească

La puțin timp după apli
carea inițiativei, în sec
țiile respective (sculerie 

generală, forje, mecanic șef, 
motoare, mecanică) au început 
să apară la unele mașini pan
carte cu următorul text: „Vă

Melnjc Aurel—Galați
Sesizarea dumneavoastră 

fost justă. Comitetul sindicatu
lui împreună cu comitetul 
U.T.M. de la întreprinderea diș 
construcții și montaje-Galați

!I J
I . au luat urmă 
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tată într-o sală corespunză- 

> toare și au fost inițiate o serie 
* de acțiuni — cum ar fi : orga

nizarea unor recenzii, simpo
zioane literare, seri de poezie, 
întocmirea de liste bibliogra
fice etc., menite să atragă 
la bibliotecă cîți mai mulți ci
titori.

Biblioteca clubului « fost mii-’

1
In fiecare zi tinerii își curăță 
mașinile, iar la sfîrșitul fiecă
rei săptămîni se face o cură
țenie generală a acestora, se 
spală cu benzină, se ung etc.

Vorbind despre întărirea 
disciplinei, trebuie să relevăm 
și un alt aspect — contribuția 
inițiativei la schimbarea atitu
dinii unor tjneri față 
muncă, în ultimele luni 
secția sculerie-generală 
cei 250 de tineri care muncesc 
au lipsit nemotivat trei. Bine
înțeles că cifra este minimă 
dar ea arată faptul că mai

în munca
place cum arată mașina tova
rășului X?“ Tinerii care lă
saseră mașinile murdare se 
rușinau. Organizația U.T.M.. 
posturile utemiste de control, 
au dezvoltat la tineri 
față de mașina sau 
jul la care lucrează, 
din cerințele elementare ale 
fiecărui muncitor.

Am dori să amintim la în
ceput cîteva , cifre ; în secția 
mecanică, reparațiile acciden
tale au scăzut, în ultima peri
oadă. cu 50 la sută. In secția 
șculerie, 250 de tineri n-au 
avut în ultimele luni la ma
șinile la care lucrează nici o 
reparație 
lor.

Despre 
s-a vorbit 
nerale la care au fost invitați 
și maiștri. Posturile utemiste 
de control au organizat nu
meroase raiduri in acest sens.

grija 
utila- 

ca uns

accidentală din vina

îngrijirea utilajului 
în multe adunări ge.

de
în 

din

Lucuț Vasale — Brașov
Organele în drept au apro

bat propunerea dv. privind 
orariul de funcționare a cabi
netului stomatologic din loca
litatea Zărnești. Noul program 
prevede funcționarea acestui 
cabinet alternativ, într-o zi 
dimineața, în alta după-amia- 
ză. în felul acesta se asigură 
asistența stomatologică pentru 
toți salariații, indiferent de 
schimbul în care lucrează. în 
producție. .

Giurgiu Vasile — Turda
Ministerul Transporturilor 

și Telecomunicațiilor — Direc
ția Generală C.F.R. ne-a co
municat că diploma dv. de

calificare se află în arhiva 
Depoului C.F.R. Cluj. Pentru 
a intra în posesia acestui act 
urmează să vă adresați De
poului C.F.R. Cluj — Sectorul 
personal și învățământ.

Vasile Zăvadă — Topleț
în urma semnalului dv. 

critic, conducerea Autobazei 
Orșova a aprobat înființarea 
unei curse care să asigure tran
sportul elevilor-muncitori de la 
uzina Topleț la Orșova. Ur
mează ca întreprinderea dv. 

trimită autobazei tabelul 
numărul elevilor-muncitori 
fac naveta pe acest traseu 
care doresc să-și scoată a- 

bonamente 
I.R.T.A.

Lupu Maria — comuna Po- 
jogeni, raionul Gilort.

în legătură cu scrisoarea 
dv. trimisă redacției, Sfatul 
popular al raionului Lenin 

.. cojnunicat : „S-au luat 
măsuri pentru poprirea din 
salariul ing. D. Maximilian a 
perișiei alimentare stabilită de 
instanța judecătorească pen
tru cppilul său minor”.

Vă rugăm să ne comunicați 
dacă în prezent vi se trimit cu 
regularitate acești bani.

Popescu Ovidiu — Hercu- 
lane

Sfatul popular Orșova, veri
ficând sesizarea dumneavoas
tră, .trimisă redacției, a con
statat că cele relatate cores
pund realității. Pentru reme
dierea situației s-au luat ur
mătoarele măsuri:

Deoarece din lipsă de per
sonal, farmacia din Herculane 
nu poate fi desțhisă și pe 
timpul nopții s-a dispus ca 
serviciul medical de gardă al 
stațiunii balneare Herculane 
să asigure vînzarea medica
mentelor necesare în orele 
cînd farmacia este închisă,

De asemenea, pentru anul 
1963 s-a prevăzut înființarea 
în Herculane a unui nou punct 
farmaceutic, care va funcționa 
șj pe timpul nopții,

pe autobuzele

tînăr lipsește sau întîrzie, or
ganizația U.T.M., colectivul 
trebuie să-l discute, să-l ajute 
să-și schimbe atitudinea. In 
brigada, în schimbul în care 
lucrează opinia colectivului 
trebuie să funcționeze ca una 
din metodele 
de ajutorare.

Și în alte 
făcut salturi 
continuă să lipsească, 
cînd inițiativa,
U.T.M., posturile utemiste de 
control trebuie să 
toată atenția întăririi

cele mai eficace

secții, deși s-au 
mari, unii tineri

Apli- 
organizațiile

acorde 
disci-
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sînt tineri care n-au încă 
o atitudine socialistă față de 
muncă, care n-au o educație 
muncitorească corespunzătoa
re. Prezența la muncă este o 
îndatorire elementară. Sînt 
muncitori în uzină, tineri și 
virstnici, care în ani și ani 
de cînd lucrează nu au lipsit 
și nu au întirziat niciodată. 
Atunci cum se face că intr-un 
colectiv sănătos există și ase
menea manifestări ? Este vor
ba de unele concepții înapo
iate din partea unor tineri, 
„ce dacă lipsesc o zi nu-i mare 
lucru”.,. Organizația U.T.M. a 
făcut multe lucruri bune pen
tru a educa la tineri trăsătu
rile muncitorului înaintat. în 
mare măsură a reușit. La în
ceputul anului numărul ab
sențelor nemotivâte din rîn- 
dul tinerilor era mai mare. 
Realitatea arată însă că n-a 
făcut totul. Ori de cile ori un

plinei în rindul tinerilor. Cînd 
un muncitor este bolnav el 
găsește toată înțelegerea din 
partea conducerii uzinei, a co
lectivului în care lucrează. 
Dar cînd lipsește nemotivat el 
trebuie să primească riposta 
cuvenită pentru că din pri
cina lui este îngreunat pro
cesul de producție, rezultatele 

lectivului sînt. mai mici.

• și ferestre deschis-.
spre frumos

Iți face multă plăcere s 
intri în secția sculerii 
generală. Pereții păs

trează culoarea albului imacu
lat Mașinile au fost de cu 
cînd vopsite. Culoarea vernil 
este mai odihnitoare. în sec
ție este curățenie, căile de ac
ces sînt marcate cu o dungă 
galbenă.

Aici, în celelalte secții, mo
toare, mecanică — la ferestre, 
între mașini, muncitorii au a- 
șezat ghivece și jghiaburi cu 
flori, Frumosul a găsit larg fe
restrele deschise și s-a instalat 
ca la el acasă. Curățenia este 
desăvârșită. Mucurile de țigări 
nu mai sînt aruncate negli
jent pe jos. Au fost confec
ționate scrumiere. Din loc in 
loc găsești lăzi și coșuri pen
tru gunoi. Ești tentat să ase- 
muiești curățenia din secții cu 
cea pe care o întîlnești în far
macii. Și doar aici se lucrea
ză cu metal.

Una din hotăririle tinerilor 
a fost ca periodic, de la caz la 
caz. o dată pe săptămînă, de 
două ori pe lună, tinerii să-și 
curețe salopetele. Hotărârea a 
prins viață.

Ordinea și frumosul au de-< 
venit rezerve ale producției. O*

rganizația U.T.M. a obți
nut o experiență bună 
în aplicarea inițiativei 

tinerilor de la Uzinele „Tu- 
dor Vladimirescu“ din Capi
tală. Trebuie spus că ea s-a 
bucurat de tot sprijinul con
ducerii uzinei, al conducerii 
secțiilor, al comitetelor sindi
catului. îndrumat de comite
tul de partid, comitetul U.T.M. 
pe uzină a convocat mai multe 
plenare lărgite în care s-a 
discutat despre posibiiitatea a_ 
plicării inițiativei, despre fe
lul cum s-a aplicat, despre 
modul cum se poate extinde. 
A fost organizat aici, în uzină, 
un schimb de experiență la 
nivelul raionului. Toate ace
stea au contribuit ca inițiativa 
să prindă rădăcini adînci. Ceea 
ce trebuia să facă acum comi
tetul U.T.M. pe uzină, este ca 
inițiativa să depășească ca
dru] celor 5 secții, să devin? 
pentru fiecare tînăr al uzinei 
un lucru obișnuit.



