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un agitatorFiecare utemist
pentru cooperativizarea agriculturii

își respectă 
cuvîntul dat

Succesele tinerilor 
etalurgiști

Barșan a ajuns un bun strungar

Tineri fruntași ai cincinalului

Succesele tot mai mari, 
obținute an de an de gospodă
riile agricole colective și înto

vărășirile agricole din țara noastră 
dovedesc pe deplin că singura cale 
spre belșug și fericire a țăranilor 
muncitori este calea muncii pămîntu- 
lui în comun, cu mijloace mecanizate, 
calea marii gospodării agricole socia
liste.

Recoltele mari și belșugul de pro
duse obținute de colectiviști și întovă
rășiți exercită o atracție tot mai mare 
pentru țăranii muncitori către întovă
rășiri și gospodării colective. Deplina 
lor lămurire, răspunsul complect la 
multiplele probleme legate de intrarea 
și munca lor în întovărășiri sau gos
podării colective, țăranii muncitori îl 
capătă numai prin studierea și înțele
gerea clară a tuturor prevederilor sta
tutului-model al întovărășirilor agri
cole și al gospodăriilor colective. De 
aci și sarcina permanentă și deosebit 
de importantă a organizațiilor de bază 
U.T.M., a tuturor activiștilor U.T.M. 
de la sate de a desfășura în rîndul 
țăranilor muncitori prin toate mijloa
cele și cu toate forțele, munca de 
popularizare a statutului-model al în
tovărășirilor agricole și a celui al 
gospodăriilor agricole colective. Posi
bilități în această privință sînt multe 
si. se pot obține rezultate frumoase. 
Grăitor în această privință este exem
plul Comitetului raional U.T.M-Gher- 
la, care urmînd îndrumările comitetu
lui raional de partid și-a instruit acti
viștii în cîteva seminarii, înarmîndu-i 
cu cunoașterea mai temeinică a preve
derilor statutului-model al întovărăși
rilor și al gospodăriilor colective, în- 
dreptîndu-i apoi spre satele în care nu 
există organizații de partid, pentru a 
sprijini, mai ales acolo, munca de în
ființare de noi întovărășiri și gospo
dării agricole colective. In satele res
pective, activiștii comitetului raional 
U.T.M.-Gherla au prelucrat în adu
nări generale deschise ale organiza
țiilor de bază U.T.M. statutele-model 
și au organizat apoi pe marginea lor 
discuții cu țăranii muncitori.

Cunoașterea temeinică a statutului- 
model i-a ajutat pe utemiști să con
tribuie la constituirea de întovărășiri 
agricole în satele Tioltiur, Ghiirold și 
încă în alte șase sate.

Un alt exemplu în această privință 
este activitatea organizației U.T.M. 
din comuna Măgura, raionul Alexan
dria, ai cărei membri au studiat sta
tutul-model al întovărășirilor agri
cole, apoi, sub îndrumarea organiza
ției de partid, au pornit la populariza
rea în rîndul țăranilor muncitori a 
prevederilor lui, exemplificîndu-le cu 
aspecte din munca întovărășirilor din 
satele vecine. Munca lor începe să ro
dească în primele cereri făcute de ță
ranii muncitori pentru formarea unei 
noi întovărășiri agricole.

Metodele folosite de comitetul raio
nal U.T.M.-Gherla și organizația de 
bază U.T.M. din comuna Măgura, ra
ionul Alexandria, în popularizarea și 
studierea statutului-model al întovă
rășirilor agricole și a celui al gos
podăriilor colective sînt la îndemîna 
tuturor organelor și organizațiilor de 
bază U.T.M. de la sate, care pot folosi 
și alte forme de studiere și populari
zare a statutului-model.

Din Hotărîrea plenarei a IlI-a a 
C.C. al U.T.M. reiese că munca de 
popularizare și studiere a statutului- 
model al gospodăriilor agricole colec
tive și a celui al întovărășirii agricole 
trebuie să înceapă cu studierea și se
minarizarea cu toți activiștii U.T.M. 
si cu secretarii organizațiilor de bază 
U.T.M. de la sate a celor două sta
tute-model.

In felul acesta, comitetele regionale 
și raionale U.T.M. își pot asigura 
încă de la început un număr mare 
de activiști, stăpîni pe unele probleme 
de bază ale cooperativizării agricul
turii, care să ducă cu toată compe
tenta munca de atragere a tinerilor 
țărani muncitori către gospodăriile 
colective și întovărășiri. O preocupare 
de seamă în munca organizațiilor 
U. T. M. de la sate trebuie să o 
constituie larga popularizare a pre
vederilor statutelor-model în adunări 
generale deschise ale organizațiilor de 
bază U.T.M., în munca de fiecare zi 
a utemiștilor. In această activitate pot 
și trebuie să fie larg antrenați activiș
tii comitetelor regionale și raionale 
U.T.M., cărora Hotărîrea plenarei a 
IlI-a a C.C. al U.T.M. le fixează sar
cina de a tine cel puțin o conferință 
pe lună în fata tinerilor de la sate, 
precum și utemiști cu o temeinică pre
gătire din întovărășirile și gospo
dăriile colective existente — în pri
mul rînd agitatorii. Cadrele tinere 
de conducere ale cooperativelor a- 
gricole de producție, tineri ingineri 
agronomi și zootehniști pot mai 
bine ca oricine să arate, pe bază de 
exemple concrete, marile avantaje ale 
lucrării pămîntului în comun, cu mij
loace mecanizate și după metode a- 
grotehnice înaintate.

La căminele culturale , Ia sediile 
gospodăriilor agricole colective, la 
clăci și șezători trebuie să se organi
zeze cu tinerii țărani muncitori seri 
de întrebări și răspunsuri asupra sta- 
tutului-model al gospodăriei colective 
și al întovărășirii agricole, la care 
tovarăși bine pregătiți să lămurească 
problemele ridicate.

Cu sprijinul organizațiilor de 
tid și al sfaturilor populare, 
cutiile și serile de întrebări și 
punsuri pot fi 
cumentare și 
cooperativizării 
uni tovărășești 
din gospodării 
șiri, sau tinerilor de curînd înscriși 
în întovărășiri și gospodării colective. 
Pentru o mai bună lămurire a tinerilor 
țărani muncitori spre a urma calea 
muncii în comun, principiile statute
lor model pot fi exemplificate practic 
prin organizarea de cît mai multe în- 
tîlniri între tineri țărani muncitori cu 
gospodării individuale și tineri colec
tiviști și întovărășiți, prin vizitarea 
organizată a gospodăriilor agricole 
colective și a întovărășirilor agricole, 
a expozițiilor agricole raionale și 
regionale.

Organizațiile U.T.M. de la sate pot 
organiza de asemenea difuzarea largă 
a broșurilor cu statutul-model al gos
podăriilor colective și a celui al în
tovărășirilor în așa fel încît ele să se 
găsească în casa fiecărui țăran mun
citor.

Cunoașterea amănunțită a tuturor 
principiilor stabilite în statutele mo
del îi va ajuta pe utemiști să de
maște și să combată uneltirile duș
manului îndreptate împotriva creării 
de noi gospodării colective și întovă
rășiri, le va fi de folos pentru evita
rea greșelilor în munca de atragere a 
țărănimii muncitoare pe drumul agri
culturii socialiste.

Manifestînd un larg spirit de ini
țiativă, organele și organizațiile 
U-l.M. pot găsi și alte forme de 
popularizare a statutului-model al gos
podăriei colective și a celui al în
tovărășirii agricole făcînd astfel ca tot 
mai mulți tineri țărani muncitori să. 
înțeleagă că locul lor și al familiilor 
lor e în întovărășirea agricolă, 
gospodăria agricolă colectivă.

PETROȘANI (de la corespondentul nos
tru). Tinerii de la Uzina de utilaj minier din 
Petroșani își respectă cuvîntul dat. In cin
stea celui de al II-lea Congres ai partidului, 
utemiștii din secția mecanică s-au angajat 
că vor confecționa peste plan 140 grinzi me
talice pentru armare în mine. Ei au terminat 
această lucrare cu cinci zile înainte de ter
men. In zilele ce urmează, aceste grinzi vor 
fi expediate minelor și vor fi un prețios aju
tor dat minerilor în lupta pentru realiza-' 
rea angajamentelor lor. Dintre tinerii care au 
efectuăf aceste lucrări s-au evidențiat în mod 
deosebit frezorii Orvoș Constantin, Ursu Ion, 
Dvoracek Vilhelm, lăcătușii Armean Ștefan, 
Bencovici Nicolae precum și sudorițele Tă- 
nase Virginia și Grigore Ioana.

Tot în aceste zile, uzina a mai expediat 
minerilor numeroase piese de schimb, prin
tre care o sută de scaune pentru cratere 
ușoare și 10 cărucioare pentru benzi de cau
ciuc cu role. Aceste piese de schimb au fost 
executate de utemiștii secției construcții me
talice, în cadrul angajamentului pe care și 
l-au luat în cinstea Congresului partidului.

par- 
dis- 
răs- 

urmate de filme do- 
artistice pe temele 
agriculturii, de reuni- 
închinate fruntașilor 

colective și întovără-

Imbold spre
Despre conținutul Ho

tărîrii guvernului nostru, eu 
împreună cu ceilalți mem
brii ai schimbului de ti
neri din care fac parte, 
am discutat aprins. Cu 
toții am fost de aceiași 
părere: această reducere 
de prețuri la unele mărfuri 
de larg consum este o ur
mare a succeselor muncii 
noastre, a succeselor ob
ținute de întregul popor 
muncitor. Se vor reduce și 
mai mult prețurile mărfu
rilor dacă vom munci și 
mai bine pentru îndeplini
rea 
de 
fi i 

jă 
te 
durat mai puțin de 5 ore.

; și depășirea sarcinilor 
plan, dacă vom reduce 
mai mult prețul de cost 
produselor. Ultima șar- 
elaborată de noi, înain- 
de apariția hotărîrii, a

Utemistul Ion Barșan este 
unul dintre cei mai tineri strun
gari ai Uzinelor „Tehno-frig“ 
din Cluj. Meseria de strungar a 
îndrăgit-o încă din primul an al 
școlii profesionale. Pe atunci a- 
vea impresia că strungul este o 
mașină simplă și ca să o cunoas
că și să o mînuiască nu-i tre
buie prea mult timp.

Cînd a absolvit școala și i-a 
fost încredințat un strung, Bar
șan a văzut că strungăria, 
ca orice altă meserie, își are 
tainele sale complicate.

Ca orice începător în 
seriei, lui Barșan i-au 
credințate lucrări mai 
Din fire Barșan este un băiat 
ambițios. De multe ori, în tim
pul liber vizita sectorul de pre
lucrare mecanică unde se exe
cută piese mai complicate nece
sare mașinilor și utilajelor pen
tru industria alimentară.

Aici a văzut că toți strunga
rii lucrează la mașini moder
ne și că mai toți aplică meto
dele Bîkov, Bortkevici și Kole- 
sov. II frămînta mult gîndul 
cum să facă să lucreze și el în 
acest sector. I s-a împlinit do
rința. Aici a făcut cunoștință cu 
cei mai buni strungari : comu
nistul Schiț Mauriciu, Ludovic 
Bodola, candidat de partid, Ke- 
rekeș Martin și alții.

De la ei a învățat multe.
Intr-o zi, lui Barșan i s-a dat 

în primire un strung „Iosif Ran- 
gheț". Barșan s-a alăturat și el 
celor mai buni strungari pen
tru îndeplinirea angajamentului 
luat în cinstea Congresului par- 

noi realizări

ale me- 
fost în- 
simple.

Economii

tidului. In fiecare zi trecea cîte 
un examen. Un lucru îl frămînta 
și anume: să aplice și el me
todele Bîkov și Bortkevici.

Intr-o zi, s-a hotărît să în
cerce. Avea de executat axe de 
transportare la mașinile tip 
„Wolf“. Și-a pregătit în taină 
cuțitul, vrînd parcă să facă o 
surpriză celorlalți strungari și a 
început să lucreze. Viteza creș
tea treptat. Ajunse la aproape 
600 ture pe minut, da... mai mult 
n-a mers. Cuțitul s-a rupt. Să 
abandonez ? — s-a întrebat tî
nărul strungar. Nu! Să vedem 
ce va spune maistrul.

S-a dus la maistrul Müller A- 
lexandru, l-a chemat la strung 
și i-a povestit pățania.

— Să încercăm împreună, l-a 
spus maistrul. Maistrul a luat 
un alt cuțit și l-a ascuțit el. L-a 
comparat apoi cu cuțitul lui 
Barșan. Unghiurile erau diferite.

Iată buba — i-a spus mais
trul arătîndu-i unghiul de ascu
țire. încearcă cu ăsta. Barșan 
a prins cuțitul în strung și a 
pornit motorul. Viteza a crescut 
pînă la 600 de ture pe minut, 
a trecut apoi de 800 și a atins 
950 ture pe minut, cu șpan de 
degroșare. In ziua aceea Bar
șan a strunjit în numai două 
ore piese pe care altfel le-ar fi 
terminat în 36 ore. De atunci, 
Barșan aplică cu succes meto
dele sovietice Bîkov și Bortke
vici, întrecînd chiar și pe unii 
dintre cei mal buni strungari,

OPREA MARIN 
corespondentul „Scînteil 

tineretului" pentru regiunea 
Cluj

de oțel special

Inovator și fruntaș în producție, tînărul strungar Tudor 
Iulian, din secția utilaj ușor a uzinelor „23 August" din Ca
pitală, a intrat de mult în rîndul fruntașilor uzinei.

Obiectivul aparatului fotografic l-a surprins în timpul 
muncii: măsoară atent dimensiunile unei piese înainte de 
a o scoate de pe mașină.

Pentru el este tot atît de important să realizeze o calitate 
superioară a produselor, așa cum important este să realizeze 
cantități tot mai mari de piese.

Vestea reducerii prețurilor 
la unele mărfuri ne-a fă
cut să ne gîndirn serios la 
munca noastră, să luăm 
hotărîrea ca de acum în
colo să scurtăm și mai 
mult durata de elaborare a 
șarjelor, să producem oțel 
de cea mai bună calitate. 
Reînoindu-ne angajamen
tul în cinstea Congresului 
partidului, am hotărtt ca 
pînă în ziua deschiderii ce- 
lui de al II-lea Congres al 
partidului să depășim pla
nul de oțel lichid cu 20 de 
tone, să reducem rebuturile 
la zero, să reducem prețul 
de cost cu 2 %;

STROE ICHIM 
prim topitor la oțelăria 

Uzinelor metalurgice 
„Progresul" Brăila

' ORAȘUL STALIN, 
’(de 
nostru).
jor Marin Tambur, 
ponsabilul brigăzii com
plexe de economii 
sectorul forje a Uzine
lor de tractoare „Ernst 
Thälmann“ din Orașul 
Stalin, acordă o atenție 
deosebită economiilor de 
metale. Abia a trecut o 
jumătate de oră de cînd 
tînărul inginer Sarafim 
Cibian, tehnicianul bri
găzii, s-a întors din ate
lier cu gîndul să modi
fice proiectul unei piese 
și Tambur a și venit la 
el să vadă ce economii 
de metale se vor putea 
obține. Intre inginer, care 
este șeful secției proiec
tări de matrițe din ca
drul serviciului de pre
gătire siderurgică- și

la corespondentul 
Tînărul for- 

res-

din

membrii brigăzi există o 
colaborare care a înce
put cu un an în urmă 
și ale cărei roade sînt 
însemnatele economii de 
metal la fiecare fabricat, 
realizate în secție. în fie
care lună se economisesc 
zeci de mii de kilograme 
de oțel prin reducerea a- 
dausurilor de prelucrare. 
Numai pe baza propune
rilor brigăzii a fost re
dus consumul cu 3,140 
kg. oțel la fiecare trac
tor K.D. 35. Dar tinerii 
nu s-au mulțumit numai 
cu atît. In prezent ingi-

Sarafim Cibian, a- 
de brigadă, pregă- 

1 unei ma
de supape, cu aju- 
căreia se va econo- 
lunar oțelul special

nerul 
iutat de brigs
Lește proiectul 
trițe 
torul 
misi 
necesar fabricării a 2500 
supape.

Spor la muncă
noilor constructori sosiți la Bicaz!

Partidul și guvernul, la cererea C.C. 
al U.T.M., au declarat Șantier Națio
nal al Tineretului, cea mai mare con
strucție de electrificare a țării noastre, 
hidrocentrala „V. I. Lenin" de la Bi- 
caz. însuflețiți de dragostea fierbinte 
față de patrie și partid mulți dintre 
brigadierii care au muncit pe alte șan
tiere au răspuns chemării Uniunii Ti
neretului Muncitor cerînd să participe 
la lucrările marii hidrocentrale.

că viitoarea cetate

Bicaz, șantierul tineretului „Tu- 
nei-ieșire“. Au sosit aici de la Șan
tierul național al tineretului Ozana- 
Cracău și din diferite regiuni ale 
țării, tineri brigadieri. La început 
ei fac cunoștință cu vechii construc
tori care le arată lucrarea. Aici e 
tunelul. Are o lungime de cîțiva 
kilometri. Acum e aproape străpuns. 
Dintr-o parte înaintează brigada 
lui Gavrilă Pașcă iar din celălalt 
capăt brigada iui Ștefan Roman. 
Cînd tunelul va fi străpuns, lucră
rile de betonare se vor face mult 
mai ușor.

Și încet, încet, noii veniți află
a luminii va avea un uriaș lac de acumulare stăvilit de 
un baraj puternic. Aici la „ieșire“ vor fi clădirea caste
lului de apă, conductele forțate, clădirea hidrocentralei 
cu turbinele sale.

Atmosfera care îi întîmpină aici este a unui șantier 
ce respiră puternic. Pretutindeni se văd instalații, con
ducte, betoniere, macarale, autocamioane, excavatoare. 
Constructorii, cei 
special tinerii. De 
ușor.

Dar iată că în 
sesc tovarăși din 
partid, trimiși ai C.C. al U.T.M.

Se ține un miting. Brigadierii de la Ozana—Cracău 
sînt obișnuiți cu munca. Ei vor să intre imediat în 
producție.

care mînuiesc toate astea, sînt în 
aceea noii brigadieri se acomodează

întîmpinarea noilor constructori so- 
conducerea șantierului, activiști de

Directorul 
și inginerul 
iută în numele tuturor constructori
lor și le arată importanța lucrării, 
una dintre cele mai mari hidrocen
trale din sud-estul Europei. In fața 
brigadierilor apare imaginea elec
trificării patriei. Etape ale grandio
sului plan elaborat de partid au 
fost deja înfăptuite. Brigadierii sînt 
chemați să ajute la cea mai mare 
lucrare prevăzută în planul de elec
trificare. Unii dintre cei de față se 
duc cu gîndul la orașele lor din nor

dul Moldovei, a căror industrie se va dezvolta odată cu 
intrarea în funcțiune a hidrocentralei „V. I. Lenin“. 
Pe alții, gîndurile îi poartă către 
străluci lămpile lui Ilici.

Noilor brigadieri, șantierul le-a 
cazare, echipament. Despre aceste 
rilor activiștii organizației U.T.M.

Intr-o atmosferă de entuziasm, 
„hei rup 1“ — mitingul se încheie.

Tinerii care au venit pe șantierul de la Bicaz sînt 
repartizați la locurile de muncă. 90 de tineri primesc 
sarcina să lucreze la castelul de echilibru. Alții, la 
lucrările de instalare a conductelor.

Cu astfel de obiective precise, noii brigadieri de pe 
șantierul tineretului de la Bicaz și-au început activi
tatea.

Spor la muncă, dragi tovarăși brigadieri!

general al șantierului 
șef al tunelului îi sa-

satele lor unde vor

asigurat condiții de 
lucruri vorbesc tine-

urale și strigăte de

Fanfara colectiviștilor

Pentru trăinicia și frumusețea pantofilor și ghetelor pe care 
le fabrică întreprinderea „lanoș Herbac" din Cluj, utemista 
Szabo Margareta — candidată de partid — se străduiește și 
izbutește să dea lucru de cea mai bună calitate, depășindu-și 
zilnic normele cu 50—60 la sută.

Străduința ei în producție i-a adus titlul de fruntașă în pro
ducție. Szabo Margareta a fost primită nu de mult în rîndu- 
rile candidaților de partid.

Mîinile manevrează cu atenție manetele strungului. Corpul 
pulverizator pentru motorul tractorului K.D.-35 este o piesă 
complicată și de aceea încordarea strungarului utemist Er- 
dely Andrei, de la uzinele „I. C. Frimu" Sinaia este jus
tificată. Pentru grija pe care o poartă lucrului, pentru inde- 
mînarea și priceperea lui, Erdely a ajuns fruntaș în produc
ție.

(Foto AGERPRES).

Copiii din patria noastră primesc în fiecare an noi școli spațioase, moderne. De 
curînd a fost dată în folosință noua clădire a școlii elementare din Jamul Mare, re
giunea Timișo.ara, construită din fondurile alocate de minister. Clădirea are nume
roase săli de clasă, bibliotecă, birouri, d ouă camere pentru material didactic etc. în 
ca funcționează Școala romînă și Școala cu limba de predare germană — ambele cu 
cîte 7 clase — Și Școala cu limba de predare maghiară cu 4 clase.

(Foto Agerpres)

Zilele trecute frămîntai în picioare lu
tul negru și cleios al întinderilor călără- 
șene. Zăbovii și pe la colectiviștii din 
Ceacu. Pe vremea asta de toamnă tîrzte, 
cu burniță și cu vînt nesăbuit, mă în. 
tllnii cu moș Tudose, un bătrîn colecti
vist pe care-l cunoscusem mai dinainte.

— Noroc bun I Ce faci moșule ?
— Bine ai venit pe la noi. Iaca bine, 

ce să fac ? Vremea asta păcătoasă! 1 
dar... nu poftești înăuntru ?

— Cu plăcere.
Deodată apăru în fața noastră un grup 

de flăcăi care mergeau în pas cadențat.
— Ce-i cu asta ?
— Nu știi ?... Fanfara noastră.
— Fanfara ?!...
Urcai sus, în camera lor de cursuri. >Am 

rămas de-a dreptul uimit. Copii de-o 
șchioapă, unul în cojocel. altul în flanea 
de lină — toți însă ca freză — cîntau 
pe întrecute. 19 flăcăiași — în clipele lor 
libere, cu gîndul la joacă — acum. 19 
muzicanți. Tuciuriul de Petre Achim 
cîntă la fligorn. Deiu, prichindelul de 
treisprezece ani, cu părul mereu răvășit, 
suflă la waldthorn. Nica Marin la trom
petă. vioiul de Albu la clarinet, Dobre 
Nedelcu, un bondoc cu zîmbet ștrengă
resc, toboșar și așa mai departe...

In pauză, copiii se strînseră în juru-mi. 
Tmpreună dădeau glas amintirilor. Cînd 
Dobre, cînd Albu povesteau :

...In prima săptămînă am făcut note 
pe linie, în spațiu, sub portativ și peste 
portativ.

...A doua săptămînă am început fie
care să cîntăm la instrumente. Atunci 
am scos patru tonuri dintr-o gamă.

...Apoi, în a treia săptămînă am reușit 
să facem o gamă întreagă.

...Și, pînă la 23 August — complectă 
Albu Ion — am învățat 15 cîntece pe 
care le-am cîntat la Călărași, la colec
tiva din Cacomeanca, la noi, la Andoli- 
na, în ziua înființării întovărășirii agri
cole. Peste tot unde mergem, sălile sînt 
pline de oameni veniți să ne asculte. 
Cînd trecem prin sate, țăranii ne opresc 
și nu ne dau drumul pînă ce nu le cîn
tăm și lor. Așa s-a întîmplat cu ciocă- 
neștenii... Și apoi alta: nu de mult a 
venit la noi o femeie tocmai din Vlad 
Țepeș, cale de peste 25 de kilometri. Ne 
chema să-i cîntăm la nuntă...

Creionul îmi aleargă ostenit peste fi
lele carnetului. In sfîrșit găsesc un mo
ment de răgaz. întreb:

— Și azi cîte cîntece știți ?
— Multe. 32 / ,,Ana Lugojana", „Ră- 

mîi cu bine", „Din inimă-(i cînt țara 
mea", „Catiușa", ,,Mi-a zis mama", 
„Mindra mea", uite, toate care le vezi 
aci în caiet.

Deschid caietul.
— Hai să citim, Albule! Băiatul în

cepe :
— Fa, re, mi, fa, sol, si, re, re, do, re, 

re, do, si, la.
— Mulțumesc... Doream să mai conti- 

nuzm discuția, dar profesorul li se adresă:
— Gata ?... Unu, doiI
Deodată din toate instrumentele 

„In Bucureștiul iubit". Și cîntă 
greșeli! Toți sînt cu ochii la note 
același timp atenți la profesor, 
aceea, două minute pauză.

porni 
fără 

și în 
După

Apoi din nou 
cîntece. La un mo
ment dat se auzi 
vocea gravă a pro
fesorului :

— închideți 
ietele.

— Trebuie 
ne obișnuim 
așa... reia 
tul de la măsuță. Uneori în deplasări sin
tern nevoiți să cîntăm fără note.

Dobre îndrăznețul, e de părere ca la 
prima deplasare să facem o asemenea 
încercare.

— Doar știm atîtea pe dinafară: ,,Zăr- 
zărică, zăt zărea", „Foaie verde foi de 
nuci", „Șoferul"...

Pe nesimțite apare în cameră Ion 
Achim, conducătorul brigăzii a treia de 
cîmp. E un bărbat slăbuț, cu mustața tu- 
șinată scurt. Acum 8 luni nici femeia lui 
n-a vrut să-și lase feciorul la muzică. 
Zicea că-și va pierde timpul de pomană. 
Acum însă...

— Și înainte, povestește el, noi cei din 
Cuza Vodă, din Ceacu sau din Călărașii 
Vechi eram vestiți ca țărani muncitori. 
Dar cînd venea vorba de petrecere, nu 
se găsea o vorbă de laudă. Trăiam ca 
într-un cimitir. Iaca, de aceea, ca sä'ne 
răzbunăm pe trecut am susținut forma
rea fanfarei, să avem și muzicanții noștri. 
Așa se cade!

Pe întinsul Bărăganului a mai apărut 
un lucru nou. Prima fanfară a colectiviș
tilor de pe aceste meleaguri.

MIHA1L BOTAREANU

ca-

să 
fi 

bărba-

Dezvoltarea industriei petrolifere in anii cincinalului
Dezvoltarea Industriei de petrol după smulgerea ei din mîinile 

capitaliștilor este ilustrată grăitor de faptul că în decurs de 5 ani, 
anii primului nostru plan cincinal, s-a forat mai mult decît în 35 
de ani de exploatare capitalistă a țițeiului. Dacă sondele forate în 
acești ani ar fi puse cap la cap, s-ar ajunge aproape de centrul 
globului pămîntesc.

_ Petroliștii, îndeplinind sarcinile trasate de partid și guvern, folo
sind metode noi, științifice, bazate pe înaintata experiență sovie
tică, au desfășurat o vastă activitate pentru refacerea și dezvol
tarea vechilor șantiere petrolifere și pentru crearea altora noi. Roade 
ale muncii lor eroice sînt regiunile petrolifere în plină înflorire 
Moldova, Pitești, Oltenia.

Moldova, regiune considerată de capitaliști ca „nerentabilă“, 
produce acum într-un singur an cît a produs de-a lungul a 87 de 
ani. Datorită aplicării forajului cu turbina, o sondă care se săpa 
în trecut în 60 de luni, este dată astăzi în producție în mai puțin 
de o lună. Ritmului rapid de dezvoltare a acestei regiuni îi cores
pund numeroase construcții, printre care rafinării moderne de 
mare capacitate.

In fața acestor realizări gîndul se întoarce fără voie înapoi, la 
cazul fostului șantier Bucșani, unde s-au pierdut din vina capita
liștilor, ca urmare a secătuirii de gaze a zăcămîntului, 16.500.000 
tone de țiței (producția de atunci a țării pe mai mult de doi ani).

încheind acest an, petroliștii constată cu 
mîndrie îndreptățită că ceea ce le-a revenit 
cu 5 ani în urmă ca sarcină azi e fapt îm
plinit. Prevederile planului cincinal au fost 
îndeplinite cu 5 luni mai devreme, producti
vitatea muncii a crescut cu 75 la sută, cîș- 
tigul lor mediu cu mai mult de jumătate.

In cinstea celui de al 2-lea Congres al 
P.M.R. ei au extras 60.000 tone de țiței și 
au prelucrat 34.000 tone de produse petroli
fere peste prevederile planului.

Schimbările structurale petrecute în istoria 
industriei petrolifere romînești, succesele ei 
de astăzi se datoresc și faptului că pentru 
prima oară, în anii de democrație populară, 
i-a fost creată o bază proprie de mașini și 
utilaje. Pentru petroliști s au construit 1 189 
de apartamente, cămine cu 25.000 locuri, 60 
de cluburi, 14 case de odihnă și multe altele. 
Dovadă a condițiilor de muncă și de trai 
mereu mai bune care Ii se oferă petroliști
lor stă faptul că din anul 1950 și pînă în 
prezent numărul muncitorilor din industria 
petroliferă a crescut aproape cu jumătate.

'(Agerpres)^ /
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comitetului raional U. T. M

întrecere

Era spre asfințit, cînd, în biroul neîncăpă
tor al primului secretar, membrii Comitetu
lui raional U.T.M. Hunedoara se adunau unul 
cîte unul, la plenara menită să analizeze una 
din cele mai actuale probleme de organizație: 
participarea tineretului din raion la întrece
rea socialistă în cinstea celui de al II-len 
Congres ai partidului.

După cî*eva zile petrecute în mijlocul ti
nerilor din Hunedoara, plenara comitetului 
raional U.T.M. ne este și nouă un bun prilej 
de întărire și generalizare a ce'.or aflate pe 
teren.

Să participăm!
In lumina Hotărîrii conferinței raionale 

U.T.M., biroul raional U.T.M. și-a întocmit un 
.plan de muncă, în baza căruia a trecut la în
tărirea aparatului comitetului raional și a 
comitetelor organizațiilor de bază.

Avem ce învăța din îndeplinirea lui.
Astfel au fost deschise în toate organiza

țiile U.T.M. din întreprinderi cursuri de ins
truire a activului, ceea ce a dus la îmbunătă
țirea metodelor acestuia de mobilizare a ti
neretului în producție.

Pentru cunoașterea problemelor tehnico- 
economice, biroul raional a organizat în în
treprinderi, la Combinatul siderurgic „Gh. 
Gheorghiu-Dej“, ia întreprinderea de cons
trucții siderurgice Hunedoara, la uzinele Ca
lan, conferințe privind căile de mărire a pro
ductivității muncii și de reducere a prețului 
de cost.

In urma faptului că membrii biroului raio
nal au început să sprijine personal munca de 
U.T.M., fiecare în cîte o întreprindere, apor
tul tineretului în producție a sporit.

Biroul raional U.T.M. a îndrumat comi
tetele organizațiilor de bază ca sub conduce
rea organizațiilor de partid să întărească co
laborarea cu comitetele de întreprindere în 
scopul mobilizării unui număr mai mare de 
tineri și tinere în întrecerea socialistă. Dato
rită îndeplinirii acestei indicații s.a reușit să 
se antreneze în întreceri un număr de 6.000 
tineri, față de 4.000 cîți erau cînd s-a ținut 
conferința raională.

Evidența realizărilor trebuie acum să stea 
în atenția comitetului raional. Ea poate fi 
obținută numai prin responsabilii cu produc
ția din comitetele, ca și din birourile de 
secții, în colaborare cu organele sindicale.

în prezent — s-a arătat în plenară — or
ganizațiile U.T.M. acordă de asemenea o 
mai mare importanță antrenării tineretului 
la consfătuirile de producție sindicale, orga
nizate pe grupe și secții.

In urma îndrumărilor date de biroul raio
nal, unele comitete de organizație de bază 
U.T.M., ca cele din Combinatul siderurgic 
„Gh. Gheorghiu-Dej“, din Uzinele Calan, 
etc. au sprijinit comitetele de întreprindere 
în organizarea întrecerilor pe profesii. In în
trecerea pentru titlul de „cel mai bun“ s-au 
și evidențiat numeroși tineri. Astfel, la otelă- 
rie, în Hunedoara, s-au evidențiat brigăzile 
conduse de tovarășii Stanciu Aurel și Lăbu- 
neț Vaier, brigada tov. Jurca Florian de la 
cuptorul electric ca și schimburile de ti
neret de la furnalul nr. 2 din Calan.

Deocamdată însă, cercul fruntașilor e încă 
restrîns. Alături de Lăbuneț și Stanciu, ar fi 
bine ca mereu noi tineri cu-perspectivă să fie 

‘ “ cît ne
un pa-

popularizați și stimulați. Dar, după 
amintim, în Hunedoara n-am văzut 
nou al tinerilor fruntași.

Alături de participarea individuală 
retului în întrecere, în întreprinderile 
ion, o mare însemnătate are munca brigăzi
lor de tineret, cu atît mai muit cu cît în in
dustria minieră, siderurgică, de construcții, 
specificul muncii cere organizarea lucrului în 
colectiv.

Pentru a corespunde necesității, organiza
țiile U.T.M. au de activat în vederea spori
rii numărului și întăririi continue a brigăzi
lor. In timp ce în luna mai în raion erau 
doar 256 brigăzi, azi numărul lor s-a decla
rat în raport — a sporit la 295.

a tine
din ra-

Ne-am bucura dacă această creștere ar fi 
pretutindeni reală, lată însă că, după cum 
s-a relevat în discuții, la ICSH, de pildă, a- 
cum cîteva luni existau 56 de brigăzi, pentru 
ca azi numărul „să crească“ la 32, dat fiind 
că de curînd rămăseseră doar 28 I Sărmanul 
Pristanda, eroul lui Caragiale, el care nu
măra ca să iasă la socoteală, de Cîte două 
ori numai niște biete steaguri...

In întărirea brigăzilor un aport deosebit 
l-au dat tinerii tehnicieni care au fost repar
tizați de organizațiile U.T.M. să răspundă de 
cite o brigadă. O brigadă pe care am vizi
tat-o, brigada tovarășului Jurca Florian, da
torită sprijinului primit de la tehnicianul ei, 
inginerul Niță Gheorghe, care a ajutat-o să 
studieze și să aplice metodele Matulineț și 
Privalov, a reușit ca pînă la 18 noiembrie 
să dea peste plan peste 150 tone de oțel. La 
Teliuc, de brigăzile de la Mina Tineretului, 
se ocupă cu mult interes inginerul Zahe. 
De asemenea, la Calan, tehnicianul Pili Ni- 
colae și maistrul comunist Munteanu Ionașcu 
țin consfătuiri cu schimburile de tineret.

Dacă efortul și entuziasmul dovedit cu pri
sosință de tineret în producție ar fi însoțite 
și de un simț gospodăresc mai dezvoltat, de 
o mai serioasă disciplină, de o mai bună ca
lificare, atunci...

Bine, ne vor întrerupe cititorii, dar toc
mai acestea sînt problemele de azi ale ti
neretului — desigur că și la Hunedoara, 
însă nu numai aici — și tocmai acesta e 
rolul organizațiilor U.T.M.: să se ocupe de 
ele.