• Astăzi de la ora 14, pe stadionul „23 Au
gust“ echipa selecționată de fotbal a R. P. 
Romîne susține meciul retur cu echipa Spa
niei din cadrul „Cupei Europei“. Meciul va 
fi televizat și transmis în întregime la radio. 
Echipele vor alinia următoarele formații:

R. P. ROMÎNĂ : Voinescu, Popa, Nunweil- 
ler III, Ivan, Petru Emil, Koszka, Pîrcălab,

Constantin, Manolache. Ghergheli, Tătaru.
SPANIA; Vicente. Rivilla, Rodri, Calleja, Paquito, Glaria, 

Collar, Adelardo, Veloso, Amancio, Gepto.
Jocul va fi arbitrat de G. Relomis (Grecia).
• In meciul amical de lotbal desfășurat ieri pe stadionul Dinam0 

echipa Dinamo-Bucureșțj a dispus cu 3—2 (0—1) de Progresul prin golu
rile marcate de Frățjlă șf Ene JI (3), dintre care imul dințr-o lovitură de 
la 11 m. De remarcat cg Progresul a condus cu 2—0, autorul punctelor 
fiind Voinea.
• Continuîndu-și turneul în țara noastră, echipa bulgară de fotbal

Spartak Plovdiv a jucat sîmbătă la Constanța cu Farul. Fotbaliștii romîni 
au obținut victoria cu scorul de 1—0 (1—0) prin punctul marcat de
Stancu în mipjitul 28,

® Aproape 5 000 de spectatori. au urmărit aseară la patinoarul arti
ficial din parcul „23 August“ întîlnirea internațională de hochei pe 
gheață dintre echipele selecționate ale R. P. Romîne și Franței. 
Hoeheișții romini gu controlat tot timpul jocul obținînd victoria cu 
categoricul scor de 18—3 (4—0 ; 8—3; 6—0), Varga a fost cel mai 
eficace atacant al echipei noastre înscriind 4 puncte. S-au mai re
marcat Szabo I (3), Szabo II (2), Pană, Ciobotaru și Andrei. Din 
echipa franceză cel mai bun jucător a fost Bozon, autorul a două 
puncte.

Astăzi de la ora 18,30 cele două echipe susțin meciul revanșă.
• Campionatul republican de rugbi conti- 

astăzi cu desfășurarea unei etape care 
dominată de derbiul bucureștean; Gri- 
Roșie-Steaua. Jocul se va desfășura la

Pentru îmbunătățirea calității
mașinilor

j» wwă
>. g- JL este

T» vifal^fr ... ^_ ora 11 pe stadionul din Ghencea. Tot in Ca-
-.■> .... - pitală sînt programate și celelalte 5 întîlniri

ale etapei: Metalul-Știința Petroșani (teren 
Gloria ora 9); Ștjința-Olimpia (stadionul Ti

neretului ora 9); Progresul-C,S.M.S. lași (teren Progresul ora 
9): Unirea-Știința Cluj (teren Unirea ora 9); Dinamo-Știința 
Timișoara (teren Dinamo ora 10,15). în prezent, în fruntea cla
samentului se află la egalitate de puncte Grivița Roșie și 
Steaua.
• Federația internțtțlpnqlă de baschet amator (F.I.B.A.), în

trunită în ședință extraordinară la jflănclțen, a hotărit ca vii
toarele campionate mondiale masculine de baschet să se desfă
șoare între 10 și 25 mai 1963 la Rip de Janeiro. După eum se 
știe, inițial această competiție fusese programată în luna de
cembrie a acestui an la Mantila. Autoritățile filipineze au re
fuzat însă acordarea vizelor de intrare echipei Iugoslaviei și în 
consecință F.IB.A. a ridicat federației filipineze dreptul la or
ganizare.

Totodată, F.I-B-A. a decis șă aplice o amendă de 2 000 de do
lari federației din Filipine pentru a se acoperi cheltuielile su
plimentare impuse de schimbarea locului de disputare a cam
pionatelor.

Un purtător de cuvînt al Federației internaționale de baschet 
a declarat că la apropiata sesiune a Comitetului olimpic inter
național se va cere ca Filipinele să fie excluse de la Jocurile 
Olimpice din 1964- Federația de baschet, împreună cu alte fe
derații internaționale vor cere ca țările care practică discrimi
narea față de sportivii înscriși Ig diferite competiții internațio
nale să nu mai fie primite pe viitor la Jocurile Olimpice.

(Agerpres)

Consfătuire interregională 
a cercurilor literare

Simbălii la Lipova și-a început 
ierările o consfătuire a membri- 

or cercurilor literare din regiunile 
Banal, Hunedoara și Oltenia. Con
sfătuirea este organizată de Uniu
nea Scriitorilor din R. P. Romînă 
in colaborare cu Casa centrată a 
creației populare.

Cont, tiniv. Ion Beligăr, secretar 
al Comitetului executiv al Sfatului 
popular al regiunii Banat, a des
chis lucrările consfătuirii la care 
iau parte 140 de membri ai cercu
rilor literare din cele trei regiuni 
și numeroși invitați.' Apoi scriito
rul Al. l. Ghilia, membru în bi-

„Săptămîna Economiei“
Organizarea „Saptămînii Econo

miei’’ trezește viu fnteres în rîn- 
dul populației. În prima zi a „Șăp- 
tămînii Economiei", numai în re
giunea Ploiești numărul depunăto
rilor a crescut cu 1 741, iar sume
le depuse la unitățile C.E.C. din 
această regiune s-au ridicat la 
2100 000 lei. De asemenea, se 
constată o creștere a numărului de 
salariați care folosesc la locurile 
lor de muncă, forma de economi
sire la C.E.C. pe bază de consim- 
(ămînt scris. Astfel, în aceste zile, 
la fabrica de confecții și Complexul 
C.F.R. din Tg. Mureș 50 la sută 
din salariați au devenit depunători 
cu regularitate pe bază de consim- 
țămînț scris, iar la S.M.T. Miercu- 
rea-Niraj 90 la sută din salariați.

în prima zi a „Săptămînii Eco
nomiei" s-au deschis în Capitală 
două noi agenții C.E.C. : pe șo
seaua Giulești, în blocurile nou 
construite, precum și pe B-dul 
Bucureștii Noi. Prin înființarea a- 
cestor unități se asigură o mai 
bună deservire a cetățenilor din 
aceste cartiere.

roul Uniunii Scriitorilor, a vorbit 
despre, munca de îndrumare a 
cercurilor literare în etapa actuală.

Au prezentat referate : Anglie! 
Dumbruveanu, din partea cercu
rilor literare din regiunea Banat, 
Petre Stoenescu, din partea celor 
din regiunea Oltenia, și Constantin 
Clemente, din partea cercurilor li
terare din regiunea Hunedoara.

După discuțiile pe marginea re
feratelor, participaniii la consfă
tuire se întrunesc în cadrul uiiOr 
seminarii pe genuri de creație, 

“honduse de scriitorii Marcel 
I Breslașu, Eusebiu Camilar, ion 

Brad, Tiberiu Utan, Alexandru An- 
drițoiu, Eugen Jebeleanu, Pe
tru Vintilă, Paul Everac, Mircea 
Șerbănescu și alții. In cursul zilei 
de duminică au Ioc șezători litera
re In 10 localități din Banat.

(Agerpres)

Consiliul regional al sindi
catelor Oltenia 
agricol 
cat sîmbătă 
și ingineri din 
riile, agricole de stat și din 
stațiunile de mașini și trac
toare din regiune, cercetători 
de la stațiunile agricole expe
rimentale și de la Institutul a- 
gronomic „Tudor Vladimire- 
scu“ pentru a discuta îm
preună cu metalurgiștii Uzine
lor „7 Noiembrie” din Cra-

și Consiliul 
regional au convo- 

mecanizatori 
gospodă-

-----@--------

In Editura politică 
a apărut: 

„Să ne cunoaștem 
patria socialistă“ 

In ajutorul celor 
care studiază 

în învățămîntul politic 
U.T.M. de Ia sate

338 pag. 4,50 lei
Volumul cuprinde lecțiile: P.C.R.

— organizatorul și conducătorul 
luptei clasei muncitoare și a tutu
ror oamenilor muncii pentru dobo- 
rîrea regimului burghezo-moșie- 
resc, pentru instaurarea regimului 
democrat-popular; Partidul' Mun
citoresc Rombi — forța conducă
toare a poporului nostru în lupta 
pentru făurirea orînduirii socialis
te ; Uniunea Tineretului Muncilor
— organizație revoluționară de 
masă a tineretului muncitor din 
R.P.R. ; Frumoasă ești patria mea; 
înflorește patria noastră; Încheie
rea colectivizării agriculturii — 
măreață victorie a poporului nos
tru, condus de partid; Sarcinile 
organizațiilor U.T.M. în mobiliza
rea tineretului pentru consolidarea 
economică-orgauizătorică a G.A.C.- 
urilor; Tînărul înaintat al zilelor 
noastre ; Noțiuni despre știință și 
religie ; Lupta popoarelor pentru 
apărarea și consolidarea păcii; Po
litica externă a partidului și' sta
tului nostru.

Volumul cuprinde un număr de 
poezii, cintece și ilustrații.

agricole
iova modul cum șe desfășoară 
acțiunea de modernizare a 
mașinilor agricole fabricate 
aici și măsurile ce trebuie 
luate pentru îmbunătățirea în 
continuare a calității mașini
lor.

Referatele prezentate au 
înfățișat modificările con-- 
structive introduse în ultimul 
timp la mașinile agricole pro
duse de uzină, activitatea de 
modernizare și procedeele 
tehnologice noi aplicate în fa
bricația mașinilor agricole.

După discuțiile purtate, în 
c^re s-au făcut numeroase 
propuneri referitoare la îmbu
nătățirea calității mașinilor 
agricole, la prelungirea dura
tei lor de funcționare, partici- 
panții au vizitat o expoziție 
amenajată în uzină unde au 
fost aduse diferite tipuri de 
utilaje agricole. Mecanizato
rii au avut asțfel posibilita
tea să arate concret la fiecare 
mașină în parte subapsam- 
blele ce se defectează mai 
ușor și care împiedică func
ționarea lor mai îndelungată. 
Consfătuirea a 
fel un valoros 
periență între 
mecanizatori.

Intreprindprea textilă ,,Partiza
nul roșu" din Brașov. La ma
șinile noi cu care a fost înzes
trată secjia de urzii lucrează 
cele mai pricepute muncitoare. 
Maria Ars și Maria Ciucaș au 
învățat repede mînuirea noilor 
mașini. Ele sînt acum fruntașe
le secției și reușesc să dea în 
fiecare zi produse de cea mai 

bună calitate.
Foto : AGERPRES

constituit ast- 
schimb de ex- 
constructori și

(Agerpres)

în sprijinul elevilor 
care siudiază 

problemele agricole
Pețițru a veni. îp sprijinul 

elevilor de la școlile de 8 ani 
care studiază problemele a- 
gricole, Întreprinderea regio
nală cinematografică Sițpeava 
organizează la cinematografe
le sătești programe speciale 
cu ființe documentare și 
jurnale agricole. Ba cine
matografele din Vlăsinești, 
Ungureni, Rădăuți-Prut și în 
alte 40 
au fost 
„Aratul 
lozarea 
rea vițelor”, 
de gria la 
Aceste filme au fost viziona
te pînă acum de peste 5 000 
de elevi. Cicluri de filme și 
jprnale agricole vor fi orga
nizate la cinematografele să
tești și pentru cursanții cercu
rilor agrozootehnice de masă.