Intr-o oarecare măsură educația tineretu
lui în spiritul disciplinei și grijii pentru folo
sirea cu atenție a agregatelor a stat în aten
ția biroului raional. Comitetele organizațiilor 
de bază U.T.M., au fost îndrumate ca în a- 
dunările generale precum și în consfătuirile 
de producție să ia în discuție aceste pro- 
bleme. La secția mecanică a combinatului din 
Hunedoara tînărul Malea Gh. a fost sanc
ționat cu vot de blam pentru lipsa de grijă 
față de agregate. La furnalele combinatului 
ni s-a povestit cum tînărul Jurca Simion, 
prim topitor, a fost schimbat din funcția de 
responsabil de brigadă pentru atitudinea ne- 
justă față de maiștri.

Dar și acum, chiar în cadrul unor brigăzi 
de tineret mai sînt tineri nedisciplinați și nea- 
tenți în muncă.

Biroul raional a îndrumat comitetele orga
nizațiilor de bază U.T.M. să se preocupe de 
mărirea numărului și întărirea posturilor ute- 
miste de control.

Dintre colectivele posturilor s-au eviden
țiat cele din sectoarele cocserie, mecanic șef 
și administrativ de la I.C.S.H., care au reu
șit să seziseze o serie de lipsuri din pro
cesul de producție și să combată cu tărie 
tendințele de chiul și absențele nemotivate 
din producție. De asemenea posturile din 
secțiile laminoare, construcții metalice, 
C.F.U. și laborator din combinatul siderur
gic de la Hunedoara prezintă caricaturi la 
adresa chiulangiilor și celor nedisciplinați.

Cu toate acestea, multe posturi există, nu
mai pe hîrtie... și nici atît, căci pînă și a- 
fișierele lor stau goale. In sectorul furnale 
din Hunedoara, pe un panou te întîmpină cu
vintele: „vorbește postul utemist de control 1“ 
Dar el tace, împăienjenit, de luni de zile. A- 
semenea cazuri sînt și la ICSH, la Ghelar( 
Calan și în alte locuri.

Pentru atingerea obiectivelor întrecerii, bi
roul raional a îndrumat întrucîtva comitetele 
organizațiilor de bază U.T.M. să acorde a- 
tenție ridicării nivelului profesional al tine
retului, studierii și aplicării de către acesta a 
metodelor înaintate de muncă sovietice și a 
fruntașilor noștri. Astfel, la ICSH, la sectorul 
montaj, cocserie si mecanic-șef, precum și în 
cadrul combinatului siderurgic din Hunedoa
ra, la laminoare, turnătorie și oțelărie, au fost 
organizate o serie de conferințe și expuneri 
precum și întîlniri ale tineretului cu. ingineri 
care au studiat în U.R.S.S.

Față de necesitățile existente, față de teh
nica nouă cu care se înzestrează întreprin
derile, biroul raional și comitetele organi-

zațiilor de bază U.T.M. s-au preocupat însă 
insuficient de mobilizarea tineretului la în
sușirea unei calificări mai bune. Și iată că 
în cadrul acelorași secții unele brigăzi au 
rămas cu mult în urma brigăzilor fruntașe. 
De exemplu, la oțelăria combinatului side
rurgic din Hunedoara, • din 8 brigăzi de o- 
țelari, 3 brigăzi au rămas în noiembrie cu 
circa 500 tone oțel sub plan. în timp ce 
altele au elaborat mii de tone de oțel 
peste prevederi. Dacă asemenea lucruri 'se 
întîmplă în alte secții, cu atît mai dăună
toare producției este lipsa de calificare a 
tinerilor din unitățile, recent intrate in ex
ploatare — ca de pildă — la uzina cocso- 
chimică.

Calea cea mai scurtă pentru asigurarea 
unui minimum de calificare a tineretului 
este organizarea cursurilor de minim tehnic. 
In prezent au fost deschise 9 asemenea 
cursuri.

Această realizare e însă mult prea redusă 
pentru miile de tineri din combinatul si
derurgic din Hunedoara, de la Qalan, de la 
C.F.R. Simeria, de la I.C.S.H. și alte între
prinderi.

Pentru ca tinerii să muncească cu drag, 
e necesar să li se asigure condiții bune de 
odihnă și recreație, ca și condiții bune de 
trai. Cui să-i fie mai apropiate aceste pro
bleme decît comitetului raional U.T.M. ?

Biroul raional a îndrumat comitetele or
ganizațiilor de bază U.T.M. să asigure dis
tracția tinerilor organizînd reuniuni to
vărășești, „joia tineretului“, seri literare etc. 
De asemenea aici se încetățenește obiceiul 
ca orice acțiune să înceapă cu dans și să 
se termine cu dans. Unele rezultate în mun
ca educativă au obținut comitetele U.T.M. 
de la uzinele din Calan, de la I.C.S.H. și 
Combinatul de la Hunedoara, care organi
zează reuniuni tovărășești, seri literare și 
de ghicitori, îndrumă tineretul spre biblio
teci și la concursul literar „Iubiți cartea“. 
Nu același lucru fac comitetele U.T.M. de 
la C.F.R. Simeria, minele Ghelar și Teliuc. 
De aceea unii tineri apucă drumul beției și 
comit o serie de abateri.

Foarte rar e controlată cazarea tinerilor 
la dormitoare și hrana la unele cantine. A 
trebuit să vină plenara comitetului raional 
pentru ca tovarășii să-și aducă aminte că 
— de pildă — instalația de încălzire cen
trală de la căminul nr. 1, cel mai 
Hunedoara, nu a fost încă pusă 
țiune.

■rtneretul din industria raionului 
nic să întîmpine cu cinste cel de

mare din 
în func-

este dor- 
..... . al Il-lea

Congres al partidului. In fața primului se
cretar al comitetului raional de partid, 
delegat la Congres, membrii comitetului raio
nal U.T.M. au prezentat situația angajamen
telor din întrecere. Tineretul din Combinatul 
siderurgic „Gh. Gheorghiu-Dej“ de la Hune
doara, care și-a luat un angajament de im
portanță națională, acela de a da patriei 
peste plan 4000 tone de oțel, luptă să-și 
respecte cuvîntul. Tinerii mineri de la Ghe- 
lar și Teliuc, care s-au angajat să dea peste 
plan 1000 tone minereu, au izbutit pînă în 
prezent să dea peste plan 652 tone. Tinerii 
furnaliști de la Calan, care s-au angajat să 
dea peste plan 250 tone fontă, au reușit să 
dea pînă acum peste plan chiar 376 tone.

Plenara a dezbătut multilateral proble
mele participării tineretului în întrecere. 
Păcat însă că discuțiile, în general critice, 
au fost mai zgîrcite în ceea ce privește auto
critica. De asemenea, ele au avut mai mult 
un caracter informativ și, ca și raportul 
de altfel, au împărtășit în măsură nesatisfă
cătoare experiența vie.

Tinerii din raion au în comitetul raional 
U.T.M., un organ capabil și activ. Prin con
tribuția fiecăruia dintre membrii săi, sub 
conducerea comitetului raional de partid, co
mitetul raional U.T.M. poate să sprijine con
siderabil îndeplinirea cu succes a angaja
mentelor tineretului în întrecerea în cinstea 
Congresului, să-i ajute pe tineri să pășească 
pregătiți în viitorul cincinal al patriei.

FILIP CERBU
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g lizate de muncitorii și tehnicienii din g 
8 întreprinderile bucureștene, expoziția a 8 
8 stîrnit un viu interes printre oamenii 8 
| muncii din Capitală. De remarcat sînt g 
8 inovațiile realizate de Stoica Vică, Iau- 8 
8 reat al Premiului de Stat, conductor teh. 8 
g nic al întreprinderii de anticorozive: ră-g 
8 citor în cascadă — la a cărui realizare 8 
8 au contribuit tehnicianul Achimescu D. și 8 
g strungarul Negoiță Marin — turnul de g 
8 absorții, pompa de grafeu pentru acide. 8 
| De asemenea un deosebit interes l-a tre- | 
8 zit magnetofonul — agregat pentru ra- 8 
8 diodifuziune — o inovație a inginerului 8 
g Argintaru losif.
8 Fabrica de biciclete prezintă un Im- 8 
g portant dispozitiv pentru precentrarea ro- g 
8 iilor, conceput de inginerul S. Klein; 8 
8 întreprinderea I.O.R. — lentile de oche- 8 
g lari bifocale; Uzinele „23 August" un g 
8 spectroscop pentru analiza oțelurilor și 8 
8 altele. In fotografie, un aspect din ex- 8 
8 poziție. o
ojoooooooooooobooooooooooooooooooooooooooooooooooooooool*

Vinilin pe suport
Vinilinul prezintă pe lîngă prețioasele ca

lități care l-au făcut atit de apreciat și 
răspîndit și cîteva neajunsuri: nu este su
ficient de rezistent — la temperaturi reci se 
întărește și flexibilitatea dispare — la căl
dură se înmoaie și rezistența scade și mai 
mult.

Studiind aceste defecțiuni pe care le pre
zintă produsul obținut din policlorură de 
vinii — defecțiuni accentuate la obiectele 
ce sînt supuse la presiuni — un colectiv de 
tehnicieni și specialiști din cadrul Ministeru
lui Industriei Chimice a experimentat un nou 
material care păstrează calitățile de bază ale 
vinilinului obținînd în plus rezistența. Noul 
produs denumit „vinilin pe suport“ este ma
teria plastică cunoscută, aplicată pe țesături 
durabile și trainice.

Faza de laborator fiind trecută și rezul
tatele îndreptățind calculele și așteptările, 
s-a trecut la producția industrială. In 
acest moment se procedează la confecțio
narea pe scară industrială de impermeabile de 
damă și bărbătești, mantale, bluze. Mate
rialul are aspectul și calitățile pielei și 
bineînțeles, în afară de costul extrem de re
dus prezintă avantajul impermeabilității și 
plasticității.

Urc în pantă lină 
drumul de țară care 
leagă Oașul de cen
trul regional Baia- 
Mare. In față apare 
comuna Negrești res
firată într-o grămădi- 
re de pomi cu frunza 
pișcată de gerul nop
ților de noiembrie. 
Drumul de țară intră în

tul hîd al neștiinței 
moare treptat cu fie
care toamnă iar în 
schimb reînvie și se 
statornicește puterea 
mîndriei de om liber, 
stăpîn pe largul pă- 
mînturilor și al zării. 
Din măreția liniștită 
cu care pășesc oșenii,

Pentru că în perioada de 
iarnă tinerii pot participa în 
număr mult mai mare la ac
tivitatea culturală, Comitetul 
raional U.T.M. Sf. Gheorghe 
a luat unele măsuri pentru 
buna ei desfășurare. In tim
pul iernii, tinerii au posibili
tatea să frecventeze cercurile 
agrotehnice și zootehnice, 
să-și îmbogățească cunoștin
țele culturale. De aceea co
mitetul raional U.T.M. a pre
lucrat în ședința cu secre
tarii organizațiilor de bază 
U.T.M., cu adjuncții cu în- 
vățămîntul politic și cu pro
pagandiștii, hotărirea comi
tetului raional care prevede 
ca fiecare organizație de 
bază U.T.M. să aibă în grijă 
căminul cultural din co
muna respectivă. Sint nenu
mărate exemple în care tine
rii au primit cu mult entu
ziasm această hotărlre, tra- 
ducînd-o in viață. De exem
plu la Aninoasa s-a construit 
un nou cămin cultural, care 
a fost luat în îngrijire de că
tre tinerii din comună.

Pentru îndrumarea activi
tății culturale din timpul ier
nii s-a constituit o comisie 
formată din nouă tovarăși, 
fiecare dintre ei răspunz’nd 
de cîte un sector din cadrul 
raionului.

Comitetul raional și-a pro
pus să antreneze un număr 
mare de tineri care să ajute 
la aprovizionarea cu lemne a 
căminelor culturale pentru 
perioada de iarnă. în comu
nele Ilieni, Ozun, Dobolii de 
Jos tinerii au răspuns cu 
entuziasm la chemarea comi
tetelor din fiecare organiza
ție de bază de a tăia și 
transporta lemne pentru că
minul cultural.

cămine cul- 
intr-o stare 
face ca in 
nu se poată 
bună activi-

Fiindcă unele 
turale se aflau 
proastă care ar 
timpul iernii să 
desfășura aci o 
tate culturală, comitetul ra
ional U.T.M. a mobilizat ti
nerii pentru a efectua repa
rațiile necesare. Astfel, in 
comunele Lisnău și Măghe- 
ruș tinerii au adus un aport 

. serios în această privință. Ei 
au ajutat la tencuirea cămi
nului, la repararea pereților, 
la văruirea lor, la vopsirea 
lemnăriei. Un lucru pozitiv 
este de asemenea faptul că 
alături de utemiști, la che
mările organizației răspund 
cu multă dragoste și tinerii 
neutemiști. Pentru a fi cit 
mai bine folosit timpul din 
perioada iernii, organizațiile 
de bază U.T.M. au fost în
drumate să ducă o muncă 
perseverentă de atragere a 
cit mai mulți tineri la cercu
rile agrozootehnice.

Pentru aceasta, s-a ținut 
la comitetul raional U.T.M. 
o consfătuire cu tinerii ingi
neri agronomi și cu tehnicie
nii din agricultură, unde li 
s-a indicat să țină conferințe 
pe teme agrotehnice sau zoo
tehnice : despre metodele 
înaintate de muncă folosite 
în agricultură, despre condi
țiile care favorizează dezvol
tarea unor plante, despre în
grijirea lor, despre muncile 
agricole din fiecare campa
nie etc. Li s-a recomandat 
ca aceste lecții să fie cit mai 
apropiate de nivelul de înțe
legere al țărănimii munci
toare, ca acestea să aibă mai 
mult un caracter practic pen
tru a atrage cit mai mulți 
participanți la aceste cercuri. 
Astfel munca cultural-artisti-

că contribuie la educarea ță
rănimii muncitoare, la întă
rirea legăturii dintre oraș și 
sat.

în luna octombrie, a luat 
ființă în comuna Saciova o 
întovărășire agricolă. Echi
pele culturale din comuni 
Bodoc și orașul Sfîntu 
Gheorghe s-au deplasat la 
Saciova. Aci, ele au prezen
tat un program artistic și în 
același timp au discutat cu 
nenumărați țărani muncitori 
lămurindu-le acestora impor
tanța colectivizării agricul
turii.

Printre lucrurile cele m:i 
importante pe care și le-a 
propus comitetul raional este 
și acela de a face ca între 
tinerii romîni și cei de dife
rite minorități naționale să 
se lege o prietenie trainică. 
In acest scop, s-au organizat 
diferite conferințe. Astfel, la 
preventoriul Malnaș-Băi s-a 
vorbit despre drepturile mi
norităților naționale din țara 
noastră.

Acestea sînt numai unele 
rezultate ale măsurilor l:t ie 
de comitetul raional. Ele sînt 
in fapt cu mult mai multe.

Comitetul raional U.T.M. 
va lua și de acum înainte 
măsurile necesare pentru ca 
activitatea culturală din tim
pul iernii să se desfășoare în 
condiții din ce în ce mai 
bune, pentru ca acest timp 
prețios să fie folosit cît mai 
bine de către 
neri.

LUDOVIC
secretar cu 
propagandă

utemiști și ti-

DALNACHI
probleme de 
în Comitetul 

raional U.T.M. 
Sfîntu-Gheorghe

-------- CORESPONDENȚĂ--------
BREAZA-SOSNOVKA...

,__ ____ comună, cotind pe
lîngă magazinul universal cu vitrine încăr
cate de mărfuri, trece mai departe pe lîngă 
spitalul cu trei etaje, a cărui construcție-i 
pe terminate, apoi întovărășit de linia plo
pilor ti'neri din fața școlii de zece ani, taie 
comuna în lung și se pierde spre satul Cer- 
teza, pe lîngă uzina electrică...

Comună sau oraș?
Să fie într-adevăr comuna Negrești, ori 

m-am rătăcit și am ajuns din întîmplare 
într-un orășel din alte locuri ?

Ziua se învăluie cu noaptea și oșenii se 
adună în lungul drumului, în grupuri de 
cîte cinci-șase; alții intră la restaurant să-și 
orho’re oboseala de peste zi, cinstind cîte un 
deț de țuică tare, ori de rom. După ce se 
înserează bine, se pun pe glume și pe rîs 
și veselia parcă îi hodinește după o zi de 
lucru. Numai flăcăii nu-și află astîmpăr 
de loc; se iau la harță ori se ghiontesc prie
tenește, cîntă ori își apasă pe ochi dopurile 
împletite din paie de grîu și chiuiesc de ră
sună împrejurimile. Berinde Mihai stă răzi- 
mat de peretele magazinului universal. Mîi- 
nile și le-a-nfundat în buzunarele uieșului 
făcut din pănură sură, dopul cu ciucălăi și 
l-a apăsat pe ochi. Cînd îi dă cîte o oșancă 
binețe, el răspunde cu un surîs larg, ca să 
i se vadă cei trei dinți de „argint“ puși 
anume ca să placă fetelor. Intr-un tîrziu, 
după ce sosește Marincaș Ion, un tînăr scund 
și îndesat, Berinde schimbă vorbe cu el, 
a mi intră amîndoi în restaurant și comandă 
cîte un pahar mare de rom. Ciocnesc cu cei
lalți oșeni apoi cu un profesor de la școala 
de zece ani, veșnic pus pe filozofie. Cine nu 
bea cu oșanul, înseamnă că îi respinge prie
tenia. Profesorul mi-1 arată din ochi pe Be
rinde Mihai, apoj continuă convorbirea în
treruptă cu cîteva minute în urmă :

— Oșanul de azi e om bun, cu sufletul 
mare și larg. La nevoie e în stare să-ți dea 
uieșul de pe el... Dar să-l ferească sfîntul 
pe cel ce-i încearcă puterea și mînia 1...

Deși profesorul a venit la școala de zece 
ani abia de un an de zile, de pe pămînturile 
Moldovei, urmează cu mîndrie vădită :

— Așa sîntem NOI, oșenii... Iubirea ni-i 
pătimașă, mînia și ura grea... Se oprește, își 
scoate o țigară, o răsucește între degete și o 
aprinde.