(Agerpres)

comune din regiune 
prezentate filmele: 

cu traetorul“, „însi- 
porumbului”, „Furaja- 

„Producții mari 
hectar” și altele.

eatrele de estradă 
sînt îndrăgite de 
largi mase de spec
tatori, care apre
ciază cu multă căl
dură acest gen de 
artă teatrală, com

plex, legat de cea mai stringen
tă actualitate. Cu mijloacele 
umorhlui șăgalnic sau ale satirei 
usturătoare, acest gen de spec
tacole oferă posibilitatea de a se 
lua o severă atitudine împotri
va unor diverse aspecte sau ră
bufniri ale unei mentalități în
vechite, crjticîndiț-se cu 
mență rămășițele moralei 
gheze.

Succesele obținute au 
consemnate cu diverse prilejuri 
în presă, după cum au fost con
semnate și în mod direct, prin 
aplauzele entuziaste ale unui 
impresionant număr de specta
tori. Se face însă simțită, de la 
o vrenie, o batere a pasului pe loc, 
o scădere a valorii educative ca
racteristice acestui gen de spec
tacole pe care le-ajn putea numi 
pe buiță dreptate »de masă’f.

Despre ce este vorba ? Mai 
întîi despre conținutul de idei 
al acestor spectacole. Dacă vom 
face o cit de sumară trecere în 
revistă a unora din ultimele 
spectacole prezentate de teatrele 
de estradă bucureștene sau din 
regiuni, vom constata o sărăcie 
a acestui conținut de idei. Re
luarea pînă la epuizare a unora 
șt acelorași teme, care de ani de 
zile fac obiectul unui humor și 
al unei satire cu vîrful tocit de 
atîta întrebuințare, nu poate 
asigura eficiența 
Iată, de 
teme, a 
trezește 
penibilă 
raca fantezie a autorilor : chel
nerul care nu vine la timp, fri
zerul care cere sau primește 
bacșiș, funcționarul care chiu
lește de la serviciu sub cuvînt 
că e pe teren, motocicliștii ca- 
re-și ambreiază mașinile noaptea 
sub ferestrele celor care șe odih
nesc, bețivul care motivează so-

vehe-
bur-

fost

nu
spectacolelor, 

pildă, cîteva din aceste 
căror folosire repetată 

în noi un sentiment de 
compătimire pentru să-

Cursurile Școlii populare 
arfă din Brașov sînf urmate de 
un număr de 480 elevi. Școa
la are secții de coregrafie, arfă 
plastica, muzică, feafru efc. în 
fotografie : un aspect din acti
vitatea clasei de coregrafie.

Foto: AGERPRES

Programul spectacolelor 
de la 26 noiembrie la 2 decembrie

ției îmirzierea piiulr-o ședință, 
lingușitorul care ține paltonul 
șefului, gură cască, oratorul fără 
măsură etc., etc. Toate acestea 
și multe altele care la premiera 
lor, dacă se poate spune astfel, 
au avut un anume haz, stîrnind 
uii rî$ usturător pentril cei vi- 
novați, astăzi s-au demonetizat 
in asemenea măsură incit na 
mirăm cum tocmai autorii lor, 

dauoamenii cii umor nu-și 
seama de acest lucru.

Adăugați acestui aspect, o se^ 
rie de numeroase alte scenete, 
scheciuri, monologuri etc. pri
vind relațiile ginerilor eu șpa- 
crele, soțiile care fac pe cuco'- 
nițele, discuțiile în fața unui 
lift stricat etc,, ețc., la fel de 
vechi și răsuflate, apoi o serie 
de monologuri sau scheciuri de 
o factură ușor îndoielnică, gar
nisite cu nițică trivialitate, care 
au început să-și facă loc pe 
unele scene, chiar ale eslradși 
bucureștene, și veți ajunge, ca 
și noi, la constatarea acestei 
sărăciri a conținutului de idei 
de care vorbeam mai înainte.

Recent, revista „Contemporan 
nuVf a publicat scrisoarea indig
nată a unui spectator din Iași 
care a văzut turneul în capitala 
Moldovei al estradei piteștene ; 
despre estrada de la Ploiești s-a 
mai vorbit ; upele elemente de 
o predominantă notă vulgară am 
văzut și în spectacolul estradei 
constănțepe. hi sfîrșit, este ca
zul să sesizăm chiar și această 
vagă, la început, tendință a u- 
nor eolective de estradă, și cum 
spuneam și a televiziunii, de a 
face loc pe scenă gustului îndo
ielnic. /Șt aceasta se manife
sta nu numai în textul specj 
tacolelor ci și în unele ele
mente de coregrafie, ambele 
aspecte avînd o influență nega
tivă asupra formării gustului 
estetic al spectatorului. Nu este 
greu să înșirăm aici exemple 
după exemple, ele sînt cu
noscute de noi toți.

Ce trebuie făcut ? înainte de 
a răspunde la această întrebare, 
vom aminti cititorilor recentul 
turneu în țara noastră al „Tea
trului de miniaturi din Lenin
grad” — condus de renumitul 
Arkadț, Railiin. Dincolo de ta
lentul său admirabil, prin ce 
ne-au cucerit Arkadi Raikin și 
teatrul său de miniaturi ? Prin 
caracterul activ, cetățenesc al 
spectacolului prezentat cu atîta 
succes în fața noastră.

Acesta este meritul său prin
cipal, Umorul, satira, promo
vate pe scena acestui teatru, au 
un obiect precis, țintesc cu 
precizie, sg, simte îndqrătul lor 
pasiune« pentru viața nouă, ca
racterul angajat al autorului și 
interpretului în contribuția lor 
la promovarea noului și biciui
rea a ceea ce mai este vechi. 
Teatrul lui Raikin ne-a demon
strat că monologurile, scheciu- 
rile și scenetele trebuie să aibă 
un text dens, bogat în idei, pen
tru că astfel rezonanța lor trece 
rampa^și nu te lasă numai să te 
amuzi, pur și simplu, ci te soli
cită să iei tu însuți atitudine 
față de tot ce ar pune piedici 
sau ar încerca să urîțească viața 
noastră. Un asemenea moment 
satiric te obligă să te gîndești 
la tine însuți cu toată seriozi-

lalea și să vezi, dincolo de ex. 
plozia de rîs, în ce măsură tu 
însuți poți fi obiectul unei ase
menea săgeți ascuțite. Această 
solicitare a atitudinii cetățenești 
din partea spectatorului a de
terminat succesul teatrului lui 
Raikin, un teatru de idei.

Vorbind despre răminerea în 
urmă manifeșlgtă în teatrul 
nostru de estradă, sub raportul 
conținutului de idei al celor mai 
mulțe dintre spectacolele pre- 

. zentate în ultima vreme, va tre
bui să constatăm că autorii unor 
astfel de spectacole se dovedesc 
a fi rupți de realitățile nggstre 
contemporane. Subiectele 
de aceștia, exploatate de atîta 
amar de vreme în fel 
ilustrează cit se poate 
lipsa unui contact viu, 
și permanent cu viața, 
izvor al originalității și 
lății acestui gen de arfă, cg de 
altfel al artei în general. Să nu 
ne mirăm dacă se ajunge la im
presia că astfel de subiecte ca 
acelea semnalate mai înainte, și 
altele de acelaș tip, sînt rezul
tatul unui efort de imaginație, 
steril, care nu poate suplini ce
rința de a cunoaște realitatea.

Am asistat cu o reală satisfac
ție la multe spectacole ale unor 
brigăzi artistice dg agitație din 
întreprinderi, care sub raportul 
conținutului de idei se înfățișea
ză la un nivel infinit superior 
multor sppctacole de estradă. 
Inspirigdu-se din izvorul viu al 
realității noastre nai, pp care o 
și trăiesc, membrii brțgăsilor 
artistice de agitație din multe 
întreprinderi și-au cucerit audi
toriul atît prin ființarea biruin
țelor noastre pe tărîmul con
strucției socialiste, cit și prin 
satirizarea concretă, eficientă, a 
unor manifestări sau atitudini 
incompatibile cu etica noastră 
comunistă, cu chipul lumii noa
stre noi.

Pornind de la exemplul celor 
mai bune brigăzi de agitație, 
studiind cu toată seriozitatea 
activitatea lor, autorii, (care de 
obicei silit cam aceeași) ai spec
tacolelor estradei noastre, vor 
putea să-și dea seama de super
ficialitatea contactului pe care 
îl au cu realitatea, slaba con
tingență a multora din textele 
scrise de ei, cu problemele cu 
adevărat importante ridicate de 
această realitate.

Atrăgînd atenția asupra ace
stui fenomen negativ, despre care 
nu se vorbește totuși pentru pri
ma dată, nu ne-am propus să 
oferim soluții imediate. Am în
cercat doar să sesizăm o astfel 
de problemă, pentru că ea ni 
s.e pgre /deosebit de .ifnportantă, 
ținind seama de cțtrgcigrhl larg, 
de mașă, al acestui gen.de spec
tacole care este estrada.