Befinde Mihai
Tînărul acesta cam tomnatec, pierdut între 

flăcăii de-o seamă cu el, e secretarul ute- 
meuhi din comună. Cu un an în urmă, pe
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vreme de toamnă ca asta, a fost primit can
didat de partid. Avea fața aspra, colțoasă, 
ca tăiată în lemn tare de fag, părul negru, 
gîtul gros, puternic, mușchii tari, inima 
caldă și mintea sănătoasă, plină de vigoare. 
Din toate dorințele care pot dăinui prin 
lume s-au născut două doruri mari și sfinte 
care s-au îngemănat în el, îl bat la inimă 
și-l poartă fără hodină, din zorii zilei și 
pînă-n tîrziul nopților. Mai întîi de toate 
dorește cu toată ființa lui să devină mem
bru de partid, iar în al doilea rînd să-și 
vadă comuna „proclamată“ oraș. Să știe că 
a trăit, a muncit și a crescut odată cu pri
mul oraș din străvechea țară a Oașului. Spre 
împlinirea acestui țel își îndreaptă toate pu
terile. Pe oameni îi întreabă de bucuriile și 
necazurile lor și cu fiecare stă să vorbească 
după felul lui. Pe Marincaș Ion, întotdeauna 
cînd îl întîlnește, îl întreabă printre altele:

— Tu de ce nu ceri să fii primit candidat ?
— Tot n-o să mă primească...
Berinde începe să-i demonstreze cum se 

pricepe mai bine că el, ZAarincaș Ion, e toc
mai utemistul nimerit să devină membru de 
partid :

— In trecut ai fost slugă; de la muncă 
nu te dai înlături, pe linie de U.T.M. activezi 
calitatea-ntîi. Atunci de ce nu te-or primi?... 
Doar e partidul nostru...

Apoi, după o leacă de gîndire:
— Cu nivelul politic nu prea stai bine... 

vino deseară pe la mine, să citim amîndoi...
Cu Pop Mihai — un tînăr înalt, lat în 

spate, încins peste mijloc cu un chimir — 
Berinde Mihai joacă aproape întotdeauna șah. 
Se duc duminica dimineața la cooperativa 
pantofarilor unde există un șah bun, nou, 
încep să joace și nu se mai opresc pînă cînd 
se înfiripă hora. Majoritatea tinerilor din 
comună își încearcă puterile cu secretarul lor 
și tind să-l întreacă din toate punctele de ve
dere. La horă ori la glume, la arat ori se
mănat, Berinde Mihai e la fel de price
put. în toamna asta a ieșit fruntaș pe 
comună la însămînțări Cum se vedea de 
ziuă, înjuga vacile la car și ieșea la cîmp. 
Prin comună, pe unde trecea el cu că
ruța nu rămînea nici un tînăr căruia să 
nu-i fi „speriat somnul“, să nu-i fi spus că 
îl cheamă pămîntul la muncă acuma, dimi
neața, înaintea zorilor. Muncea cu atîta pa
timă și îndîrjire că uneori, în clipele de răgaz, 
se mira singur cum de nu-i plesnesc mușchii 
de atîta încordare. Seara se întorcea de la 
cîmp tîrziu. pe lună, și era nădușit și murdar, 
însă se vedea că poartă în suflet o mulțumi
re mare care-1 inviora tot. O pornea prin sat, 
ca flăcăii...

— Unde te duci Berinde ?,
— La fete...
Așa e obiceiul prin Oaș. In serile de toamnă 

flăcăii merg la șezători- Insă pe Berinde MD

hai nu-1 lăsa inima să treacă pe lîngă Școala 
de 10 ani, fără să se oprească pe la tovară
șul profesor Petran Tudor care încă nu și-a 
schimbat carnetul U.T.M. Singurul fapt care 
îl necăjește pe secretar este că omul acesta 
spune multe lucruri bune, frumoase, înțelepte, 
însă nu le prea aplică în practică. In sufle
tul lui încă nu s-a împletit destul de strîns 
vorba cu fapta. Și Berinde Mihai încearcă să 
pătrundă tot mai adînc în viața acestuia. Ii 
povestește cu o răbdare îndelungată, țără
nească, felul cum au mers flăcăii comunei din 
Oaș să-și schimbe carnetele: cu cetera și cu 
căruțele.

— Te-ai îmbătat Berinde? l-a întrebat 
primul secretar.

— Nu !
— Suflă către mine.
Berinde Mihai a suflat către primul secre

tar raional. Nici el și nici un utemist nu lua
seră nici un strop de băutură, iar Tiution Ion, 
flăcăul care cunoaște cele mai multe strigă
turi din sat, a sărutat carnetul U.T.M.

— Și mă miră că dumneata, om învățat, 
nu te-ai îngrijit să-ți schimbi carnetul 1

Cînd profesorul cade pe gînduri, Berinde 
Mihai se ridică să plece, făgăduind că se va 
interesa la comitetul raional în care zi tre
buie să meargă să-și schimbe carnetul. Pe 
trepte o întîlnește pe Mareș Marilena, profe
soară și membra în comitetul U.T.M. pe 
comună :

—S-au scris lozincile cu predarea cotelor? 
— Scris...
— Bine Mari... strînge mîine cotizația... 
Străbate apoi curtea în lung să iasă în

drumul de țară, să meargă la șezătoare dar 
își aduce aminte că a uitat ceva și se în
toarce îndărăt.

— Tovarășă Marilena 1 Mîine dimineață 
vom avea ședință de instructaj cu cadrele 
didactice. Frecvența la școală e cam slabă. 
Trebuie să ne împărțim pe grupe, să umblăm 
din casă în casă și să lămurim părinții să-și 
lase copiii la școală...

Apoi pleacă hodinit. Gîndurile i se schim
bă, revin Ia șezătoare și la năzbîtiile vesele 
ale flăcăilor și surîde tăcut spre Marincaș. 
Numai diacul Poptile Grigore îl conturbă :

— Cînd te însori, Berinde?
— în cîșlegi... atunci o să aibă popa 

diacul ultimul folos de pe urma mea..
Apoi, întoreîndu-se spre Marincaș :
— Ce ți-e și cu femeile astea... Orișice le-ai 

spune, ele o țin una și bună : mă cunun la 
biserică... dar pînă la urmă, vedem noi...

Pe urmă Berinde se îndreaptă grăbit spre 
șezătoare. Prin noapte îl cheamă iubirea fier
binte a unei inimi care bate numai și numai 
pentru el.

Si

O lecție
De cînd a intrat în muncă de partid, viața 

lui Berinde Mihai a-a schimbat mult. Trecu-

din surîsul lor aspru, abia perceptibil, se ghi
cește că toamna asta, îmbrăcată în galbenul 
ruginiu al frunzelor, a fost îngreunată 
de rod. Berinde Mihai tocmai trebuie să 
pregătească viitoarea lecție pentru cursurile 
serale de partid „Bogățiile solului și subso
lului țării noastre...“ Hm...

Ziua muncește la cîmp ori pe lîngă casă, 
seara iese prin sat, ori citește împreună cu 
Marincaș Ion, pe care l-a ajutat să devină 
candidat de partid. Noaptea, cînd svonurile 
se potolesc, se apucă să pregătească lecția. 
Berinde Mihai a început să-și formeze o bi
bliotecă.

Se așează la masa lor țărănească, lucrată 
din lemn tare de fag cu crestături și cu pi
cioare în formă de ies și începe să scrie. 
Uneori, în plinul nopții, îl fura somnul și 
adoarme adînc și plăcut, întocmai ca și 
cînd era mic și-l legăna mă-sa pe brațe. Un 
lucru însă i s-a înrădăcinat în minte și în 
viață, primit din părinți: munca este izvorul 
vieții și în ea își găsesc întruchiparea toate 
nădejdile, visurile și bucuriile noastre...

Se trezește în zori, hodinit și sprinten ca 
izvorul de munte. La toate frămîntările din 
comună ia parte și toate treburile obștești 
îl interesează pe viitorul membru de partid.

Toată ziua de astăzi a muncit, s-a gîndit 
la lecție, a corectat-o în gînd, iar spre seară 
în clipele de răgaz 
cu creionul, apoi 
drum s-a oprit la 
năr care nu prea 
Promite că va veni, dar prins de treburi ori 
uită, ori se lasă furat de lene.

Aproape de casa acestuia se întîlnește cn 
oșanul Monea.

— De ce nu-ți trimiți copilul la școală, 
măi ? Nu vezi tu că vremea asta, a noastră, 
cere oameni cu carte?... Ș-apoi unde, în 
lume, s-au mai văzut orașe cu oameni anal- 
fabeți ?

— Dar orașe cu țărani ?
— A căror suflete se învață să ceară cul

tură, complectează Berinde Mihai. Rîd amîn
doi ca și cum ar fi căzut într-o înțelegere 
mută.

Și în vreme ce copiii satului din Oaș 
se îndreaptă spre școală, iar flăcăii, fetele 
și oamenii vîrstnici spre cursurile de partid, 
de U.T.M., sau la căminul cultural, îmi dau 
seama lămurit că aici lucrurile sînt bine rîn- 
duite, iar acum se rînduiește și mintea și su
fletul oșanului. Se învață să ceară cultură...

Așa-i tovarășe Berinde Mihai ?
ANDREI ARDELEANU

Ce să facem ca să ajutăm și noi la buna 
gospodărire a școlii, la înfrumusețarea ei ?

Problema aceasta frămîntă pe membrii 
cercului iubitorilor de limba rusă al Școlii 
medii din Breaza, care poartă o bogată co
respondență cu elevii sovietici și vor să le 
urmeze pilda.

Este adevărat că elevii școlii au plantat 
î’n primăvara acestui an pe lotul școlii 80 
de pomi fructiferi, 400 de arbuști fructi
feri : coacăz, zmeură, agriș — arbust aproape 
necunoscut în Breaza pînă acum — au plan
tat 400 de tufe de căpșuni, au recoltat în 
toamna aceasta 100 kg. de fasole și 1000 
kg. cartofi. Să ne oprim aici — spuneau ti
nerii —nu se poate. I-a ajutat „Pionierscaia 
pravda“ (53 de elevi ai școlii sînt abonați 
la reviste și ziare sovietice). In numărul 
din 4 octombrie al acestei gazete se vorbea 
despre felul cum miciuriniștii sovietici trans
formă natura. Un titlu te izbea prin neo- 
bișnuința lui: „400 de roșii de pe o tufă“. 
Intr-un articol scurt se povestea cum profe
sorul A, P. Korneiev din satul Sosnovka, 
regiunea Penza, după ani îndelungați de 
muncă, a obținut o varietate de roșii care 
îi poartă numele, „roșii Korneiev“, și care 
dau o recoltă neobișnuită, la 53° latitudine 
nordică.

— Să-i scriem 1 — au propus cîțiva mem-

bri .ai cercului iubitorilor de limba rusă. 
Cercul a scris o scrisoare profesorului A. 
Korneiev și aștepta cu nerăbdare răspunsul, 
îndrăzniseră chiar să ceară și cîteva semințe 
de roșii și de pepeni galbeni, ca să-i răs- 
pîndească în raion și să popularizeze în 
acest fel experiența profesorului A. Kor
neiev și în țara noastră. Acum cîteva zile, 
mare a fost bucuria tinerilor, cînd au primit 
răspuns la scrisoarea lor. Iată ce le scrie 
prof. A. P. Korneiev: „Vă mulțumesc pen
tru călduroasa scrisoare pe care mi-ați tri
mis-o. Fiind profesor de istorie și geogra
fie sînt deosebit de interesat să aflu despre 
munca uriașă a poporului Dvs. care a pășit 
pe drumul socialismului. Scrisoarea' Dvs. 
am citit-o elevilor clasei a 9-a, cînd am stu
diat despre Romînia“... In scrisoare erau 
și trei pliculețe cu semințe de roșii 
„Korneiev“,de pepeni galbeni din varietățile 
„modestul“ și „bordeiul“.

Acum tinerii de la Școala medie din Brea
za sînt preocupați cum să folosească mai 
bine prețioasele semințe, pentru ca ele să 
rodească și în patria noastră. Dacă vom 
avea greutăți vom cere mai departe ajutorul 
profesorului A. Korneiev și elevilor săi.

ION CIORANIC
profesor de limba rusă la Școala medie 

mixtă din Breaza

a îndreptat-o pe alocuri, 
a pornit spre raion. In 
Lohan Gheorghe, un tî- 
vine la cursurile serale.

Examenele bat la ușă iar colocviile au și început; pentru studenții conștiin
cioși însă, aceasta nu-i motiv de îngrijorare. E suficientă o repetare sistematică a 
materiei, pentru ca toate cunoștințele să fie din nou proaspete. Studenții grupei 
III din anul V al Facultății de medicină generală din Cluj știu, din proprie expe
riență, acest lucru. Iată-i, în fotografie, studiind la biblioteca clinicii medicale 
nr’ 2< (Foto: AGERRRES)



SORA PARASCHIV 
ȘI-A FĂCUT DATORIA

I

„Luna cârtii"'
Tovarășa Paraschiv Valeria a citit 

multe cărți despre eroi. l-a văzut și in 
filme. A fost adine îndurerată urmărind 
suferințele partizanei Zoia, iar tăria de 
caracter a lui Oleg Coșevoi a impresio
nat-o profund. Știe foarte bine că eroi 
există și in timp de pace — de pildă 
strungarul Vasilache — care se luptă cu 
normele răsturnîndu-le pe rînd, ne(inînd 
cont de filele calendarului.

Dar ea... ea e o simplă soră, 
poate face pentru a 
departe cu acești eroi? 
și-a pus-o Paraschiv 
clnd a urmat un curs 
apoi cind a intrat ca 
maternitatea Polizu. Aci nu-și precupețea 
nici un efort; muncea cu dragoste. S<- 
pricepea de minune să umble cu noi-. 
născufi, Le ghicea nevoile și le alina su
ferințele. Multă vreme după ce micuții 
plecau din maternitate, ea își mai amin
tea de ei.

— ,,Ce m-a mai chinuit numărul 47! 
Nu voia să mănînce, dar l-am hrănit cu 
pipeta și creștea la clntar. Numărul 35 
s-a născut cu doi din(i. Veneau toate su. 
rorile să-l vadă, 
zile i-au căzut
ei

Cu numărul 8 
furcă.

Nașterea trebuia
operafie cezariană, însă cu oarecare 
tîrzîere. Copilul avea crize în timpul 
rora nu putea respira. Avea nevoie 
timpul de balonul cu oxigen.

într-o noapte, cînd sora Valeria 
raschiv era tocmai de gardă, observă că 
balonul se terminase. Copilul nu mai pu
tea să respire și începuse să se învi
nețească. Trebuia în grabă să facă rost [ij 
de alt aparat de oxigen. Dar pînă să sefi 
ducă într-o secție vecină, pînă să-l aducă S 
cineva aparatul atît de greu, copilul s--nrfi 
fi sufocat. Nu stătu mult pe gînduri. £ 
Prinse bine copilul într-o cuvertură groa- K 
să și alergă cu el în cămăruța alăturată fi 
unde ținea pansamentele. Deschise larg 0 
fereastra, se așeză Cu spatele în dreptul R 
ei. ferind copilul de contactul direct cu fi 
aerul rece de afară și îi lăsă numai nă- 0 
rile libere. în așa fel Incit să respire în R 
voie. Sora Valeria nu apucase să-și arun- fi 
ce nimic pe umeri. Noaptea era răcoroa- n 
să. Simțea cum ti îngheață spatele. O S 
scutura un fior, dar nu se gîndea să o/ecefi 
de lîngă fereastră. Copilul se îneca. seB 

\ învinețea, dar continua să respire. Toată S 
noaptea a stat cu el în brațe în bătaia fi 
aerului rece Cînd au apărut zorile, prun- 
cui respira liniștit. '
Valeria l-n culcat la 
flat liniștită.

Numărul 8 era în 
rlcol

Dacă vei spune sorei Valeria că a 
cut o faptă de seamă, va da din cap 
modestie și-fi va spune în modul 

» mai firesc: „Nu mi-am făcut decît da- 
S torta".

ce 
semăna măcar pe 
Această întrebare 
Valeria și atunci 
de infirmiere șt 

soră de copii la

Ce păcat că 
era așa de

Insă

I

a

după cinci 
nostim cu

a avut

grăbită.

Criza 
loc în

afară

mult de

S-a făcut
în
că- 
tot

Pa-

trecuse. Sora 
pătuf. A răsu-

de orice pe-

fă
cu 
cel

Coresnondent 
Z. LUZIAN

Artiști de frunte sovietici, 
oasoeți ai țării noastre

Miercuri la amiază a sosit în Capitală un 
grup de soliști ai Teatrului Mare Academic 
de Stat al U.R.S.S. din care fac parte : ba
sul Alexei Filipovici Krivcenia, artist al po
porului din R.S.F.S.R., laureat al Premiului 
Stalin și balerinii Juri Timofeevici Jdanov, 
artist emerit al R.S.F.S.R. și Nina Niko 
laevna Ciorohova.

Pe aeroportul Băneasa oaspeții au fost 
întîmpinati de reprezentanți ai Ministerului 
Culturii și ai Teatrului de Operă și Balet al 
R.P.R.

Artiștii sovietici își vor da concursul la 
o serie de spectacole de operă și balet la 
Teatrul de Operă și Balet al R.P.R. și ope
rele de stat din Cluj și Timișoara.

(Agerpres).

Zeci și zeci de oameni ai muncii vizitează 
în aceste zile librăriile și standurile de cărți, 
participînd la marea sărbătoare care este 
„Luna cărții“ ce se desfășoară între 5 și 31 
decembrie. Prima săptămînă, 5—12 decem
brie, este închinată cărții tehnicO-științifRe.