Caracterul minor, de cele nuii 
multe ori facil și răsuflat al te
melor subiectelor abordate pe 
scenele estradei, care trezesc, 
gum spuneam, justificate nemul
țumiri, ca și tendința alunecării 
Unor s^Ștojible vulga
rității, impun o atitudine exi
gentă și plină de răspundere 
atît din partea autorilor cît și 
a conducerilor teatrelor noastre 
de estradă.

alese

chip, 
t/ine

ft 
de 
profund 
singgrul 
eficaci-

DINU SÄRARU

148 de noi săli 
de clasă

Mii de copii ai oamenilor 
muncii din Constanța, Med
gidia, Tulcea, Cobadin, Baba- 
dag, Coroana și din alte ora
șe și sate din regiunea Do- 
brogea învață în prezent în 
școli noi. Prin grija sfaturilor 
populare în această regiune 
au fost construite și date anul 
acesta în folosință 148 săli de 
clasă. Numeroase școli au fost 
dotate cu mobilier nou.

(Agerpres)

Sosirea unei delegații 
a Uniunii Studenților 
din R.P.F. Iugoslavia
Sîmbătă dimineața a sosit 

în Capitală, la invitația 
U.A.S.R., o delegație a Uniunii 
Studenților din R.P.F. Iugo
slavia, condusă de Ianis Se- 
mazar, secretar al C.C. al 
Uniunii Studenților Iugoslavi, 
care urmează să viziteze țara 
noastră timp de 12 zile.

Sala Palatului R.P.R., tel. 15.73.72
CONCERT EXTRAORDINAR DE 

MUZICĂ UȘOARĂ dat de Dome- 
nico Modugno (Italia) și Ingela 
Brander (Danemarca) — luni 26, 
marți 27, miercuri 28, joi 29, vi
neri 30, sîmbătă 1, duminică 2, 
ora 20.
Teatrul de operă și balet al R.P.R., 

tel. 16.48.20
RECITAL DE CANTO ȘI BALET 

— luni 26 ora 19,30 . AIDA — 
marți 27, ora 19; LUCIA DI LAM- 
MERMOOR — miercuri 28 ora 
19,30 ; LAKME — joi 29, ora 19,30; 
MANON — vineri 30, ora 19,30 ; 
CIO CIO SAN — sîmbătă 1, ora 
19,30; ROMEO ȘI JULIETTA - 
duminică 2, ora 11; CAVALERIA 
RUSTICANĂ ȘI PAIAȚE — dumi
nică 2, ora 19,30.

Teatrul de stat de operetă, 
tel. 14.80.11

PAGANINI — marți 27, vineri 
30, ora 19,30; ROSEMARIE — 
miercuri 28, ora 19,30, duminică 2, 
ora 10,30; DON PASCJUALE — joi 
29, ora 19,30; LĂSAȚI-MĂ SA 
CÎNT — sîmbătă 1, ora 19,30; VI- 
ȚELUȘUL TĂRCAT — duminică 2, 
ora 19,30.
Teatrul național ,,!■ L. Caragiale", 

sala Comedia, tel. 14.71.71
ORFEU ÎN INFERN - marți 27, 

vineri 30, ora 19,30; FEBRE —» 
miercuri 28, duminică 2, ora 19,30; 
REGELE LEAR - joi 29, ora 19,30; 
MACBETH — sîmbătă 1, ora 19,30;

ANNA KARENINA — duminică 2, 
ora 10; VICLENIILE LUI SCAPIN
— duminică 2, ora 15,30.
Teatrul național „I. L. Caragiale", 

sala Studio, tel. 15.15.53
SICILIANA — marți 27, vineri 

30, ora 19,30, duminică 2, ora 10; 
MAȘINA DE SCRIS — miercuri 
28, sîmbătă 1, ora 19,30, duminică 
2, ora 15,30; BOLNAVUL ÎNCHI
PUIT — joi 29, ora 19,30; FIICELE
— duminică 2, ora 19.30.
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra", 

tel. 14.60.60 ,
MAMOURET — marți 27, joi 29, 

ora 19,30; TACHE, IANKE ȘI CA- 
DÎR — miercuri 28, ora 19,30; 
SFÎNTA IOANA — vineri 30, sîm
bătă 1, ora 19,30; AL PATRULEA
— duminică 2, ora 15; COSTACHE 
ȘI VIAȚA INTERIOARĂ — du
minică 2, ora 19.30.
Sludioul „Lucia Sturdza Bulandra", 

tel. 12.74.50
MENAJERIA DE STICLĂ—marți 

27, vineri 30, duminică 2, ora 19.30; 
CRED ÎN TINE — miercuri 28, 
ora 19,30; TACHE, IANKE ȘI CA- 
DÎR — joi 29, sîmbătă 1, ora 19,30; 
FOTBAL — duminică 2, ora 10.

Teatrul „C. I. Nottara", 
sala Magheru, tel. 15.93.02

ANTONIU ȘI CLEOPATRA — 
marți 27, ora 19,30; CIOCÎRLIA •—• 
miercuri 28, ora 19,30; AM FOST 
FIUL LUI - joi 29, ora 19,30; FRA
ȚII KARAMAZOV — vineri 30, 
pra 19,30; STEAUA POLARĂ — 
sîmbătă 1, ora 19,30; FÎNTÎNA 
BLANDUZIEI — duminică 2, ora 
10; BUCĂTĂREASA — duminică 
2, ora 15,30; ZIUA DE NAȘTERE 
A TEREZEI — duminică 2, ora 
19,30.

Teatrul „C. I. Nottara", 
sala Studio, bd. Magheru 20 
SCANDALOASA LEGĂTURĂ 

DINTRE DOMNUL KETTLE ȘI 
DOAMNA MOON - marți 27, 
ora 20, duminică 2, ora 10,30; BU
CĂTĂREASA — miercuri 28, sîm
bătă 1, ora 20; BĂIEȚII VESELI— 
joi 29, ora 20, duminică 2, ora 
16; PATRU SUB UN ACOPERIȘ- 
vineri 30, duminică 2, ora 20.

Teatrul muncitoresc C.F.R.,
tel. 18.04.85

BĂIAT BUN, DAR... CU LIP
SURI — marți 27, sîmbătă 1, ora 
19,30, duminică 2, ora 15; MĂRIA 
SA BĂRBATUL — miercuri 28, ora 
19,30; DOI TINERI DIN VERONA
— joi 29, ora 19,30; VECINI DE 
APARTAMENT — vineri 30, ora 
19,30; FATA CU PISTRUI — du
minică 2, ora 10 și ora 19,30.

Teatrul evreiesc de stat,
tel. 21.36.71

UN MILION PENTRU UN SU- 
RÎS — marți 27, ora 20; O SEARĂ 
DE FOLCLOR MUZICAL EVRE
IESC — joi 29, ora 20; SOACRA 
ȘI NORA — vineri 30, ora 20; SE- 
LECȚIUNI... SELECȚIUNI - sîm
bătă 1, ora 20; VREAU SĂ FIU 
NEVASTA TA — duminică 2, 
ora 20.

Teatrul pentru tineret si copii, 
sala C. Miile, tel 15.65 88

OCEANUL — marți 27, miercuri
28, vineri 30, ora 20; DE PRETORE 
V1NCENZO — joi, 29, duminică 
2, ora 20; DE N-AR FI IUBIRILE
— sîmbătă 1, ora 20 ; CINE A 
UCIS? — duminică 2, ora 11.

Teatrul pentru tineret și copii, 
str. Dobrogeanu Gherea,

tel. 15.07.44
SALUT VOIOS — marți 27, vi

neri 30, ora 17, EMIL ȘI DETEC
TIVII — miercuri 28, sîmbătă 1, 
ora 17; BĂIATUL DIN BANCA 
DOUA — joi 29, duminică 2, ora 
17; O FELIE DE LUNĂ - joi 29, 
duminică 2, ora 20; 2 LA ARIT
METICĂ — duminică 2, ora 10.

Teatrul Țăndărică, sala Orieu, 
tel. 15.87.37

UN BĂIEȚEL, O PAIAȚĂ ȘI O 
MAIMUȚĂ și ROCHIȚA CU FI
GURI — marți 27, miercuri 28, 
ora 1'6, duminică 2, ora 11; SPEC
TACOL PENTRU PIONIERI — joi
29, vineri 30, sîmbătă 1 ,ora 16; 
MÎNA CU CINCI DEGETE — joi

29, duminică 2, ora 20,30; DOI LA 
ZERO PENTRU NOI — sîmbătă 1, 
ora 20.30.
Teatrul Țăndărică, sala Academiei

HARAP ALB — marți 27, ora 
16; CARTEA CU APOLODOR — 
miercuri 28, joi 29, ora 16, dumi
nică 2, ora 19; MICUL PRINȚ — 
joi 29, ora 19; CĂLUȚUL COCO
ȘAT — vineri 30, ora 15, duminică 
2, ora 11;. CACTUS ÎNTÎIUL ȘI 
ULTIMUL — sîmbătă 1, ora 16 ; 
UMOR PE SFORI sîmbătă 1,
ora 19
Ansamblul folcloric de cintece și 
dansuri al S.P.C. în sala Teatrului 

de stat de operetă
BUCUROȘI DE OASPEȚI — luni 

26, ora 19,30.
Teatrul regional București, șos. 
Ștefan cel Mare 34, secfia estradă, 

tel. 12.94.23
DIN TOATĂ INIMA — marți 27, 

ora 16 și ora 20, miercuri 28, 
ora 20
Teatrul regional București, șoș. 
Ștefan cel Mare 34, tel. 12.94.23

MATEIAȘ GÎSCARUL — joi 29, 
ora 20, duminică 2, ora 11; IAȘII-N 
CARNAVAL și MILLO DIRECTOR 
— vineri 30, ora 20; ȘAPTE INȘI 
ÎNTR-O CĂRUȚĂ — sîmbătă 1, 
ora 20, duminică 2, ora 17 și ora 20.

Circul de stat, tel. 11.01,20
ANSAMBLUL DEUTSCHE ZIR- 

KUSARENA din R. D. Germană — 
luni 26, marți 27, miercuri 28, joi 
29, vineri 30, sîmbătă 1, ora 20, 
duminică 2, ora 16 și 20.

CINEMATOGRAFE

25 noiembrie 1962
Cartouche — cinemascop : Repu

blica, Elena Pavel, 1 Mai, Gh. Doja, 
23 August, Floreasca, G. Coșbuc ; 
Misterul celor doi domni „N" : 
București, Magheru, Volga, Liber
tății; O slujbă sigură rulează Ia 
cinematografele V. Alecsandri, I. C. 
Frimu, V. Roaiță ; Sosește circul: 
Tineretului (dimineața); Petre cel 
isteț: Tineretului (după-amiază), 
Miorița, B. Delavrancea; Mongolii 
— cinemascop: Victoria; Moartea 
are o față — cinemascop: Lumina, 
înfrățirea între popoare; Permisie 
pe țărm: Central, Moșilor, Aurel 
Vlaicu; 10 000 de scrisori: 13 Sep
tembrie — dimineața, T. Vladimi- 
rescu; Oameni și fiare: 13 Septem
brie (după-amiază); AI. Sahia; 
Program de filme documentare ru
lează la cinematograful Timpuri 
Noi; 713 cere aterizarea: Maxim 
Gorki; Unde nu ajunge diavolul: 
Cultural; Vîrsta de aur a come
diei — Clnd comedia era rege: AI. 
Popov; Lupii la stlnă: 8 Martie, 
Flacăra, Donca Simo; Bilă... ieși 
din sac I: Grivița; Flăcări și flori: 
C-tin David; Secretul cifrului: 16 
Februarie.

încheierea sesiunii științifice a cadrelor 

didactice de la I. M. F.-București
Sîmbătă după-amiază s-au înche

iat lucrările celei de-a VUI-a se
siuni științifice a cadrelor didac
tice din Institutul medico-farma- 
ceutic din București.

Cele 75 de comunicări prezenta
te au dezbătut probleme privind

fiziologia și patologia cardio-vas- 
culară, fiziologia și patologia pro
fesională și alte probleme actuale 
ale ocrotirii sănătății publice, pre
cum și contribuția adusă în aceas
tă direcție de cadrele didactice de 
la I.M.F.-București.

TURIȘTI Șl EXCURSIONIȘTI I
PENTRU ODIHNĂ Și SPORT CABANELE Și 
PIRTiiLE DE SCHI DIN MASIVELE FĂGĂRAȘ 
CiBiN Și LOTRU, VĂ OFERĂ CONDiȚii 
OPTiME DE CAZARE Si MASĂ LA PREȚURi 1 
CONVENABILE, ■■■■■■■■■■■■■■■■

INIRERRiNDEREA BALNEO CliMAIERlCÂ 

PĂLTINIȘ - SIBIU
Sfr.Tribunei.1 fel. 3712 - -G';..?.

Ì
(Ătfontiăiii, At- oM&acte //LS,

BIOGRAFII
IV(Urmare din pag. I) 

să deosebești evenimentele c»re 
sînt numai ale tale, de eveni
mentele mari, ale tuturor ?

De-aici, dintr-o clasă în care 
copiii ajung la miezul primelor 
sensuri, ferestrele se deschid spre 
lume. Tu împlinești 18 ani, stai 
în plină lumină a lumii și o în
trebi, șl o înțelegi, și o descifrezi 
pentru alte generații care cresc 
aproape de tine.

Ioniță Marin construiește. Case, 
clase, palate... De fapt n-a con
struit — el singur —• nimic, Și, 
mai ales, nimic din tpate acestea. 
Dar cîteva din acareturile gospo
dăriei din comuna Dorobanții 
păstrează în lemnul grinzilor și 
ferestrelor urmele mîinîi și ><- 
neltei lui. învață meserie de la 
taică-său, tîmplarul meșter al 
gospodăriei și șeful echipei con
strucții.

La anul vor avea de construit 
un grajd pentru 200 de vaci, un

LA 1 8
saivmi, o hală 4c păsări, și prima 
casă la construcția căreia va lua 
și el parte : casa inginerilor. Iar 
construcțiile astea nu sînt niște 
construcții oarecare, ele fac parte 
din planul de dezvoltare a gos
podăriei, din perspectivele co
munei. Dacă ai să-1 întrebi pe 
Ioniță Marin ce-l mai pasionea
ză, ce-1 mai preocupă, are să-ți 
vorbească în primul rînd de dan
suri : e cel mai bun dansator din 
ecbipp eomiinei Dprohaiițu-Că|ă- 
rași, echipă de 72 de dansatori, 
care a luat premiul II la festiva-

ANI
Iul din toamnă de la Puslnicu. 
Apoi, îl pasionează fotbalul — 
echipa lor c cea mai tare din tot 
raionul. îi nvi place să citească, 
de curînd a făcut recenzia unei 
cărți, Ja bibliotecă.

— Dar ce-ți place mai mult, 
mai mult, din toate acestea : me
seria de constructor, cartea, 
fotbalul, dansul ?

— Mi-e drag de toate !
Va sărbători împlinirea celor 

18 anj în ziua cîpd Republica și-i 
va sărbători pe ai ei : 30 decem
brie 1962.

pe ecranele Capitalei

studioului cinematografic „București”

Săptămina viitoare
NOUL FILM ROMÎNESC

VARĂ ROMANTICĂ
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O producție a
Scenariul: OCTAV PANCU-IAȘI
Regia: SINIȘA IVETICI
Imaginea : LUPU GUTMAN, GEORGE CRICIER, AUREL 

BOIAN
Muzica : LAURENTIU PROFETA
Decoruri: Arh. CONSTANTIN SIMIONESCU
Cu: NICOLAE PRAIDA, GABRIELA MARINESCU, 

TOMA CARAGIU. SINIȘA IVETICI, COLEA RÄUTU, 
ERNEST MAFTEI și copiii: Constantin Stoica, Marin Ni
colae. Sabina Roșianu, Dragoș Belea, Vasile Răchită.

O producție a studiourilor din R.F.G.
Scenariul și regia : WOLFGANG STAUDTE
Imaginea : GEORG KRAUSE
Muzica: WERNER POHL
Cu: JULIETTE MAYNIEL, GÖTZ GEORGE, HANS 

MAHNKE, WOLFGANG REICHMANN, MANJA BEHRENS
Artista Juliette Mayniel a obținut premiul pentru cea mai 

bună interpretare feminină la Festivalul internațional al 
filmului de la Berlin 1960.
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deosebită problemelor economice 
și sociale ale dezarmării
INTERVENȚIA REPREZENTANTULUI

R.P.R. IN COMITETUL NR. 2 AL O.N.U.

însemnări
Delict“ la Bonn: Festivalul

raritatea delictului a fost sesizată la Bonn. „Crima” 
nu putea rămîhe nepedepsită. E drept, au trecut de 
atunci cițiva anișori dar memoria „fuhrerilor” justi
ției vest-gcrmdne nu admite uitarea. Vinovatul a 
ajuns in cele din urmă pe banca acuzaților, 
dosar voluminos îl acuză... 
Biografia inculpatului: profesor universitar 

Wurtzburg. Să-i notăm și numele: F. Schneider. Delictul ? 
tele juridice îl categorisesc drept „încălcarea îndatoririlor 
de stat”. Citești, recitești cele cîteva cuvinte și te cutremuri. 
Culpa se vestește cumplită. „Încălcarea îndatoririlor față de 
stat”. O întrebare se naște spontan: cum s-a manifestat „încăl
carea“ cu pricina ? Acuzatorii răspund sever în același limbaj: 
„sprijinirea unor tendințe îndreptate împotriva normelor juridice 
democratice și de stat”.

Deci, să recapitulăm. Dacă dăm crezare Bonnului, am avea de 
a face cu :

1. atentat la adresa democrației
2. atentat la adresa statului.
Datorăm totuși cititorilor o explicație : cum a procedat peri

culosul „atentator” ? A încercat să arunce în aer Ruhrul 7 A 
furat secrete militare din servieta lui Strauss ? A uzurpat tronul 
lui Adenauer ?'Nimic din toate acestea: „Crima” sa a fost cu 
mult mai teribilă. Imaginați-vă : a îndemnat pe tinerii vest- 
germani să participe lă un Festival Mondial al Tineretului și 
Studenților... (Deși faptul aparține anului 1957, Bonnul este 
necruțător chiar în 1962. Ocupați peste măsură cu achitarea cri
minalilor de război naziști, judecătorii vesl-germdni n-au avut 
timp să se răfuiască cu profesorul din Wiirtzburg. Dar nu l-au 
uitat...) „

Dosarul mai conține și alte „capete de acuzare”, 
constituie acela de a fi aderat la mișcarea pentru pace...

Dacă a milita pentru pace înseamnă „a încălca îndatoririle . 
față de stat“, atunci nu-i greu de deslușit care sînt îndatoririle J 
pe care Bonnul le impune cetățenilor săi, ce fel de stat este cel f

la 
Tex- 
față (

d

d 
d

NEW YORK 24 (Agerpres). 
— La 23 noiembrie, în Comite
tul nr. 2 au continuat dezba
terile asupra consecințelor 
economice și sociale ale dez
armări; pe baza raportului a 
zece experți ai O.N.U. și a 
proiectului sovietic de decla
rație asupra programului 
economic al dezarmării. In 
numele delegației R. P. Ro- 
mîne a vorbit tov. Titus Sinu. 
El a subliniat că R.P. Romînă 
acordă o importanță deosebită 
problemelor economice și so
ciale ale dezarmării, care ar 
deschide perspectiva asigurării 
bunăstării pentru toate popoa
rele lumii. Elaborarea unui 
program economic al dezar
mării în sensul propus de de
legația sovietică se impune cu 
necesitate pentru a se discuta 
și elabora în paralel cu pro
gramul tehnic al dezarmării 
aflat în dezbaterea Comitetu
lui celor 18 de la Geneva.

Delegatul romîn s-a referit 
în continuare la prevederile de 
bază 
luție

vietică, subliniind că elabora
rea unui program economic al 
dezarmării va permite transfe
rarea resurselor devenite dis
ponibile îndată după încheie
rea tratatului asupra dezarmă
rii. R. P. Romînă, în care nu 
există forțe sociale interesate 
în producția militară, este în 
întregime de acord cu trans
ferarea urgentă a resurselor 
devenite disponibile în urma 
dezarmării în vederea, folosi
rii lor în scopuri pașnice.