De la 12—19 decembrie se va desfășura 
săptămînă cărții beletristice. Vor ave.a loc 
cu acest prilej o șezătoare literară la' care 
își vor da concursul cei mai cunoscuți scrii
tori ai noștri, a seară literară închinată lui 
1. L. Caragiale, o Seară consacrată operei 
maestrului M Sadoveanu, o șezătoare lite
rară și muzicală-ghicitoare cu concursul cu- 
noscuților actori Gr. Vasiliu-Birlic, Beate 
Fredanov, Forry Etterle, N. Brancomir, R. 
Beligan, un simpozion ' asupra romanului 
„Străinul“ de Titus Popovici, o întîlnire a 
scriitorului Camil Petrescu cu cititorii și dis
cuția lui A. G. Vaida cu cititorii săi asupra 
cărților „Scîntei în beznă“ și „Clocote“ Ase
menea șezători literare, consfătuiri, prezen
tări de cărți, recenzii și discuții pe marginea

lor, vor mai avea loc la întreprinderea po
ligrafică nr. 4, la Școala medie de fete nr. 
1, la I.T.B.-Dudești, Țesătoria „Elena Pavel“, 
Uniunea Textilă, Școala medie de fete nr. 22 
etc.

In săptămînă cărții politice ce va avea 
loc între 19—25 decembrie se va ține la Tea
trul Muncitoresc C.F.R.-Giulești o conferință 
urmată de discuții pe marginea lucrării „Lup
tele ceferiștilor și petroliștilor din 1933“.

Din manifestările săptămînii cărții pentru 
copii, ce se va desfășura între 25——31 de
cembrie, menționăm : „O dimineață de bas
me“ la Palatul Pionierilor; o consfătuire 
asupra cărții „Așa-i Petruț“, la Librăria 
noastră nr. 1 și o întîlnire înfre micii citi
tori și redactori de la Editura Tineretului.

în fotografie : Standul de cărți de la libră
ria „Cartea rusă”.

Foto: D. F. DUMITRU

Știri sportive
Cel de al 8-lea campionat de șah al 

R.P.R, se apropie de sfîrșit. In runda a I7-a 
desfășurată miercuri, la majoritatea mese
lor s-a dat o luptă aprigă, înregistrîndu-se 
din nou rezultate neașteptate.

Maestrul Ciocîltea cu negrele, a suferit o 
nouă infrîngere, de data aceasta în fața lui 
Breazu, care, profitînd de greșelile adversa
rului său, a cîștigat calitatea și printr-un 
atac de mat a obținut victoria la muta
rea 44.

O desfășurare palpitantă a avut partida 
dintre fruntașul clasamentului Halic și 
Drimer. Acesta din urmă, avînd albele, a 
lansat un atac puternic pe aripa regelui. 
Halic s-a apărat cu precizie, a respins a- 
menintările și a obținut avantaj material. 
În continuare. Halic a intrat în criză de 
timp permitînd lui Drimer să-și creeze con
tra șanse Partida s-a întrerupt într-un fi
nal complicat.

Bălănel a condus foarte energic atacul și 
l-a învins pe G. Alexandrescu. Giinsber 
ger. în revenire de formă, a cîștigat la I. 
Szabo și Seimeanu la Rusenescu. Partidele 
Costea Crețulescu și Reicher-Ghițescu s-au 
terminat remiză Trei partide s-au între
rupt. Voiculescu are avantaj la M. Radu
lescu, iar R Alexandrescu la Samarian. Ur- 
seanu deține un ușor avantaj pozițional în 
partida cu Troianescu.

După 17 runde în clasament conduce Ha
lic cu 10 puncte și o partidă întreruptă, ur
mat de Bălănel, Giinsberger și Ghitescu cu 
cîte 10 puncte fiecare.

Campionatul continuă astăzi cu runda a 
18-a din care desprindem partidele: Ciocîl-

tea-Troianescu, Halic-Rusenescu, Bălănel- 
Drimer și Ghițescu-G. Alexandrescu.

*
Campionatele internaționale de tenis de 

masă ale Scandinavie! se desfășoară la 
Stockholm în mijlocul unui interes general. 
Reprezentanții țarii noastre, în frunte cu 
maestrele emerite ale sportului Angelica 
Rozeanu și Ella Zeller, au repurtat în ulti
mele două zile ale campionatelor frumoase 
succese

în cadrul sferturilor de finală ale probei 
de dublu bărbați, jucătorii romîni M. Gant- 
ner și T. Harastoszi au înregistrat o mare 
surpriză învingînd pe deținătorii titlului 
mondial, cehoslovacii Andreadis și Stipek 
cu 3-1 (13-21, 21-15. 21-15, 21-19). In semi
finale ei au întîlnit puternicul cuplu Leach 
(Anglia), Flisberg (Suedia) de care au fost 
întrecuți după o'luptă extrem de disputată 
cu 3-2 (19-21, 21-15, 12-21, 21-13, 21-15).

Campioana mondială Angelica Rozeanu a 
eliminat în sferturile de finală ale probei 
de simplu femei pe Schlof (R.F. Germană) 
cu 3-0 și apoi în semi-finâle pe Eva Koc- 
zian (R. P. Ungară) cu 3-1 (21-16, 21-8, 
16-21, 21-17). Cea de a doua finalistă este 
jucătoarea engleză Haydon, care a dispus 
de Linda Wertl (Austria) cu 3-1 (21-15,
21-14, 19-21, 21-8).

La proba de dublu femei, Rozeanu și Zel
ler au întrecut în semi-finale pe Haydon 
(Anglia), Tegner (Suedia) cu 3-1 (19-21, 
21-4, 21-16, 21-10), calificîndu-se pentru fi
nala acestei probe. Adversarele lor sînt ju
cătoarele franceze Alber și Watel.

(Agerpres)

Cărți noi

ÎN EDITURA TINERETULUI
au apărut:

PETRU VINTILA: Trei povestiri. 40 pag. 
0,45 lei.

CRISTIAN RADES: Haide, spune, ce 
sînt ? Ghici I 28 pagini 1 leu.

AL. FRATIAN: Să ocrotim pădurea 
92 pag. 1,35 lei.

S. SLEAHU: Tovarășul Vanea (în ro- 
mînește de V. Cogan). 248 pagini 
4,35 lei.

A. BEZÎMENSKI: La primele congrese 
ale Comsomolului (în romînește de M. 
Leicand) 72 pagini 1 leu.

F. ZORIN : Cuțitașul fermecat. 72 pagini 
1,30 lei.

INFORMAȚII
Miercuri seara a continuat sesiunea de 

comunicări organizată de secția de științe 
economice, filozofice și juridice a Academiei 
R.P.R. consacrată împlinirii a 200 de ani de 
la moartea marelui gînditor francez Charles 
Louis Montesquieu.

Cea de a doua ședință a fost prezidată 
de acad. Atanase Joja.

Tov. Anita Naschitz, cercetător științific 
principal în Institutul de cercetări juridice, 
a prezentat comunicarea „Montesquieu — 
luptător pentru libertățile democratice“.

Sesiunea științifică consacrată lui Charles 
Louis Montesquieu a fost urmărită de un 
public numeros format din academicieni, 
membri ai corpului didactic universitar, cer
cetători științifici și studenți.

★
Violonistul iugoslav Petar Tochkov, dis

tins cu marele premiu al guvernului iugo
slav pentru artă și știință, a dat miercuri 
seara în. sala mare a Casei Universitarilor 
din Cluj un recital extraordinar care a cu
prins: lucrări de Tartini, Fran Lhotke, Bela 
Bartok, Szymanowsky, Debussy și Bazzini. 
A acompaniat pianistul Ion Filionescu de la 
Filarmonica de stat „George Enescu“ din 
București.

★
în cadrul schimburilor artistice prevăzute 

în acordul cultural dintre Republica Popu
lară Romînă și Republica Populară Polonă 
ne vizitează țara un colectiv al Circului de 
Stat din Varșovia condus de Edward Mank.

Marți seara, la Orașul Stalin artiștii po
lonezi au' dat prima lor reprezentație în 
fața spectatorilor romîni.

Din experiența unor mecanizatori fruntași
---------------- ----------------------- ,.'S. -------------------------- '---- ---- ------ -

Din inițiativa Comitetului regional U.T.M. Constanța, în organizațiile de bază 
fruntașe din sectorul1 socialist ai agriculturii (S.M.T., G.A.S. și G.A.C.) au fost orga
nizate de curînd schimburi de experiență la Care au participat secretari ai organiza
țiilor de bază U.T.M. din regiune.

Primul schimb de experiență a fost organizat la S.M.T. Hagienl și a avut ca 
temă: „Preocuparea organizațiilor de bază U.T.M. pentru realizarea a 1.000 de hantri 
cu fiecare tractor și pentru reducerea prețului de cost pe hantru“. Publicăm mai jos 
problemele ridicate cu acest prilej de unii tovarăși de la S.M.T. Hagienl.

Utemiștii 
sprijină producția

Centrul activității organizației noastre de 
bază îl formează cele 14 grupe U.T.M. în 
care activează 80 de utemiști. Ca prim obiec
tiv al muncii noastre de organizație a stat 
și stă realizarea sarcinilor de plan. Pentru 
mobilizarea tuturor tractoriștilor la îndepli
nirea acestui obiectiv, grupa condusă de Ga- 
nea Titi din brigada I, spre exemplu, a or
ganizat mai multe consfătuiri care au avut 
ca temă problema creșterii productivității 
muncii și reducerii prețului de cost pe han
tru. Urmînd exemplul Eroului Muncii So
cialiste, Vasile Voichiță, utemiștii din grupa 
U.T.M. nr. 4, condusă de Măcărescu Con
stantin, au discutat în adunările lor felul în 
care trebuie să lucreze fiecare utemist pen
tru a realiza cu fiecare tractor 1.000 hantri.

în aceeași perioadă, inginerul utemist To- 
fan Victor, agronom-șef. al stațiunii, îndru
mat fiind de comitetul organizației de bază 
U.T.M., a discutat această problemă și cu 
membrii celorlalte brigăzi. Dintre tractoriștii 
noștri fruntași, Istudor Ion și Pasăre Nico- 
lae au realizat deja peste 1.000 de hantri.

Munca însuflețită a tractoriștilor a făcut 
ca S.M.T.-ul nostru să devină fruntaș. In 
campania de primăvară am realizat planul 
în proporție de 221 la sută.

Din consfătuirile ținute, tractoriștii noștri 
au înțeles că trebuie să-și aducă aportul și 
la reducerea prețului de cost. Utemiștii au 
lămurit tuturor tractoriștilor această mare 
îndatorire patriotică, iar ca urmare directă, 
în campania de vară costul unui hantru a 
scăzut cu 35 lei, iar în toamnă el a mai 
fost redus cu încă 8 lei. La carburanți și 
piese de schimb, în campania de toamnă 
avem de pe acum o economie de 416.000 lei.

Acum, cînd ne găsim în prag de iarnă șî 
am început să culegem roadele acestei 
munci, cînd brigăzi ca cea condusă de Mu- 
șat Vasile, care încă în ziua de 10 noiem
brie avea planul îndeplinit în proporție de 
193,32 la sută, atenția organizației noastre 
de bază U.T.M. se îndreaptă spre ridicarea 
calificării tractoriștilor. Cei mai buni trac
toriști din stațiune s-au angajat ca în cursul 
iernii să califice pe cei cu calificare mai sla
bă. Exemplu în această privință pot fi dați 
șeful de brigadă Ion Budu, care a și cali
ficat pe Burdușel Virgil și Mărăcine Ion, 
care a calificat pe Colos Ion. In momen
tul de fată sînt în curs de calificare 20 de 
tineri.

In munca organizației noastre s-au ma
nifestat și unele lipsuri. Așa spre exemplu 
unii membri ai comitetului, ca tovarășul 
Culea Gh., nu s-au interesat de loc de ac
tivitatea grupelor de care răspundeau. Foaia 
volantă nu a publicat destule materiale din 
viata grupelor U.T.M.; întrecerea socialistă 
nu a cuprins toate brigăzile de tractoriști. 
De pe acum noi, am și luat măsuri ca în 
perioada campaniei de reparații să lichi
dăm aceste lipsuri și să organizăm totodată 
o bună folosire a timpului liber.

MIRCEA COTEȘ 
secretar al organizației de bază U.T.M. 

Acțiuni ale postului 
utemist de control

Că se poate vorbi despre activitatea pos
tului utemist de control chiar în situația cînd 
brigăzile sînt în campanie, ne-o arată com
ponenta sa — Nemeș Gh., mecanic la ate
lierul mobil, Cosma Vasile, rutierist, Făcăia- 
nu Constantin, sudor la atelierul mobil, Vir
gil Eremia, sudor în stațiune. Eu sînt res
ponsabilul postului. Acești oameni au posi
bilitatea să treacă zilnic prin brigăzile de 
tractoare și să seziseze lipsurile.

Postul nostru utemist de control își întoc
mește întotdeauna planuri lunare pe care le 
prezintă comitetului organizației U.T.M., îmi 
preună cu scurtele sale rapoarte.

Noi ne ocupăm de felul cum se realizează 
planul stațiunii, sezisăm eventualele risipe

și manifestările de călcare a disciplinei de 
către tractoriști etc. Pentru îmbunătățirea 
muncii la atelierul mobil, postul a propus ca 
luna aceasta să fie înființată acolo o bri
gadă de tineret.

Metoda noastră de lucru este următoarea: 
după discutarea lipsurilor întîlnite, postul 
utemist de control le comunică conducerii și 
propune remedierea lor. Astfel, era un timp 
cînd în stațiune puteau fi întîlniți numeroși 
tractoriști fără nici o ocupație, pe motivul 
că au tractoarele la reparat în centrele me
canice. La sezisarea noastră, conducerea a 
luat măsura ca aceștia să fie trimiși la bri
găzi pentru a lucra în schimbul doi.

Unii tractoriști obișnuiau să plece de la 
brigăzi pentru rezolvarea diferitelor proble
me personale. Am sezisat și aceasta și ime- 
dit s-au luat măsuri. Analizîndu-se mai adînc 
lipsa de interes a șefului de brigada dălin 
Stanciu față de realizarea planului și între
ținerea tractoarelor, s-a trecut la înlocuirea 
lui din această funcție. In urma acestei mă
suri, brigada a reușit să-și îndeplinească 
planul. Perioada care urmează, o vom petrece 
în stațiune. In privința aceasta, am și luat 
primele măsuri printre care și aceea de a 
scoate gazeta de perete „Vorbește postul 
utemist de control“.

VICTOR TOFAN 
inginer agronom-șef, 

responsabilul postului U.T.M, de control

Centrul muncii — 
grupa 11 T. M.

Faptul că brigada noastră este una din 
brigăzile fruntașe pe stațiune se datorește 
și grupei U.T.M. care a avut permanent în 
atenția sa problemele realizării planului, fo
losirii metodei graficului orar și grijii pen
tru condițiile de viață ale mecanizatorilor. 
Jurnalul grupei noastre are pentru fiecare 
utemist o sarcină stabilită în urma indica
țiilor comitetului organizației de bază U.T.M. 
Cu mult timp în urmă, noi am discutat po
sibilitățile îndeplinirii planului brigăzii și a 
realizării a 1.000 hantri cu fiecare tractor. 
Pentru aceasta am luat mai întîi hotărîrea 
de a aplica graficul orar. La propunerea unor 
utemiști, această metodă a fost puțin modi
ficată. Alături de dispozitivul graficului 
orar, s-au pus niște tăblițe în care sînt tre
cute sumele ce revin tractoriștilor la fiecare 
tură executată. Tractoristul are astfel posi
bilitatea să-și dea seama că dacă lucrează 
bine, cîștigă bine.

Folosirea întregii capacități de lucru a 
tractorului prin cuplarea mai multor mașini 
agricole, ne-a adus de asemenea mari de
pășiri de normă. întreținerea atentă a trac
toarelor a adus stațiunii economii de piese 
și carburanți în valoare de sute de mii de 
lei. Eu am realizat o economie în valoare 
de 15.400 lei.

în campania de toamnă, tot utemiștii au 
fost aceia care au propus cum să se orga
nizeze brigada și locul taberei de cîmp. Mai 
întii noi am trimis în stațiune toate mași
nile agricole de care nu ne mai foloseam în 
campania de toamnă. Intr-un colț al taberei 
brigăzii am stabilit locul de aprovizionare cu 
carburanți. Afară, la unul din capetele vago
nului am instalat atelierul propriu. In dor
mitor nu mai sînt aduse nici un fel de scule 
sau piese. Baia brigăzii se află într-un colț 
al dormitorului și funcționează săptămînal, 
iar mîncarea ne-o pregătește o bucătăreasă. 
Pe lîngă brigada noastră, ținem cinci păsări 
și avem straturi de zarzavaturi. Timpul liber 
ni-1 petrecem cu folos citind cărți sau ziare. 
De ‘turînd a fost instalată stația de radio 
emisie-recepție, care ne dă posibilitatea să 
ținem mai ușor legătura cu S.M.T.-ul

Peste cîteva zile, cînd ne vom reîntoarce 
în stațiune, vom lua măsuri ca fiecare trac
torist din brigada noastră să participe la 
cursul de specializare al mecanizatorilor.

DUMITRU FOTA 
respon-abilul grupei U.T.M. 

din brigada a XVII-a

Pentru o tot mai bogată și variată literatură
de popularizare a științei

în ultimii ani, literatura de popularizare 
a științei și tehnicii a cunoscut în țara 
noastră o înflorire fără precedent. Acest lu
cru este firesc. în condițiile societății noas
tre, în care se plămădește omul nou, litera
tura de popularizare a științei și tehnicii are 
de adus o. contribuție de seamă pe linia for
mării unei concepții științifice despre lume 
și existentă, a dezvoltării pasiunii pentru 
cercetarea și înțelegerea profundă, multi
laterală, a fenomenelor naturii ca și pe linia 
demascării și combaterii teoriilor antiștiin- 
țifice și superstițiilor. Partidul, inițiatorul 
și conducătorul revoluției culturale, acordă o 
mare însemnătate și un sprijin permanent 
propagării în masele largi ale oamenilor 
muncii, a cunoștințelor științifice și tehnice.