Principalul il

al lui Adenauer, și pe ce drum a apucat. De altfel nu-i o nou
tate în „democrația“ lui Adenauer, ce tot mai mult dobîndește 
fizionomia Reichului patronat de 
capăt zilelor cu o doză dublă de

dictatorul dement ce și-a pus 
otravă.

E. O.

ale proiectului de rezo- 
propus de Uniunea So-

Ì 
î

„Să nu judecăm" 
— acesta e titlul 
unei cărți scrise în 
colaborare de opt 
ofițeri britanici, 
carte pe care a edi
tat-o Allen Murrey 
Williams în Anglia. 
Volumul a fost lan
sat cu multă re- 

ț clamă. El purta un 
1* subtitlu: „Să nu ju

decăm ! Iată

ț

!
è 
t

:

misi
unea noastră 1”

Intr-adevăr, din 
cuprinsul volumului 
reieșea că singura 
misiune a cetățea
nului din Marea 
Britanie — și cu a- 
t.ît mai mult a mi
litarilor englezi — 
este aceea de a nu 
judeca, de a lăsa 
lucrurile „să mear
gă in voia lor” pen
tru că „așa e bine”. 
Iată dar, cum cola
borarea strînsă a 
opt ofițeri britanici 
a fost într-atît ds

Sosirea delegației
R. P. R. la lucrările 
Conferinței celor 

18 state 
pentru dezarmare
GENEVA 24 (Agerpres). — 

La 23 noiembrie a sosit la 
Geneva delegația R. P. Româ
ne condusă de George Maco- 
vescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, care parti
cipă la Conferința celor 18 
state

La 
nă a 
cob 
permanent al R.P.R. pe lingă 
Oficiul european al O.N.U. și 
de membri ai misiunii per
manente ai R.P.R. la Geneva. 
Au fost prezenți, de asemenea, 
și uiți membri ai corpului 
diplomatic.

celor 
pentru dezarmare, 
aeroport delegația romi- 
fost intimpinată de Ia- 
îonașcu, reprezentantul

După alegerile din Anglia
A

înfrîngeri importante 
ale conservatorilor

LONDRA 24 (Agerpres). — 
Comentînd rezultatele alege
rilor parțiale care s-au desfă
șurat joi în cinci circumscrip
ții din Anglia, corespondentul 
din Londra, al agenției U.P.I.,

Hotarors al© Prezidiului
Sovietului Suprem ai U*i^S»S

Idei „subversive“ ;

fructuoasă incit a comiseseră, desigur, 
descoperit o ' 
a fericirii“ care 
putea fi decît pe 
placul celei mai 
acționare părți a 
burgheziei engleze.

Cu toate acestea, 
după ce s-a lăfăit 
numai vreo săptă
mână în vitrinele li
brăriilor, cartea a 
fost interzisă. Mo
tivul : capitolul ei 
final susținea că cel 
mai important lu
cru este să fie in
terzise armele nu
cleare, aceasta fiind 
una din condițiile 
esențiale pentru ca 
cetățenii să poată 
trăi în tihnă- Acea
stă idee a displă
cut într-atît autori
tăților militare — 
care au găsit că 
ideea e „subversi
vă“ - incit au inter
zis cartea.

Autorii volumului

.cheie o 
nu

re-

gravă eroare, 0 
După ce descoperi- 
iră că „misiunea 
!*•“ era aceea de a p 
„nu judeca”, ju
decaseră totuși că, h 
pentru ca oamenii i 
să trăiască liniștiți i 
e bine să nu fie ț> 
război atomic. Ceea d 
ce dădea naștere la p 
o contrazicere gra
vă. Pentru că dacă J 
cercurile reacțio- f 
nare din Anglia p 
sînt de acord ca po
porul să nu le ju
dece faptele, nu pot ;> 
fi de acord ca el(, 
să... judece totuși că (, 
trebuie ferit de raz- (, 
boiul nuclear. Ast- „ 
fel de idei sînt con- t 
siderate „subver- p 
sive“ și de-a drep- d 
tul periculoase.

De meditat! .,

MOSCOVA 24 (Agerpres). — 
TASS transmite: Prezidiul Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S. a hotărît 
să transforme Consiliul Economic 
și Științific de Stat al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. în Comi
tetul de Stat al Planificării al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

Piotr Lomako, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
a fost numit președinte al Comi
tetului de ~ 
Consiliului

Novikov din funcția de vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. în legătură cu trecerea 
luj in ahă muncă, confirmîndu-1 
ca ministru al U.R.S.S.

★

Piotr Neporojni a fost numit mi
nistru al energeticii și electrificării 
al U.R.S.S.

subliniază că partidul conser
vator a suferit în aceste ale
geri „înfrângeri importante“ 
pîerzînd nu numai două locuri 
în parlament, ci înregistrând 
în același timp însemnate 
pierderi de voturi chiar în cir
cumscripțiile în care a obți
nut un număr ceva mai mare 
de voturi decît adversarii săi 
politici. Aceste înfrângeri ale 
conservatorilor, arată cores
pondentul U.P.I., nu au con
stituit o surpriză pentru ni
meni, deoarece „ele au conti
nuat seria de înfrîngeri în fa
voarea opoziției, care au în
ceput o dată cu anul în curs“. 
Observatorii politici sînt însă 
de părere că rezultatul votu
lui este aproape dezastruos 
pentru Macmillan,

E. R.

Sărmanii milionari

i

î
I

ăptămînalul francez „LES ECHOS" a constatat 
deunăzi că în Franța există o pătură însemnată de 
oameni cu un nivel de trai scăzut. Parte din ei o 
mai scot cumva Ia capăt, dar cei mai mulți — scrie 
revista — duc „o existență foarte zbuciumată“.

Cine sînt acești oameni? Sînt oare muncitorii, 
micii funcționari, micii producători agricoli ? Nici

decum ! „Les Echos" se referă la... milionarii francezi. Ei sînt 
aceia care duc în Franța „o existență foarte zbuciumată“.

Din ce cauză ? „I-au distrus impozitele", iată care este pricina 
nenorocirilor milionarilor francezi.

în Franța impozitele sînt într-adevăr mari. Dar de pe urma lor 
suferă în primul rînd oamenii muncii : drept exemplificare putem 
cita faptul că — potrivit datelor oficiale — un muncitor calificat 
plătește drept impozit peste 1/3 din salariu. Tocmai oamenii mun
cii acoperă majoritatea zdrobitoare a uriașelor cheltuieli pentru 
înarmare. Cheltuieli de pe urma cărora se îmbogățesc nimeni alții 
decît „sărmanii“ milionari. Chiar în numărul la care ne referim, 
revista franceză a lăsat să-i scape —- ce coincidență ! — o cifră 
care vorbește despre suferințele „bieților" milionari :■ în primele 
9 luni ale acestui an profiturile a 12 monopoluri din industria 
electrotehnică, metalurgică și chimică au crescut cu aproape 50 
la sută față de perioada corespunzătoare a anului trecut.

Ca să fim drepți, dacă articolul din „LES ECHOS“ despre „săr
manii milionari francezi" n-ar fi scris pe un ton atît de serios 
l-am putea lua drept un reușit foileton satiric.

O zicală populară spune : pune prostul să se 
va sparge fruntea. Fără să vrei îți aduci aminte 
cînd citești articolul din revista franceză, care 
de zel în dorința de a fi pe placul regilor monopolurilor.

închine și el își 
de această zicală 
face atîta exces

to. B.

încheierea lucrărilor
celai de al VIH-lea Congres

al P. M. S. U.
BUDAPESTA 24 (Agerpres). 

— Congresul al VUI-lea al 
Partidului Muncitoresc 
list Ungar și-a încheiat 
rile.

Cuvîntul de închidere 
rostit de tovarășul Jânos Kă- 
dăr, prim-secretar al C.C. al 
P.M.S.U.

Delegații au aprobat în una
nimitate raportul de activitate 
al C.C. ai P.M.S.U., raportul 
Comisiei Centrale de Revizie, 
tezele Congresului al VlII-lea, 
modificările și completările la 
Statutul P.M.S.U.

In încheierea ședinței de di
mineață delegații au ascultat 
și aprobat raportul Comisiei 
de apel.

întrunit într-o ședință în
chisă, congresul a ales apoi 
organele conducătoare ale 
P.M.S.U. Comitetul Central 
este format din 81 de membri 
și 39 de membri supleanți.

A fost ales Biroul Politic al 
C.C. al P.M.S.U. format din 
13 membri și 6 membri su
pleanți. Ca membri ai Birou
lui Politic au fost aleși Antal 
Apro, Bela Biszku. Lajos Fe- 
her, Jeno Fock. Săndor Gâs- 
pâr, Jânos Kâdăa-, Gyula Kăl- 
lai, Zoltân Komocsin, Ferenc 
Miinnich, Dezso Nemeș, Săn
dor Ronai, Miklos Somogyi, 
Istvân Szirmai, iar ca membri 
supleanți Miklos Ajtai, Jânos 
Brutyo, Lajos Czinegi, 
Cseterki, Păi 
ers.

Comitetul 
secretariatul, 
fost ales

Socia- 
lucră-

a fost

Lajos
Ilku, Rezso Ny-

Central a ales
Prim-secretar a

Jânos Kădâr. iar

Stat al Planificării al 
de Miniștri

*

decret al
Suprem al

al U.R.S.S.

Prezidiului
U.R.S.S. a

Printr-un 
Sovietului 
fost constituit Consiliul Economiei 
Naționale al U.R.S.S.

Veniamin Dîmșiț vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a fost numit președinte 
al Consiliului Economiei Naționale 
al U.R.S.S.

★

Prezidiul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. a transformat Comitetul 
de Stat pentru Problemele Con
strucțiilor al U.R.S.S. într-un organ 
unional-republican — Comitetul de 
Stat pentru Problemele Con
strucțiilor al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S.

Ignati Novikov a fost numit 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. și președinte 
al Comitetului de Stat pentru Pro
blemele Construcțiilor al Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S. în le
gătură cu aceasta el a fost elibe
rat de funcția de ministru al ener
geticii și al electrificării al 
U.R.S.S.

★

Mihail Leseciko a fost numit 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S.

★

Prezidiul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. l-a eliberat pe Vladimir

♦
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Studenții din Peru 

condamnă 
represiunile 

antidemocratice
-r- ederația studenților din Peru 

ț Af a dat publicității o declara- 
? -L ție în care protestează Im- 
(• potriva măsurii anti-democratice 

a juntei militare peruviene, care 
, i a exclus din Universitatea din 

Lima pe unul din liderii iederației. 
, După cum se specifică în decla- 
rație, .măsura luată de junta mili
tară s-a datorat iaptului că Gusta- 

exclus, a 
articol 
S.U.A.

vo Espinoza, liderul 
scris Intr-un ziar local un

1 în care condamna politica
1 împotriva Cubei.
' Declarația cheamă toate 

zafiile studențești afiliate 
(iei precum și uniunile sindicale

> din jară să protesteze împotriva 
imixtiunii guvernului în treburile 

, universității și să se pună capăt 
, persecuțiilor 

studenților.

organi- 
iedera-

împotriva liderilor

Declarația anunță că federația 
ț va chema- pe toți studenții din 
!• Peru să declare o grevă generală 

de protest împotriva măsurilor 
anti-democratice ale juntei 
tare.

mili

Bela Biszku, Dezso Nemeș, 
Karoly Nemeth, Rezso Nyers, 
Istvăn Szirmai — secretari.

Comitetul Central a hotărît 
să prezinte Consiliului Prezi
dențial al R. P. Ungare propu
nerea de a-1 elibera pe Bela 
Biszku din funcția de vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri al R. P. Ungare și a-1 
numi pe LajosFeher în acea
stă funcție. 
Comitetul 
Consiliului 
elibereze pe Rezso Nyers din 
funcția de ministru al finan
țelor și să-l numească în a-

In același timp
Central propune 

Prezidențial să-l

ceastă funcție pe Matyas 
Timar.

S-a hotărît să înființeze pe 
lîngă Comitetul Central un 
comitet economic condus de 
Rezso Nyers și un comitet de 
agitație și propagandă, condus 
de Istvan Szirmai.

Președinte al Comisiei Cen
trale de revizie a fost ales 
Andrâs Horvăth, iar președinte 
al Comisiei Centrale de Con
trol Sandor Nogrâdi.

După alegerea 
conducătoare, 
Kădâr a rostit 
chidere.

organelor 
tovarășul Jânos 
cuvîntul de în-

al doilea
alegerilor

(Agerpres). — La 25

tur de scrutin
din Franța...

PARIS 24
noiembrie, în Franța are loc cel 
de-al doilea tur de scrutin al ale
gerilor parlamentare. Acest tur de 
scrutin va determina componența 
politică a viitoarei Adunări Națio
nale. De rezultatul acestor alegeri 
depinde dacă reacțiunea va reuși 
să-și asigure în parlament o ma
joritate absolută care să-i îngăduie 
desfășurarea unei noi ofensive îm
potriva republicii și a rămășițelor 
democrației în Franța, sau dacă 
forțele republicane se vor putea 
uni și vor putea opri această evo
luție primejdioasă.

Populația metropolei urmează să 
aleagă 369 de deputați din cei

★

Sovietului Suprem al 
hotărît să desființeze

Prezidiul
U.R.S.S. a 
Comisia Controlului de Stat a Con
siliului de Miniștri ai U.R.S.S.

★

Ivan Grișmanov a fost eliberat 
din funcția de președinte al Co
mitetului de Stat pentru Proble
mele Construcțiilor al U.R.S.S.

Aniversarea

Vedere de ansamblu a capitalei R. P. Mongole — Ulan Bator

««S3

oporul frate mon
gol sărbătorește 
la 26 noiembrie 
împlinirea a 38 de 
ani de la eveni
mentul memo
rabil al procla

mării de către Marele Hural 
Popular a Republicii Popu
lare Mongole. Odată cu a- 
ceasta, la 26 noiembrie 1924, 
a fost adoptată prima consti
tuție din istoria Mongoliei 
care a consfințit cuceririle 
poporului în revoluția din 
1921 obținute prin grele 
lupte pentru libertate și inde
pendență.

în prezent, R. P. Mongolă 
este o țară în plină dezvol
tare. Vechea Mongolie era 
una dintre țările cele mai 
sărace și înapoiate din punct 
de vedere economic, iar po
porul ei era crunt asuprit și 
exploatat. In întreaga țară 
nu exista nici o întreprindere, 
nici o cale ferată sau șosea, 
neștiința de carte fiind gene
rală.

In anii puterii populare, 
sub conducerea Partidului 
Popular Revoluționar, po
porul mongol muncind cu 
abnegație și bucurîndu-se de 
ajutorul frățesc al Uniunii 
Sovietice și al altor țări so
cialiste, a obținut succese de 
seamă în dezvoltarea indus
triei, agriculturii și culturii.

Mongolia populară a deve
nit o țară a cărei economie 
se dezvoltă cu succes pe dru
mul socialismului. înfăptui
rea transformării socialiste a 
agriculturii a dus la victoria 
relațiilor de producție socia
liste în întreaga economie 
națională. în anii puterii 
populare s-au obținut rezul-

și în dome- 
învățămîntu- 
fost creată o

tate remarcabile 
niul dezvoltării 
lui și culturii. A 
rețea de școli, de instituții de 
învățămînt superior și mediu.

Pe plan mondial, alături de 
celelalte țări socialiste, R. P. 
Mongolă luptă consecvent 
pentru promovarea principii
lor coexistenței pașnice, pen
tru consolidarea păcii în în
treaga lume.

în cadrul marii familii a 
țărilor socialiste, popoarele 
romîn și mongol dezvoltă tot 
mai mult relațiile reciproce 
de prietenie și colaborare fră
țească, pășesc împreună în 
lupta pentru socialism și pace 
sub același steag invincibil al 
marxism-leninismului.

Cu prilejul celei de-a 38-a 
aniversări a proclamării Re
publicii Populare Mongole, 
tineretul romîn, alături de în
tregul nostru popor, transmi
te poporului și tineretului 
mongol un fierbinte salut 
frățesc și îi urează noi succe
se în construcția socialistă și 
în lupta pentru apărarea 
păcii în lume.

Declarația primului
ministru al Indiei

i * pi- semn • wscmi'f Parlamentul

DELHI 24 (Agerpres). — 
TASS transmite : Primul mi
nistru Nehru a explicat la o 
ședință a comitetului de lu
cru al partidului Congresul 
național indian cuprinsul de
clarației guvernului R. P. Chi
neze cu privire la încetarea 
focului și la retragerea trupe
lor chineze. După terminarea 
ședinței, Șah, secretar gene
ral al Comitetului pe întrea
ga Indie al partidului Con
gresul național indian, a de
clarat unor corespondenți de 
presă că propunerile chineze 
merită să 
seriozitate, 
astăzi nu

acceptării sau respingerii 
punerilor R. P. Chineze, 
oarece în momentul de 
guvernul examinează cu aten
ție toate aspectele inițiativei 
chineze.

pro
de- 
față

892 de candidați, rămași nealeși 
după primul tur de scrutin. Pentru 
a fi aleși în cel de-al doilea 
de scrutin, candidații trebuie 
obțină o majoritate 
turilor.

Săptămîna 
de-al doilea 
caracterizată 
că îndîrjită. 
U.N.R. („Uniunea pentru noua 
republică") a făcut totul pentru a 
stringe în jurul său toate partidele 
politice și grupările de dreapta.

Rezultatul acestei campanii este 
evident : partidul catolic M.R.P. si 
„independenții", renunțînd la jocul 
lor demagogic anterior de-a opo
ziția, au trecut de partea U.N.R. 
Aceste partide au suferit mari 
pierderi in primul tur de scrutin 
și acum speră, ca în alianță cu 
U.N.R., să obțină 
măr de mandate.

Principala iorțâ de contracarare 
a acestei coaliții 
este Partidul 
care luptă pentru coeziunea tutu
ror republicanilor și democraților 
fără excepție. Partidul comunist 
consideră că principala sa sarcină 
este înfrîngerea candidaților U.N.R. 
și a celorlalți favoriți ai reac- 
țiunii. Folosind tactica frontului 
unit al forțelor de stingă, partidul 
comunist face totul spre a asigura 
alegerea, în cadrul celui de-al doi
lea tur de scrutin, a candidatului 
republican care se bucură în cir
cumscripție de situația cea mai 
favorabilă. în acest scop, partidul 
comunist își retrage candidații in 
numeroase circumscripții pentru a 
înlesni alegerea reprezentanților 
celorlalte partide de stingă. In
tr-o serie de circumscripții, unde 
candidatul comunist are cele mai 
mari șanse de a fi ales, el se 
bucură la rîndul său de sprijinul 
acestor partide.

în fața primejdiei comune, re
publicanii își strîng 
actualele alegeri se 
o vigoare deosebită 
spre unitatea de 
exemplu strălucit al acestei uni
tăți l-a constituit mitingul comun 
al comuniștilor și socialiștilor, 
care a avut loc la 23 noiembrie în 
orașul Sete din sudul Franței. La 
miting au luat cuvîntul François 
Biloux, membru al Biroului Politic 
al Partidului Comunist Francez, 
Jules Moch, activist proeminent 
al Partidului socialist, socialistul 
Jean Baine, președintele Consiliu
lui General din departamentul Hé
rault, comunistul Pierre Harro, 
primarul orașului Sete.