Un deosebit interes pentru literatura de 
popularizare a științei și tehnicii îl manifestă 
tineretul, setos de cît mai multe cunoștințe.

în trecut, această preocupare sănătoasă, 
romantică a tineretului nu putea fi decît în 
mică măsură satisfăcută de către literatura 
noastră originală de popularizare. Lucrări de 
popularizare a științei, ca cele ale lui Mur- 
goci. Gr. Antipa, Gh. Tițeica, Gh. Racoviță, 
Victor Anestin, Ion Simionescu — sau lu
crări de combatere a superstițiilor, ca bro
șura lui Gh. Coșbuc — nu apăreau decît 
sporadic. Ca și celelalte eforturi îndreptate 
în direcția luminării maselor, literatura de 
popularizare a științei și tehnicii nu se bucura 
de nici un sprijin din partea oficialității.

Clasele exploatatoare din țara noastră 
ofereau tineretului o pseudoliteratură de popu
larizare care prezenta cuceririle științei ca 
niște simple „curiozități", iar istoria știin
ței ca un amalgam de descoperiri întîmplă- 
toare. Burghezia se străduia prin diferite 
mijloace, începînd cu manualele școlare, să 
ascundă tineretului singura concepție justă, 
științifică despre lume: materialismul dia
lectic.

Importanța pe care o are literatura de 
popularizare a științei și tehnicii pentru 
luminarea maselor, a făcut ca în ultimele 
veacuri, numeroși învățați să-i consacre 
opere de mare valoare Cărțile de acest 
gen ale unor savanți ca Lomonosov, Flamma 
rion, Faraday, Timiriazev, Fabre, iar în epoca 

contemporană ale lui Einstein, Vavilov, 
Fersman, au atras pe numeroși tineri pe că
rările cercetării științifice. Imagini sugestive 
și totodată pe deplin corespunzătoare ade
vărului științific, prezentări de un înalt ni
vel artistic care impresionează prin prospe
țimea lor, înlăturarea oricărui șablon, trata
re bogată și creatoare — iată cîteva mijloa
ce folosite în cărțile acestor învățați.

Arătînd un deosebit interes pentru litera
tura de popularizare a științei și tehnicii, 
M. Gorki îndemna la crearea unbr lucrări 
în care știința și tehnica să fie prezentate 
„ca o arenă de luptă, unde omul concret și 
viu învinge rezistenta materialului și a tra
diției stabilite". Succesele obținute în aceas
tă direcție în Uniunea Sovietică de Hin, Pe- 
relman, Șur, Vorontov-Veliaminov, N N. 
Mihailov și atîția al{ii. sînt un îndemn pen
tru oamenii de știință șl scriitorii de la noi 
de a contribui prin lucrări originale la sa
tisfacerea setei de cunoștințe a maselor, la 
educarea oamenilor muncii în spiritul dra
gostei pentru cercetările științifice, mijloc 
de seamă pentru asigurarea unui progres 
necontenit al științei și tehnicii.

1. Dezvoltarea literaturii 
de popularizare a științei și 

tehnicii în anii Puterii populare
Dezvoltarea unei bogate literaturi de 

popularizare a științei și tehnicii în anii Pu
terii populare este una din expresiile măre
ței opere de culturalizare care se desfășoară 
în tara noastră sub conducerea partidului. 
Oameni de știință de frunte ca acad. Traian 
Săvulescu. acad. St Milcu, acad. I. S. Gheor
ghiu. acad V. Mîrza, acad. E. Carafoli, 
acad. Horia Hulubei, acad E. Bădărău. 
membru corespondent al Academiei R P.R 
prof. Teodor Bordeianu, prof. E. Manoliu 
prof. Gh. Ștefan, conf. N. Botnariuc, precum 
și multi alți cercetători și tehnicieni și-au 
dat contribuția în această direcție, publicînd 
interesante lucrări și articole de popu
larizare.

Majoritatea lucrărilor apărute pînă acum 
au fost publicate în patru colecții de popu
larizare dintre care una de traduceri din li
teratura sovietică („Știința pentru toți“) și 
trei de lucrări originale („Colecția S.R.S.C.“,

și tehnicii
„Știința învinge“ — Editura Tineretului șî 
Biblioteca Societății de Științe Matematice 
și Fizice“). S-a mai editat un număr redus 
de cărți în afara acestor colecții. Intr-o serie 
de publicații, au început să apară în mod 
regulat articole de popularizare a științei, iar 
revista „Știință și Tennică“ — în mare pro
gres în ultimul an — oferă tinerilor o lec
tură utilă și atrăgătoare. Trebuie menționat 
că tirajele obișnuite ale lucrărilor de popu
larizare — de 20.000—30.000 exemplare — 
se epuizează deseori în cîteva săptămîni.

Sute de cărți de popularizare a științei și 
tehnicii — publicate într-un tiraj total ațin- 
gînd milioane de exemplare — acesta este 
bilanțul rodnic al ultimilor ani. Au fost tra
tate, în cadrul tematicii cuprinse, o mare 
varietate de subiecte științifice și tehnice: 
biologie, medicină, fizică, agricultură, geo
logie, electrotehnică, aeronautică, standar
dizare, arheologie etc.; s-au scris interesante 
lucrări despre istoria diferitelor ramuri ale 
tehnicii; au fost prezentate figuri ale unor 
renumiți oameni de știință ca N. Copernic, 
I. P. Pavlov, I. V. Miciurin sau ale unor va
loroși savanți romîni ca Gh. Marinescu, 
Victor Babeș, Aurel Vlaicu, Traian Vuia. 
Ianos Bolyai, Gh. Racoviță, David Emma 
nuel etc. Unele dintre aceste din urmă lu
crări. ca de pildă cartea despre Traian 
Vuia au prilejuit publicarea unor documente 
inedite și deosebit de interesante din viața 
și munca acestor creatori.

Răspunzînd interesului arzător al oameni
lor muncii pentru problemele călătoriilor in 
terplanetare, a apărut anul acesta în Colec
ția S.R.S.C. lucrarea ing. Paul Ioanid 
„Zborul cosmic“. Nu au lipsit nici încercările 
îndrăznețe de a ataca subiecte de profil larg 
ca cele tratate în cărțile „Origina și evolu
ția omului“ de acad. V. Mîrza (Colecția 
S.R.S.C. nr. 1 ed. IV, 1954), „Cum s-a dez
voltat tehnica“ de M. Solomon (Colecția 
S.R.S.C. nr. 65,1952), „Din lumea plantelor“ 
de N. Botnariuc (Ed. Tineretului, 1954) sau 
„Călătorie în Univers“ de I. M. Ștefan (Ed 
Tineretului, 1953). Și fiindcă este vorba de 
curajul de a ataca teme îndrăznețe, mai tre
buie să subliniem în mod deosebit succesul 
pe care îl reprezintă apariția la noi a primei 
cărți de popularizare a psihologiei — lucra
rea „Omul, stăpînul deprinderilor sale“ de C. 
Fischbein, publicată recent în Editura Tine
retului.

Uneori, lucrările de popularizare au fost 

chemate să răspundă unor nevoi stringente 
de informare, care trebuiau satisfăcute fără 
întîrziere. Așa s-a întîmplat cu broșura 
„Eclipsele și prevederea lor” (Colecția 
S.R.S.C. nr. 38, 1952). Editată într-un timp 
foarte scurt, aceasta a apărut în preajma 
eclipsei di'H 25 februarie 1952, trezind un 
interes deosebit mai ales în rîndurile țără
nimii muncitoare și contribuind în mare mă
sură la justa interpretare a acestui fenomen 
ceresc și la combaterea unor zvonuri dușmă. 
noase.

O privire de ansamblu asupra tematicii 
lucrărilor originale apărute, arată însă că 
mai există goluri care de mult ar fi putut 
să fie umplute printr-o mai atentă coordo
nare a eforturilor desfășurate de S.R.S.C., 
„Societatea de Științe Matematice și Fizice“ 
și diferite edituri. Astfel, nu s-a scris nici 
o lucrare originală în domeniul metalurgiei, 
siderurgiei sau mecanicii, în timp ce s-au 
publicat trei lucrări privitoare la istoria mij
loacelor de iluminat (care s-au alșturat ce
lor trei traduceri pe aceeași temă existente). 
Probleme actuale ale chimiei (macromole- 
culele, chimia siliciului, a uraniului etc.) au 
fost de asemenea uitate. Nu avem încă lu
crări originale satisfăcătoare care să răspun
dă interesului tinerilor pentru problemele fi
zicii nucleare (deși s-au întreprins cîteva în
cercări în această direcție), ale teoriei rela
tivității, ale electronicii. Nu a apărut nimic 
despre mecanizare și automatizare, probleme 
de mare importanță pentru dezvoltarea in
dustriei noastre. S-au scris prea puține lu
crări de geografie popularizată și descrieri 
de călătorii, deși tinerii le doresc atît de 
mult. Din tematica literaturii de popu
larizare a științei și tehnicii sînt absente ti
tluri privind istoria societății (cu excepția 
unor lucrări de arheologie).

Foarte puține lucrări de popularizare tra
tează despre întregi ramuri ale unor științe 
sau anumite probleme mari ale științei. In 
general, editurile evită lucrările mari, redu- 
cînd literatura originală de popularizare a 
științei și tehnicii exclusiv la o producție de 
broșuri, ceea ce este cu totul nejust, căci 
există teme atît de cuprinzătoare, îneît tra
tarea lor în numai cîteva zeci de pagini nu 
poate satisface pe cititori.

Activitatea editorială a S.R.S.C.-ului poar
tă uneori amprenta linei munci în asalt. Sînt 
caracteristice în această privință lucrările 
publicate în importantul domeniu al electri
cității. In 1952—1953 s-au scris o serie de 
broșuri instructive despre istoricul electri
cității, foloasele ei, motoare electrice, electri
ficarea transporturilor, centrale electrice etc., 
pentru ca apoi să nu se mai publice nimic 
în această direcție.

Există toate condițiile pentru ca aceste 
deficiențe să fie remediate. Cititorii așteaptă 

apariția unor noi lucrări de popularizare a 
științei și tehnicii care să răspundă năzuin
ței lor de a cunoaște cele mai noi cuceriri 
în diferitele domenii ale științei și tehnicii.

II. Respectarea adevărului 
științific

O cerință de bază a literaturii de popu
larizare a științei este aceea a respectării 
riguroase a adevărului științific care trebuie 
prezentat în nașterea, desfășurarea și pers
pectivele pe care le deschide. Evitînd orice 
atitudine ușuratică față de fapte, orice im
precizie, orice denaturare, autorul de lucrări 
de popularizare a științei este dator să fie 
deosebit de exigent față de conținutul expu
nerii sale.

Din acest punct de vedere, literatura de 
popularizare a științei și tehnicii a făcut 
la noi în ultimii ani progrese însemnate. 
Cititorul lucrării „Influența temperaturii 
asupra animalelor“ de conf. universitar Nis- 
tor Santa (Colecția S.R.S.C. nr. 126, 
1955) va găsi în această carte cele mai ri
guroase date în legătură cu problema pre
zentată, tot așa cum acela care va parcurge 
paginile cărții lui Matei Alexescu „De la Soa
re la Pluton“ (Ed. Tineretului, 1955) va afla 
din ea despre descoperiri astronomice si teo
rii de cea mai recentă dată. în cart^j pro
fesorului S. Rașeev — „Țițeiul, bo^ție a 
patriei noastre“ (Ed. Tineretului, 1953), ca 
și în cartea profesorului Emanuel Roman 
„Așa se fabrică zahărul“ (Ed. Tineretului, 
1955), sînt cuprinse date numeroase și inte
resante legate de istoricul, situația actuală 
și de perspectivele industriei petrolifere și 
respectiv ale industriei zahărului de la noi. 
Lucrările de acest gen care apar astăzi în 
țara noastră oferă oamenilor muncii o infor
mare în general corectă, bazată pe cele mai 
noi cuceriri ale științei și tehnicii și pe o 
interpretare justă a fenomenelor. Se apropie 
ziua cînd vom putea și noi spune 
despre tot mai multe dintre cărțile noas
tre de popularizare — așa cum spune 
M. Ilin în legătură cu operele valoroase ale 
acestui gen — că „nu constituie o simplă 
reproducere a ceea ce este realizat, ci o nouă 
contribufie la cunoașterea lumii".

Se pune o întrebare : Ce trebuie să dăm 
în cărțile noastre de popularizare? Exclusiv 
teoriile verificate, definitive sau și ipotezele 
și părerile încă neconfirmate ? Deseori, din- 
tr-o prudență rău înțeleasă, este preferată 
prima dintre aceste soluții, ceea ce este 
complect greșit, căci duce la o îndepărtare a 
cititorului de la frontul larg al creației 
științifice, al luptei de opinii în știință. 
Maxim Gorki subliniază că lucrările de 

popularizare nu trebuie să prezinte „numai 
rezultatele finale ale gîndirii și experienței, 
ci să introducă pe cititor în însuși procesul 
cercetării, arătînd cum sînt învinse treptat 
greutățile și e stabilită metoda potrivită".

Numai așa se poate privi în viitorul știin
ței. Cu toate acestea, autorul de lucrări de 
popularizare a știiijței trebuie să se bizuie, 
în primul rînd, pe adevărurile științifice bine 
stabilite.

Rortița pe care se Strecoară uneori greșeli 
în cărțile de popularizare a științei și teh
nicii este mai ales aceea a vulgarizării. Din 
păcate, unii dintre autorii noștri de astfel 
de cărți de popularizare nu au fost ajutați 
să înțeleagă limpede nici măcar deosebirea 
dintre noțiunile de popularizare și vulgari
zare ca și rolul deformator al acesteia din 
urmă. Necesitatea de a te exprima simplu și 
accesibil nu-ți poate permite să scrii „ori
cum“, adică la un nivel științific scăzut, fără 
grijă pentru corectitudinea expunerii, nu
mai „să se înțeleagă".

Iată, de pildă, broșura „Viața înainte de 
naștere“ de dr. Ion Pop (Colecția S.R.S.C. 
nr. 47, 1952).

In această carte găsim astfel de prezen
tări vulgarizatoare ca : „E bine cunoscut că 
atît la om, cît și la animalele pe care le 
vedem în jurul nostru, există aceste două 
părți, sau, mai exact spus, sexe : sexul băr
bătesc și sexul femeiesc“ (pag. 5), sau 
„atunci cînd vedem 'un copil nenorocit, că
ruia lumea îi zice fără milă „monstru“ să 
nu dăm alt tîlc faptului, ci să căutăm expli
cația diformității în treptele de dezvoltare 
prin care a trecut organismul acelui nevino
vat“ (pag. 56).

Sînt cazuri frecvente cînd se folosesc în 
broșuri de popularizare termeni necorespun
zători de teamă că cei potriviți nu vor fi 
înțeleși. Astfel, într-o broșură se utilizează 
în legătură cu căile de zdruncinare a eredi
tății termenul jle „altoire“ în loc de „hibri
dare vegetativă“. Altoirea nu are ca rezultat 
necesar obținerea unui individ calitativ deo
sebit, cu însușiri ale ambilor părinți, nu are 
ca efect zdruncinarea eredității. Trebuie 
însă spus că folosirea unui termen impropriu 
numai fiindcă este familiar și utilizat în 
vorbirea curentă, nu este justificată în nici 
un fel. Trebuie să utilizăm termenii mai pu
țin cunoscuți cînd sînt de neînlocuit, pentru 
ca expunerea să fie riguros științifică, iar 
vocabularul cititorului să se îmbogățească, 
dar să avem totodată grijă să-i explicăm.

(Continuare în pag. 4-a)
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Cuvîntarea lui N. S. Hrușciov la Universitatea din Rangoon
RANGOON 7 (Agerpres). TASS transmite: 

Tn dimineața zilei de 6 decembrie N. A. Bul- 
ganin, președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., și N. S. Hrușciov, membru al 
Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
au vizitat Universitatea din Rangoon unde 
au fost primiți călduros de membrii corpu
lui didactic și de studenți.

Cu acest prilej a luat cuvîntul N. S. Hruș
ciov care a spus printre altele<

Tineri prieteni, studenți și studente din 
Birmania I Conferențiari și profesori I

Tngăduiti-mi să vă salut și să vă exprim 
cele mai bune urări din partea mea perso
nal, a prietenului meu Nikolai Aleksandro- 
vîci Bulganin și a întregului popor sovietic.

Sîntem foarte mulțumiți că ne-am întîl- 
nit cu dvs. Vizitînd Universitatea dvs. ne-am 
gindit; Iată unul din rezultatele grăitoare 
ale cuceririi independentei tării de către 
poporul birman. Porțile școlilor s-au deschis 
mai larg și în aceste școli a intrat tineretul 
din Asia pentru a-și însuși cunoștințele ne
cesare construirii cu succes a unei vieți 
noi. (Aplauze).

Am deseori ocazia să stau de vorbă cu 
străini. Nu de mult am avut o convorbire 
cu o personalitate burgheză, care a încer
cat să-mi dea sfaturi „binevoitoare“.

El mi-a spus:
Uniunea Sovietică acordă un mare aju

tor Chinei. Procedați oare just făcînd aceas
ta ? Doar aveți O populație de 200 de mi
lioane, în timp ce China are o populație de 
600 milioane. Nu este aceasta primejdios 
pentru statul Vostru ? După ce China își va 
crea o industrie proprie, își va întări sta
tul său independent, ea va arnenința Uni
unea Sovietică. Ar fi bine să vă gînditi, a 
spus «cest „binevoitor“, dacă merită să fa
ceți acest lucru. O Chină puternică va ame
nința atît Uniunea Sovietică cît și alte tari 
din Europa, va exercita presiuni asupra lor.

Noj, oamenii sovietici, înțelegem aceste 
sfaturi. Cei ce ni Ie dau nu sînt animați de 
sentimente binevoitoare. Aceste sfaturi se 
bazează pe concepțiile burgheze dominate 
de principiul: „Omul ii este dușman omului". 
Tn lumea capitalistă domnește următoarea 
lege: Dacă tu nu asuprești pe cineva în
seamnă că tu vei fi asuprit. Dacă o tară 
este slabă, înseamnă că ea va fi ținută în- 
tr-o situație de dependentă. Noi ne pronun
țăm cu hotărîre împotriva acestui «principiu. 
(Aplauze prelungite).

Mi se spune uneori că eu pledez foarte 
mult în favoarea faptului că socialismul va 
învinge, va triumfa asupra capitalismului.

Da, sînt pe de-a-ntregul convins de aceasta.

N. A. Bulganin și N. S. Hrușciov au părăsit Birmania
RANGOON 7 (Agerpres).— TASS trans

mite : La 7 decembrie N. A. Bulganin, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
și N. S. Hrușciov, membru al Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. au părăsit 
Rangoonul, plecînd spre India pe bordul 
unui avion sovietic special.

N. A. Bulganin, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. și U Nu, primul mi
nistru al Uniunii Birmane au rostit cuvîn- 
tări.

Tn cuvîntarea sa N. A. Bulganin a spus 
printre altele:

cuvîntarea lui n. a, bulganin
Domnule prim ministru 1 Prieteni'! Domni

lor I
Părăsim țara dumneavoastră prietenoasă 

și ospitalieră, ducînd cu noi Impresiile de

N. A. Bulganin și N. S. Hrușciov s-au înapoiat în India
ASANSOL 7 (Agerpres). — TASS trans

mite : In cursul zilei de 7 decembrie, N. A. 
Bulganin și N. S. Hrușciov s-au înapoiat în 
India după vizita de șase zile în Uniunea 
Birmană. Avionul care a decolat dimineața 
de pe aeroportul din Rangoon, a trecut dea
supra golfului Bengal și a deltei acoperite 
de jungle a marilor fluvii indiene și după 
ce a trecut prin apropiere de Calcutta i-a

Zilele orînduirii capitaliste sînt numărate. 
(Aplauze prelungite). După cum într-un or
ganism viu celulele se reînnoiesc mereu, 
după cum cele vechi pier, și se nasc altele 
noi tot așa și în societate formele vechi dispar 
și se nasc altele noi, mai înaintate. (Aplauze 
prelungite). O astfel de nouă formă este o- 
rînduirea socialistă, este societatea comu
nistă către care pășesc cu succes popoarele 
țării noastre. (Aplauze). Noi pășim spre co
munism fără război. Noi nu avem nevoie de 
război, acesta dăunează cauzei noastre. (A- 
plauze prelungite).

Ar fi bine dacă profesorii, inginerii șl stu
denții dvs. ar veni în număr mai mare și 
mai des în U.R.S.S. (Aplauze prelungite). 
Noi îi vom primi ca pe niște prieteni. Noi 
vrem ca voi înșivă să vedeți ce a realizat po
porul nostru, cum trăiește și muncește inte
lectualitatea noastră, cum trăiesc și își în
sușesc cunoștințele studenții noștri. Poporul 
nu vrea numai să audă, ci și să vadă cele ce 
aude. El vrea să și pipăie din ce sînt făcute 
toate acestea.

Trăiască tineretul studențesc al Birmaniei I 
Trăiască tînăra intelectualitate a Birmaniei, 
care își însușește cunoștințe și experiență în 
folosul dezvoltării tării sale, în folosul po
porului său 1 Trăiască studentele, care sînt 
încă puține la voi, dar care, sperăm, vor fi 
din ce în ce mai multe, căci femeile ocupă

In spiritul colaborării reciproce
RANGOON 7 (Agerpres). — TASS trans

mite: In conformitate cu principiile colabo
rării dintre U.R.S.S. ți Uniunea Birmană în 
domeniul economiei, culturii, științei ți teh
nicii, ața Cum s-a arătat in declarația co
mună a lui N. A. Bulganin, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., N. S. 
Ilruțciov, membru al Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S-, ți U Nu, primul ministru 
al Uniunii Birmane, reprezentanții celor 
două guverne au examinat problemele unui 
program de dezvoltare a agriculturii ți de 
creare a unor întreprinderi industriale in 
Uniunea Birmană.

Guvernul Uniunii Sovietice a acceptat să 
acorde guvernului Uniunii Birmane ajutor 
țl colaborare in elaborarea unui program 
de dezvoltare a agriculturii, tn executarea 
de lucrări de irigație ți tn crearea de în
treprinderi industriale.

Guvernul Uniunii Sovietice a acceptat de 
asemenea ca plata să se facă tn orez. în 
cazul cînd cantitățile de orez disponibile nu 
vor acoperi toată suma, diferența se va 
plăti tot tn natură, In rate eșalonate pe mai 
mulți ani.

neuitat despre admirabilul dvs. pămînt șl 
minunatul nvs. popor.

Tn timpul vizitei noastre la Rangoon am 
avut întrevederi și convorbiri plăcute cu 
președintele dr. Ba U. cu domnul Nu și 
cu alti conducători ai .Uniunii Birmane. A- 
ceste convorbiri au fost foarte utile.

Declarația noastră comună este un docu
ment important, care marchează o treaptă 
nouă în relațiile dintre țările noastre. Acest 
document va sluji desigur cauzei consoli
dării jiăcii atît în Asia, cît și în lumea în
treaga.

Luînd cuvîntul U Nu a spus printre al
tele :

CUVÎNTAREA 
PRIMULUI MINISTRU U NU

Domnule prim ministru, tovarășe Hruș
ciov, prieteni I 

adus pe oaspeți la Asansol unul din centrele 
din valea fluviului Damodar.

Pe aeroportul din Asansol lui N. A. Bul
ganin și N. S. Hrușciov li s-a făcut o pri
mire solemnă. Aci au sosit ministrul Indus
triei al Indiei N. Kanungo, în calitate de 
reprezentant al guvernului indian, personali
tăți oficiale din statul Bengalul de Vest în 
frunte cu ministrul principal, Roy. Tn apro
piere de aeroport s-au adunat multe mii de 

un loc important în societate. Ele participă 
activ la viata societății și educă în mare 
măsură viitoarea generație. (Aplauze).

Dacă ele sînt astăzi mai bine ajutate să 
învețe, mîine aceste cunoștințe se vor în
mulți la copii, la tînăra generație. (Aplauze 
prelungite).

Trăiască profesorii, și conferențiarii Uni
versității din Rangoon, care, fără a-și pre
cupeți forțele, împărtășesc cunoștințele lor 
prin voi, studenții, poporului lor 1 (Aplauze 
prelungite).

Trăiască prietenia popoarelor Uniunii So
vietice și Birmaniei I (Aplauze prelungite). 
Trăiască pacea în întreaga lume 1 (Aplauze 
furtunoase, prelungite).

•A-
După aceea, N. A. Bulganin și N. S. Hruș

ciov au asistat la cursele de cai de pe hi
podromul din Rangoon unde a fost dispu
tată „Cupa de aur a primului ministru Bul
ganin“ și „Cupa de aur a tovarășului Hruș
ciov”.

Tn după amiaza aceleiași zile, N. A. Bul
ganin și N. S. Hrușciov au asistat pe sta
dionul „Aung San“ la un meci de fotbal 
între echipa sovietică „Lokomotiv” (Mos
cova) și o echipă selecționată a Birmaniei. 
Meciul s-a terminat cu scorul de 7-1 în fa
voarea echipei „Lokomotiv“.

Guvernul Uniunii Birmane dă o înaltă 
apreciere acestei manifestări de bunăvoință 
a guvernului Uniunii Sovietice.

Ca o manifestare de prietenie țl stimă 
față de poporul Uniunii Birmane. N. A. Bul
ganin, președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. țl N. S. Hrușciov, membru al 
Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
au propus tn numele guvernului Uniunii So
vietice ca U.R.S.S. să construiască și să 
utilizeze un institut tehnologic la Rangoon 
pe care să-l ofere ca dar poporului Uniunii 
Birmane.

Guvernul Uniunii Birmane apreciază con
siderentele de care se călăuzește guvernul 
sovietic făclnd această propunere și primește 
acest dar cu un sentiment de profundă re
cunoștință.

La rîndul lut, Premierul U Nu a oferit 
Uniunii Sovietice, tn numele poporului Uni
unii Birmane, orez șl alte mărfuri produse 
in Birmania. In numele poporului Uniunii 
Sovietice, N. A. Bulganin ți N. S. Hrușciov 
au primit cu recunoștință acest dar.

Acum cînd excelențele voastre și persoa
nele care vă însoțesc părăsesc Rangoonul. 
îngăduiți-mt să vă exprim încă odată, în 
numele guvernului și poporului Uniunii 
Birmane, profunda satisfacție și recunoștin
ța pe care o încercăm în legătură cu vizita 
dvs. în țara noastră.

In numele guvernului și poporului Uniu
nii Birmane îngăduiți-mi să exprim exce
lențelor voastre recunoștință cordială pen
tru darul dvs. — avionul „Iliușin”, de care 
ne vom aminti întotdeauna cu recunoștință.

Urez excelențelor voastre și persoanelor 
care vă însoțesc drum bun și întoarcere fe
ricită în marea dvs. țară.

★
înainte de plecarea lui N. A. Bulganin 

și N. S. Hrușciov, pe aeroport a avut loc 
ceremonia remiterii guvernului birman a da
rului sovietic—un avion de tip „Iliușin-14“.

oameni ai muncii din valea fluviului Damo
dar care au salutat cu căldură pe oaspeții 
sovietici. De la aeroport N. A. Bulganin și 
N. S. Hrușciov au plecat cu automobilul la 
Cittaradja unde se află uzina de stat de lo
comotive, una din cele mai mari uzine din 
țară și în apropiere de ea — barajul Mathon 
de pe fluviul Barakar, unul din cele mai 
mari baraje din valea fluviului Damodar.

în Comitetul politic special 
al Adunării Generale a O. N. IL

NEW YORK (Agerpres).— TASS trans
mite: In ședința din 5 decembrie a Comi
tetului politic special al Adunării Generale 
a O.N.U. a continuat discutarea problemei 
admiterii de noi membri în O.N.U. La dis
cuția generală au luat parte reprezentanții 
Cubei, Poloniei, Greciei, R.S.S. Ucrainene, 
Australiei. Siriei, Pakistanului, Libanului, 
Islandei, Iugoslaviei, Turciei, Argentinei și 
Republicii Dominicane. Toți delegații, cu 
excepția delegatului Cubei, au sprijinit re
zoluția celor 28 de țări cu privire la ad
miterea celor 18 țări care au depus cereri 
in acest sens.

NEW YORK 7 (Agerpres-, — TASS 
transmite: La 6 decembrie, Comitetul po

Problema dezarmării
în dezbaterile Comitelui politic al 0. N. U.

NEW YORK 7 (Agerpres). — TASS trans
mite : In ședința din 5 decembrie a Comi
tetului politic al O.N.U. au continuat dis
cuțiile generale în problema dezarmării și 
în legătură cu măsurile pentru slăbirea con
tinuă a încordării internaționale.

A luat cuvîntul delegatul S.U.A., Lodge. 
El și-a consacrat aproape în întregime dis
cursul reclamei pentru propunerea ameri
cană cu privire la fotografierile din avion.

K. V. Kiselev, conducătorul delegației 
R.S.S. Bieloruse, referindu-se la propunerea 
americană cu privire la schimbul de informa
ții militare și la fotografierile din avion, a 
declarat că dacă această propunere ar fi fost 
legată de programul reducerii armamentelor 
și interzicerii armei atomice, ea ar putea fi 
privită într-o lumină favorabilă ca o formă

Agențiile de presa eonmmcia :
LONDRA — Dițpă cum anunță agenția 

France Presse, Clement Attlee liderul parti
dului laburist și-a înaintat demisia de la 
conducerea partidului, post pe care l-a de
ținut timp de 20 de ani.

NEW YORK — In ședința plenară din 6 
decembrie, Adunarea Generală a O.N.U. a vo
tat din nou în problema alegerii unui mem
bru nepermanent al Consiliului de Securitate 
pe anul 1956.

După opt tururi de scrutin, nici Iugoslavia, 
nici Filipinele—principalii candidați—nu au 
reușit să întrunească majoritatea de două 
treimi necesară pentru alegerea unui membru 
al Consiliului de Securitate.

PARIS — La 7 decembrie s-a anunțat 
componența guvernului marocan format, din 
însărcinarea sultanului Sidi Mahommed Ben 
Yusef, de Si Bekkai, fostul pașe al orașului 
Sefru. Din guvern fac parte nouă membri 
ai partidului naționalist „Istiqlal“, șase 
membri ai partidului democrat al indepen
denței și șase „independenți“.

KIEV — La Institutul Politehnic din Kiev 
și-a susținut disertația pentru titlul de can
didat în științe tehnice tînărul inginer Lau- 
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litic special a reluat discutarea problemei 
admiterii de noi membri în O.N.U.

In ședința de dimineață a Comitetului au 
luat cuvîntul reprezentanții R.S.S. Bieloruse, 
Norvegiei și Salvadorului. Ei au sprijinit 
proiectul de rezoluție al celor 28 de țări care 
au propus admiterea în O.N.U. a tuturor 
celor 18 țări care au înaintat cereri în 
acest sens.

Luînd cuvîntul în cadrul ședinței de după 
amiază, reprezentanții statelor Panama, In
donezia, Tailanda, Afganistan, Liberia, Ara- 
bia Saudită, Guatemala, Israel, Yemen, Eti- j 
opia. Ecuador, Uruguay, Honduras și Costa 
Rica, au sprijinit proiectul de rezoluție pre
zentat de cele 28 de țări.

de control a îndeplinirii acordului cu pri
vire la dezarmare în stadiul corespunzător. 
Or, în această propunere americană schimbul 
de informații mili.tare și fotografierile din 
avion sînt privite ca un scop în sine, ca o 
măsură izolată, ruptă cu totul de sarcinile 
încetării cursei înarmărilor și interzicerii ar
mei atomice.

In încheiere, Kiselev a sprijinit proiectul 
de rezoluție prezentat de delegația U.R.S.S., 
„cu privire la slăbirea continuă a încordării 
internaționale și dezvoltarea colaborării in
ternaționale“, subliniind că. în condițiile ac
tuale, Organizației Națiunilor Unite îi re
vine o deosebită răspundere pentru slăbirea 
continuă a încordării în relațiile internațio
nale.

rențiu Sofronie de la combinatul metalurgic 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej“ din Republica 
Populară Romînă. împreună cu îndrumăto
rul său științific, prof. K. Vașcenko, doctor 
în științe tehnice, el a pregătit recent pen
tru tipar monografia „tratarea fontei cu 
magneziu“. ------ O------  

Fapte grăitoare
Represiunile colonialiste din Cipru se in

tensifică pe măsură ce crește în intensitate 
lupta poporului cipriot pentru dreptul la au
todeterminare. Tn furia lor oarbă, autorități
le colonialiste se dedau la acte de represiune 
pînă și împotriva copiilor de școală, sub 
pretextul reprimării unor așa-numite „delic
te politice“. Astfel, potrivit relatărilor agen
ției France Presse, un școlar grec în vîrstă 
de 15 ani, a fost condamnat de „Tribunalul 
special însărcinat cu judecarea delictelor po
litice“, la pedeapsa medievală... biciuirea. 
„Delictul politic“ de care a fost acuzat acest 
copil este acela că ar fi participat la „o șe
dință ilegală“. (Agerpres).

tochili despra favățămfate! teîinlo 
in Angîia și U. R. S. 3.

LONDRA 7 (Agerpres).— TASS trans* 
mite: Luînd cuvîntul la 5 decembrie in 
cadrul unei adunări a tinerilor membri al 
partidului conservator din Woodford, fostul 
prim ministru Churchill. s-a ocupat printra 
altele de problema învățămîntului tehnic.

„Aceasta, a spus el. este o chestiune ex
trem de importantă în care Anglia a permis 
să i se ia înainte. Rusia ne-a și luat-o 
înainte într-o măsură care dă naștere unei 
mari îngrijorări. In cursul ultimilor zece 
ani, învătamîntul tehnic sovietic în dome
niul construcției de mașini s-a dezvoltat atît 
din punct de vedere cantitativ, cît. și din 
punct de vedere calitativ. într-o asemenea 
proporție, încît depășește cu mult cele rea
lizate de noi. Această problemă trebuie să 
atragă imediat atenția guvernului maiestă
ții sale“. ------ o------

Hciărîrea conducerii partidu’ui 
socialist din Franca

PARIS 7 (Agerpres). — După cum anunță 
agenția France Presse, în cadrul reuniunii 
Consiliului Național al partidului socialist 
francez, care a avut loc marți, conducerea 
partidului a hotărît să nu accepte alianța 
cu partidul comunist . în cadrul viitoarelor a- 
legeri parlamentare.

Hotărîrea conducerii partidului socialist, 
care contrazice dorința exprimată de masa 
membrilor de rînd ai partidului în cadrul 
a numeroase mitinguri și întruniri, a provo
cat un puternic val de indignară în rîndu- 
rile oamenilor muncii francezi. Ziarul „Li
beration“ este de părere- că chiar dacă „a- 
lianțcle de dreapta vor putea lipsi stingă de 
locuri în parlament, ele nu-i vor putea răpi 
voturile. Statul major al partidului socialist 
nu va putea împiedica pe membrii de rînd 
ai partidului socialist și pe alegători să con
tinue a se gîiidi la realizarea Frontului 
Popular chiar dacă un obstacol de moment 
este pus în calea acestei aspirații“.