In nordul țării, în orașul Arras, 
partidul comunist a cerut alegăto
rilor care sprijină partidul comu
nist să voteze pentru Guy Mollet, 
secretarul general al Partidului 
socialist. în circumscripția electo
rală nr. 1 din Paris, organizațiile 
locale ale partidului socialist si 
partidului socialist unificat, il 
sprijină pe candidatul comunist, 
în orașul Orange (departamentul 
Vaucluse) într-o „scrisoare către 
republicani” senatorul socialist 
Jean Geoffroy le-a cerut să vo
teze pe candidatul comunist.

relativă a

tur 
să 

vo-

dintre 
tur de 
printr-o luptă politi- 
Partidul lui de Gaulle 

pentru

primul și 
scrutin a fost

cel

un oarecare nu-

a reacționarilor 
Comunist Francez,

rindurile. în 
manifestă cu 
tendința lor 

acțiune. Un

Ședințe ale Comisiilor permanente C.A.E.R.
pentru agricultură și energie electrică

fie examinate cu 
El a adăugat că 
se pune problema

congolez

MOSCOVA - La 24 noiem
brie N. S. Hrușciov, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., l-a primit pe amba
sadorul Indiei la Moscova Tri- 
loki N. Kaul, la cererea ace
stuia și a avut cu el o con
vorbire prietenească.

La convorbire a fost de față 
A. A. Gromîko, ministrul 
Afacerilor Externe al U.R.S.S.

NEW YORK 24 (Agerpres). — 
De cîteva zile, din inițiativa a 11 
state arabe Comitetul politic spe
cial al celei de-a 17-a sesiuni a A- 
dunării Generale a O.N.U. discu
tă problema Omanului. In ultima 
vreme, situafia din Oman a deve- 

' nit deosebit de serioasă în urma 
intensificării acțiunilor agresive 
ale colonialiștilor englezi.

NEW YORK — Intr-un co
municat publicat vineri Ia 
New York de către „Biroul 
pentru Angola” se anunță că 
o delegație angoleză a cerut 
secretariatului general 
O.N.U. permisiunea de a 
pune situația din această 
lonie portugheză în fața 
misiei de tutelă a O.N.U.

DAR ES SALAAM. — Co
misia electorală specială a dat

al 
ex- 
co- 
co-

publicității rezultatele oficia
le ale votului în alegerile 
prezidențiale din Tanganica.

Președinte al Tanganicăi a 
fost ales Julius Nyerere cu 
1 127 978 de voturi în timp ce 
candidatul opoziției Mtemvu 
a primit doar 21276 de vo
turi.

SOFIA. La 24 noiembrie, 
Todor Jivkov, prim-secretar 
al C.C. al P. C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al R.P. Bulgaria, a pri
mit pe Mihai Marin, ambasa
dorul extraordinar și plenipo
tențiar al R.P. Romîne, în le
gătură cu apropiata sa pleca
re din țară și a avut cu el o 
convorbire cordială.

BERLIN. — In legătură cu 
discutarea de către cea de-a 
17-a sesiune a Adunării Gene
rale a O.N.U- a problemei de
zarmării generale și totale, 
guvernul Republicii Demo
crate Germane a dat publici
tății la 24 noiembrie o decla
rație adresată Adunării Ge
nerale în care se spune prin
tre altele : „Guvernul R. D. 
Germane sprijină întrutotul

eforturile guvernului U.R.S.S. 
și ale guvernelor celorlalte 
țări care urmăresc încheierea 
cit mai urgentă a unui tratat 
cu privire la dezarmarea ge
nerală și totală sub un strict 
control internațional”.

DAMASC. La 24 noiembrie, 
A. A. Barkovski, ambasadorul 
U.R.S.S. în Republica Arabă 
Siria, l-a vizitat pe Asad 
Mahassen, ministrul afacerilor 
externe al R.A.S., și i-a co
municat că guvernul Uniunii 
Sovietice oferă în dar Repu
blicii Arabe Siria 100 000 de 
doze de vaccin antipoliomieli- 
tic. In numele guvernului si
rian, Asad Mahassen a expri
mat guvernului U.R.S.S. mul
țumiri sincere pentru acest 
gest prietenesc.

MOSCOVA. în Uniunea So
vietică au început pregătiri în 
vederea realizării primului 
l'ilm artistic de lung metraj 
consacrat vieții și activității 
lui Karl Marx. Această e- 
popee cinematografică va fi 
realizată la studioul „Mos- 
film“, în regia lui Grigorii Ro- 
șal.

BERLIN. — O zăpada abundentă 
a căzut în ultimele zile pe între
gul teritoriu al R.D.G. Stratul de 
zăpadă ajunge pînă la 35—50 cm 
grosime. O ninsoare atît de tim
purie este aici un fenomen foarte 
rar. în ultimii 70 de ani a nins 
numai de două ori în această pe
rioadă a anului 
1919.

NEW YORK.
nuntă agenția United Press 
Internațional, Ia 23 noiembrie 
în orașul Gloster (statul Rho- 
de Island) a avut loc o pu
ternică explozie pe șantierul 
unui adăpost subteran antia- 
tomic. Potrivit datelor preli
minare, doi muncitori au fost 
uciși iar 30 au fost răniți.

Adăpostul era destinat „păs
trării documentelor bancare în 
cazul unui război atomic“.

PARIS. -— Luni vor începe 
la Paris tratative la nivelul ex- 
perților între Algeria și Franța 
în vederea definirii noilor rela
ții dintre cele două țări în do
meniul comercial și financiar. 
Convorbirile vor dura pînă la 
mijlocul «ăptămînii.

în 1909 și în

După cum a-

cere eliberarea deputaților arestați
LEOPOLDVILLE. 24. (Ager

pres). Agenția Reuter trans
mite că la 23 noiembrie, Ca
mera deputaților a parlamen
tului congolez a declarat ile
gală și anticonstituțională gu
vernarea militară a provinciei 
Leopodvillle. După cum se 
știe, săptămîna trecută prin- 
tr-un decret al lui Kasavubu, 
președintele Republicii Congo, 
s-a declarat stare excepționa
lă în provincia Leopoldville. 
Este semnificativ faptul că în 
funcția de guvernator mili
tar al acestei provincii a fost 
numit Nendaka, conducăto
rul serviciului de siguranță 
congolez, Trebuie amintit că 
tocmai pe baza dispoziției di
recte a lui Nendaka 
restat și întemnițat 
Bolabemba Antoine 
eminent om politic 
go, și a fost arestat de ase
menea Christophe Gbenye.

Condamnînd măsurile ex. 
cepționale aplicate în provin
cia Leopoldville, Camera De
putaților a parlamentului

a fost a- 
în insula 
Gîzenga, 

din Con-

congolez a adoptat în unani
mitate o rezoluție prin care 
se cere guvernului central 
congolez să înlăture în timp 
de 24 de ore guvernarea mi
litară a provinciei Leopoldvi
lle, calificată de unii depu
tați drept

Intr-o 
tată tot 
putați 
termen 
puși în 
tați arestați recent de autori
tățile congoleze. Printre cei a 
căror eliberare se cere se nu
mără și Christophe Gbenye, 
conducătorul partidului lui 
Lumumba „Mișcarea națio
nală congoleză”. Rezoluția su
bliniază faptul că arestările 
s-au făcut în mod arbitrar și 
sub acuzații false.

Agențiile occidentale 
presă relatează că rezoluțiile 
amintite au fost adoptate în 
urma unor discuții furtunoa
se și că votarea lor a fost 
primită cu aclamații puter
nice.

„regim fascist”, 
altă rezoluție, adop- 
în unanimitate, de- 
congolezi cer ca în 
de 24 de ore să fie 
libertate patru depu-

de

SOFIA 24 (Agerpres). — 
Intre 15—19 noiembrie 1962 a 
avut loc la Boroveț, regiunea 
Sofia, a Xll-a ședință a Co
misiei permanente C.A.E.R. 
pentru agricultură.

La ședință au luat parte de
legații din: R. P. Bulgaria, 
R. S. Cehoslovacă, R. D. Ger
mană, R. P. Mongolă, R. P. 
Polonă, R. P. Romînă, R. P. 
Ungară și Uniunea Sovietică.

La ședință au participat în 
calitate de observatori repre
zentanți ai Republicii Demo
crate Vietnam.

Comisia a pregătit pentru a 
fi analizat la a XVII-a sesiune 
a C.A.E.R. referatul cu privi
re la mersul îndeplinirii re
comandărilor celei de-a XlII-a 
sesiuni a Consiliului în legă
tură cu mărirea în țările 
membre C.A.E.R. a producției 
agricole și cu privire la mă
surile pentru dezvoltarea con
tinuă a producției agricole in 
aceste țări. De asemenea, a 
fost analizat referatul cu pri
vire la dezvoltarea și specia
lizarea producției de tractoa
re, șasiuri autopropulsate și a 
celor mai importante mașini 
agricole, pregătit de Comisia 
pentru construcția de mașini 
cu participarea Comisiei pen
tru agricultură.

Comisia a stabilit modul și 
termenele de întocmire a lu
crărilor 
donarea 
tare a 
membre
1966—1970, precum și modul

și termenele de întocmire a 
lucrărilor in legătură cu coor
donarea planurilor de dezvol
tare a agriculturii pe perioada 
de perspectivă generală.

La ședință a fost precizat 
planul de lucru al Comisiei 
pe 1963 în conformitate cu 
hotăririle ședinței a II-a a 
Comitetului Executiv al Con
siliului.
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în legătură cu coor- 
planurilor de dezvol- 

agriculturii țărilor 
C.A.E.R. în perioada

Ik
VARȘOVIA. 24. (Agerpres). 

Intre 12 și 16 noiembrie 1962 
la Varșovia a avut loc ședin
ța ordinară a Comisiei per
manente pentru energia elec
trică a Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc. Au par. 
ticipat delegațiile: R.P.B. 
R.S.C., R.D.G., R.P.P., R.P.R., 
R.P.U., U.R.S.S. — țări mem
bre ale Consiliului.

Comisia a analizat o serie 
de probleme legate de lucră, 
rile ce se efectuează în Con
siliul de Ajutor Economic Re
ciproc în legătură cu întoc
mirea balanței de combusti- 
bil-energie a țărilor de demo
crație populară pe perioada 
perspectivei generale pînă în 
anul 1980, a analizat o serie 
de alte probleme, în special 
legate de raționalizarea ali
mentării cu energie electrică 
a agriculturii și reducerea co. 
stului rețelelor electrice ru. 
râie.

Comisia a aprobat planul 
lucrărilor sale pe anul 1963.

Ședința a decurs într-o at
mosferă de unitate frățească 
și înțelegere reciprocă.