I
 Priviți graficul de mai jos reprodus î 
după săptămânalul francez „France Nou-l 
velle“. El vorbește de la sine despre pa- f 
rodia alegerilor pentru Adunarea Națio- î 
nală franceză din anul 1951. Atunci, for- ♦ 
țele reacționare au folosit scrutinul pro- r 
porțional cu posibilitatea ca listele de î 
candidați să se alieze între ele. Prin apli-• 
carea unui astfel de sistem anti-democra- t 
tic, comuniștii au fost lipsiți de circa 80 î 
de mandate de deputați. în prezent, ne- ♦ 
reușind să strecoare o lege electorală T 
mai reacționară decît cea din 1951, repre-1 
zentanții partidelor politice burgheze s-au Z 
pas pe lucru pentru ca sa coalizeze for- r 
țele reactiunii împotriva Partidului Co-1 
munist, a forjelor cu adevărat democra- ♦ 
tice. Scopul acestora este de a reduce r 
și mai mult decît în 1951 numărul depu- J 1 taților comuniști. a

Partidul Comunist Francez, ținînd sea- t 
ma de interesele vitale ale majorității I 
populației țărji a chemat pe toți demo- J 
crații să se unească pentru a folosi sis- ♦ 
temui electoral din 1951 împotriva reac- î 
țiunîi. J

Pentru o tot mai bogată și variată literatură 
de popularizare a științei

’(Urmare din pag. 3-a)
Vulgarizarea, care își lasă amprenta în 

unele dintre broșurile de popularizare a 
știinfei care apar la noi, se manifestă ade
sea prin definiții simpliste, greșite, expu
neri „colorate“ artificial și străine de con. 
ținutul pe care ar trebui să-l exprime, com
parații forțate și necorespunzătoare. Frag
mentul ce urmează, extras din lucrarea „Ma. 
șini de curent alternativ“ (Editura C.C.S.) 
ne arată cît de jos coboară vulgarizarea ni
velul unei lucrări. „Intr-adevăr, imagina- 
ți-vă că am avea de legat două fire electrice 
în vîrful unui stîlp. Este clar că dacă am 
avea la dispoziție pentru a face această ope
rație un copil fără putere — adică cu putini 
amperi — nu am avea nici o speranță să 
facem acest Iuctu ; pe de altă parte, zadarnic 
un lucrător plin de forță va privi la înăl
țimea stîlpului, dacă nu va avea o scară — 
adică o tensiune — destul de mare pentru a 
se sui aco'o unde este nevoie, toată puterea 
sa va fi la fel de nefolositoare ca și slăbi
ciunea copilului. Insă cînd ambele elemente 
se înhamă la căruța puterii, valoarea ei este 
asigurată... boii căruții trag în același timp, 
deci în aceeași direcție... Rezultatul este că 
cele două curbe, a tensiunii și a curentului, 
nu mai pornesc odată, așa că cei doi boi de 
data asta nu mai trag în aceeași direcție, 
dar chiar se poate întîmpla ca întîrzierea să 
fie atît de mare, încît unul să tragă înainte 
și altul înapoi., în care caz vă rog .să vă 
gînditi ce se va întîmpla cu carul bietei 
puteri“.

Nu este limpede că o asemenea „de
monstrație", menită să „inițieze“ pe cei ne
știutori, este o dovadă a unei grave descon
siderări a cititorilor?

Tn opoziție cu asemenea tendințe exage
rate de „simplificare“ unele dintre broșurile 
S.R.S.C. care popularizează probleme medi
cale spferă de pe urma utilizării unui limbaj 
inaccesibil. Este caracteristică în această 
privință broșura — de altfel instructivă —- 
„Cum vedem" (Colecția S.R.S.C., 1953). La 
pagina 9 citim aci: „Excitantul analizo
rului vizual este lumina... Ochiul, care este 
segmentul periferic (receptor de excitații lu

„Scintela tineretului“
Pag. 4'-ä 8 decembrie 1955 

minoase) al analizorului vizual, transmite 
creierului, care este segmentul central (cel 
care face analiza senzațiilor) trei feluri de 
senzații“.

Este limpede că atît vulgarizarea cît și 
pretentiozitatea expunerii sînt profund dău
nătoare într-o carte de popularizare a știin
ței sau tehnicii.

III. Probleme ale realizării 
artistice

Respectarea adevărului științific nu este 
însă singura cerință pe care trebuie să o 
îndeplinească literatura de popularizare a 
științei și tehnicii. Autorul unor lucrări de 
acest gen trebuie să știe să emoționeze, să 
fie un adevărat maestru al cuvîntului, rea- 
lizînd în opera sa o sinteză adîncă a știin
ței cu arta. Maxim Gorki atrăgea pe drept 
cuvînt atenția asupra faptului că „nu tre
buie făcută o deosebire radicală între cartea 
beletristică ți cea de popularizare a științei“, 
simplitatea și claritatea stilului trebuind să 
fie Minute în aceasta din urmă „nu prin 
cobcmrea calității literare, ci ca rezultat al 
unei adevărate măiestrii".

Luptînd tn permanență cu banalitatea, 
scriitorul de cărți de popularizare științifică 
trebuie să prezinte ideile într-o formă atrac
tivă, vie, astfel ca expunerea sa să fie cap
tivantă și distractivă, folosind cu îndrăz
neală elementele, care rețin atenția, stimu
lează interesul, deschid cîmp larg fanteziei. 
Cartea de popularizare a științei, în paginile 
căreia se cîntă uriașa simfonie a vieții, epo
peea cuceririlor omului în lupta sa eroică cu 
natura, trebuie să fie variată, plină de în- 
tîmplări neașteptate, captivantă ca însăși 
natura și ca lupta pentru înțelegerea și 
transformarea ei.

S-au obținut la noi succese demne de sub
liniat în direcția realizării artistice a lu
crărilor de popularizare.

Cartea inginerului Ilie Barbu, „Pîinea in
dustriei“ (Editura Tineretului, 1954) cu
cerește încă de la primele rînduri interesul 
cititorului pentru viața clocotitoare a minei 
de cărbuni. Astfel de pagini ca cele în care 
se arată cum dovedește știința că „în bu
cata de cărbune a fost închisă o parte din 
soare“, sau acelea în care se prezintă dru
mul cărbunelui din fundul minei și pînă în 
fabrică. înfățișează cititorului imagini care 
se fixează puternic în mintea si și îi dez-

și tehnicii
văluie din plin nespusa frumusețe a muncii 
omenești.

Intr-un stil atrăgător care farmecă pe ci
titor. este scrisă cartea „Uriași și pitici“ de 
acad. prof. St. Milcu (Colecția S.R.S.C. nr. 
70, 1953). Legendele din antichitate, basmele 
poporului nostru, descrieri de uriași și pitici 
din toate țările, explicarea simplă și con
vingătoare a unor fenomene biologice pe 
baza ultimelor cuceriri ale științei sovietice, 
combaterea plină de umor a prejudecăților 
și superstițiilor — toate acestea se îmbină 
într-un toț unitar. Funcția de instruire a 
lucrării se •’exercită aci neostentativ, îmbogă
țind pe nesimțite cunoștințele cititorului.

Tinerii au aflat cu interes despre viața și 
munca întemeietorilor electrochimiei din car
tea lui Al. Băneanu, ..Povestiri despre 
electrochimie’ (Editura Tineretului, 1954), 
pasionantă ca un roman. Ei au călătorit cu 
gîndul în lumea omului primitiv citind bro
șura prof. Al. Sanielevici „Cucerirea focului” 
(Colecția S.R.S.C., 1954). S-au distrat și au 
învățat din cărțile de matematică și geo
metrie recreativă scrise cu mult talent de B. 
Iosub. Tnsfîrșit, au putut cunoaște transfor
mările suferite de alimente în organismul 
omenesc în „Aventurile unui prînz” de Leo- 
nid Petrescu.

Din păcate nu toate cărțile sînt în aceeași 
măsură realizate din acest punct de vedere. 
Se uită adesea că o înșiruire searbădă de 
idei fie ele chiar corecte, nu constituie o lu
crare de popularizare științifică. Atenția 
cititorului amorțește repede atunci cînd nimic 
nu-1 bucură, nimic nu-1 miră, cînd totul este 
lipsit de viață, uscat. Multe broșuri „de 
informare" — seci, plate, fără suflet — văd 
lumina tiparului. Explicația obișnuită — 
aceea că există „domenii aride” — nu cores
punde adevărului. Pe drept cuvînt se spune 
că nu există științe plicticoase, ci doar ex
puneri plictisitoare. In ce privește istoria 
științei, în ea se găsește epic și patos, aven
tură și eroism.

Există teme relativ ușor de realizat atrac
tiv, care sînt prezentate, în unele broșuri, 
fără viajă. Iată de pildă lucrarea dr. Carii 
Marcu „Despre vitamine și foloasele lor" 
(Colecția S R.S.C. nr. 82, 1954). Deși are 
la bază un material faptic interesant, citi
torul este izbit de la început de stilul sec 
în care e scrisă.

..De la nașterea sa, copilul crește neîn- 
ce.it pînă devine adult...“ Și mai departe: 
„Organismul uman se mișcă mereu In spa

țiu : omul muncește ceea ce duce la con
sum de energie”. „...Majoritatea proceselor 
chimice se produc în corpul omenesc numai 
dacă există o anumită temperatură me
die de 36°—37°“ etc. etc.

Nimic inexact. Dar nici o intonație vie. 
După primele pagini cititorul a început să 
moțăe; interesul i-a fost îngropat de formu
lele care se repetă, de lipsa de imagini, de 
sărăcia vocabularului, de uniformitatea fra
zei.

Să luăm un alt exemplu. E vorba de bro
șura „Circulația apei în natură” de Ștefan 
Stoenescu (Colecția S.R.S.C. nr. 20,1954, edi
ția a Il-a). S-ar putea, oare, concepe o temă 
mai atractivă care să se preteze mai ușor 
la o prezentare plină de culoare și pros
pețime ? Să o răsfoim...

„Astfel, din timpurile cele mai vechi, apa 
a constituit un element al naturii de o im
portanță covîrșitoare pentru viaja omului.- 
In cele ce urmează vom explica legile după 
care au loc mișcările și transformările apei 
în natură. Vom începe cu cea mai simplă 
formă de circulație a apei: apele curgă
toare... Suprafața de pe care un rîu sau un 
fluviu își culege apele se numește bazin de 
alimentare. întinderea unui astfel de bazin 
poate fi foarte mare ...Din cauza forței de 
atracție a pămîntului, numită gravitație, apa 
se îndreaptă spre locurile cele mai joase și 
curge pe fundul adînciturilor, totdeauna la 
vale..."

Chiar numai aceste cîteva rînduri ne în
dreptățesc să ne întrebăm dacă avem de-a 
face cu o carte de popularizare sau cu un 
îndreptar. Ce poate fi oare atrăgător într-o 
astfel de expunere, demnă de un proces 
verbal ?

Cît timp nu consimți la o convorbire vie 
cu cititorii, nu poți scrie o carte reușită de 
popularizare a științei care să îmbine adevă
rul cu frumosul.

Mai trebuie remarcat că în unele Wcrări 
supraîncărcarea lor cu date, evenimente, 
cifre, nume, le scade valoarea artistică și 
educativă.

IV. Despre ilustrație
Ilustrațiile au un rol deosebit de impor

tant pentru clarificarea ideilor expuse într-o 
carte de popularizare a științei. Faptul că 
poate fi realizată o ilustrație atrăgătoare și 
expresivă chiar cu mijloacele cele mai sim
ple, o dovedesc de pildă broșurile „De la 
tramcar la metropolitan" (Colecția S.R.S.C.) 
ale cărei figuri aduc o sugestivă prezentare 
a evoluției mijloacelor de transport, coperta 
broșurii „Timpul și măsurarea lui" (Colec
ția S.R.S.C.), figurile din broșura „Pîinea 
industriei” (Editura Tineretului) și din lu
crarea „Omul, stăpînul deprinderilor sale" 
(Editura Tineretului). Revista „Știință și 
Tehnică” se prezintă, din acest punct de ve
dere, din ce în ce mai atrăgătoare. Unii 

desenatori ca ‘ R. Pava, D. Ionescu, I. 
Tăutu și I. Botoșăneanu, au obținut suc
cese frumoase în ilustrarea cărților de popu
larizare a științei și tehnicii.

Cele mai multe din broșurile care apar 
sînt, însă, ilustrate sărac, fără fantezie, con
fuz, cu oameni deformați de stîngăcia dese
natorului (broșura „In lumea plantelor", 
Editura Tineretului, broșurile S.R.S.C. nr. 39, 
43, 98 etc.). Astfel de coperte ca cele ale bro
șurilor S.R.S.C. nr. 19 și 20, ediția Il-a 
1954, neclare și urîte, dovedesc o foarte slabă 
exigență a editurilor care le-au realizat. Pe 
coperta broșurii nr. 1 S.R.S.C. (ediția a 
IV-a) niște maimuțe vor parcă să se năpus
tească asupra unui om civilizat, cînd în 
realitate ideea pe care ar trebui să o exprime 
desenul este aceea că omul reprezintă treapta 
cea mai înaltă a evoluției biologice.

Mai trebuie spus că editurile fac prea pu
țin pentru a atrage artiști plastici valoroși 
în vederea realizării unei ilustrații originale 
a acestor lucrări.

V. Pentru un nivel mai înalt 
al cărții de popularizare 

a științei și tehnicii
Multe dintre dificultățile amintite ar fi 

putut fi înlăturate dacă instituțiile care au 
sarcina propagării științei și tehnicii ar fi 
ajuns la o concepție mai clară asupra litera
turii de popularizare a științei și tehnicii și 
la o metodică corespunzătoare.

Se apelează adesea la oameni d,e știință 
ca să scrie cărți de popularizare. Dar aju
torul pe care ei îl primesc de la redacto
rii editurilor, pentru a înțelege care sînt^ce- 
rințele genului pe care sînt chemați să-l îm
bogățească, este cu totul insuficient. Rezul
tatul e de obicei acela că autorul aduce o 
lucrare corectă din punct de vedere știin
țific, dar nerealizată artistic și neatrăgă
toare. Unele cărți apar, așa cum am văzut, 
în această formă, în timp ce altele intră 
în refaceri nesfîrșite.

Trebuie subliniat că pînă acum bogata li
teratură de popularizare a științei și teh- 
nicii apărută în ultimii ani în țara^ noastră 
nu s-a bucurat de o cercetare critică. Cu. cît 
mai mari ar fi fost progresele realizate dacă 
realizările și mai ales lipsurile ei ar fi fost 
dezbătute pe larg în presă, în cadrul Uniunii 
Scriitorilor (așa cum s-a întîmplat la Con
gresul scriitorilor sovietici) și a secțiilor 
Academiei R.P.R., la Ministerul Tnvățămîn- 
tului, Ministerul Culturii și A.S.I.T.

Tn publicațiile de tineret apar încă în 
mod cu totul insuficient, lucrări de popu
larizare a științei și tehnicii, nu se publică 
suficiente recenzii și nici articole care să 
analizeze în ansamblu evoluția acestui gen.

In cadrul unor edituri — mai ales „Edi
tura Tineretului” și „Editura Tehnică” — li

teraturii de popularizare nu i se dă toată 
atenția cuvenită și greutatea ei specifică în 
ansamblul planului editorial se menține scă
zută. Astfel, din sutele de 'titluri cuprinse 
în planul editorial pe 1955, „Editura Tinere
tului" nu a consacrat popularizării științei 
și tehnicii decit 18 titluri și nu a planificat 
pentru reeditare nici o lucrare de acest gen, 
deși unele dintre acestea sînt epuizate de 
multă vreme. Deseori se invocă de către e- 
dituri drept motiv principal al slăbiciunilor 
actua’e în acest domeniu „lipsa autorilor”. 
Această poziție este pe de-a întregul neînte
meiată, iar succesele obținute pînă acum 
chiar de autori puțini cunoscufi o infirmă pe 
deplin. Maxim Gorki a indicat limpede cele 
două căi principale de recrutare a autorilor 
de literatură de popularizare a științei: tre
buie atrași atît oamenii de știință, care să 
se apropie de literatură, cît și literați care 
vor să se apropie de știință. Acest lucru tre
buie făcut cu mai mult curaj decît pînă a- 
cum. Mai este de dorit ca printre scriitorii 
de cărți de popularizare a științei și tehnicii 
să fie atrași cît mai mulți muncitori și teh
nicieni inovatori, maiștri ai recoltelor boga
te, ingineri proiectan(i, zootehnicieni, vînă- 
tori iscusiți, navigatori cu experiență, alpi- 
niști îndrăzneți. Sprijiniți cu adevărat, în
drumați concret, aceștia pot crea poezia 
științifică pe care o așteaptă cititorii.

Este de dorit ca Uniunea Scriitorilor, Uniu
nea Artiștilor Plastici, Academia R.P.R., 
A.S.I.T.-ul, Ministerul Invătămîntului și 
Ministerul Culturii să acorde mai multă a- 
tenție literaturii de popularizare a științei și 
tehnicii. Deosebit de oportună ar fi 
organizarea unei consfătuiri largi în 
legătură cu literatura de popularizare a știin
ței și tehnicii la care să participe, pe lingă 
autori, toate forurile interesate. La fel de 
necesară’ ar fi și asigurarea unei mai bune 
coordonări a editării lucrărilor respective.

Nenumărate teme își așteaptă scriitorii. 
Sînt atit de multe de spus despre lumea 
minunată a cercetărilor, despre măreția ra-, 
țiunii omenești și despre capacitatea omu
lui de a pune în slujba vieții uriașele forțe 
ale naturii, despre atomi și sisteme stelare, 
despre originea, vieții-și despre munca ome
nească, despre patria noastră liberă care își 
schimbă an de an înfățișarea — și înainte 
de toate despre omul nou care se făurește 
în focul luptei pentru socialism. Oamenii 
muncii, tineretul nostru cer și au dreptul să 
ceară crearea unei literaturi de popularizare 
a științei și tehnicii demnă de epoca pe care 
o trăim.
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