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Argumente Deschiderea
„Săptămînii
teatrului44

convingătoare
Stau eîteodată și mă gîndeae și 

nu știu de ce îmi vine să ase
muiesc drumul acesta nou pe care 
am pornit-o noi, țăranii muncitori 
la îndemnul partidului, cu un 
izvor.

Izvorul țîșnește dintr-un vîrf de 
munte și e așa de mic la început, 
doar cîteva șuvițe de apă crista
lină. O pornește pe drumuri și la 
fiecare pas își sporește apele, se 
unește cu alte izvoare și ajunge 
un fluviu mare, puternic. Așa-i 
și cu comuna noastră Comloșul 
Mare. La început s-au unit în 
gospodăria colectivă cîteva familii. 
Apoi s-au alăturat și altele. Și pe 
măsură ce sporea averea obșteas
că, creștea și numărul membrilor 
colectiviști. în șase ani de muncă, 
gospodăria noastră s-a dezvoltat 
neînchipuit de repede. Colecti
viștii noștri dispun de o mare 
suprafață de pămînt, de 80 de vaci 
și juninci, 137 de cai de muncă, 
3 camioane la care în curînd se 
vor mai adăuga încă două. Recol
tele noastre au întrecut de fie
care dată pe cele obținute de ță
ranii muncitori cu gospodării in
dividuale. în acest an, de exem
plu, de pe suprafața de 300 hec
tare însămînțale cu porumb 8-a 
recoltat o producție medie la 
hectar de aproape 4.500 kg. știu- 
leți. Iar de pe 92 hectare, cu sfe
clă de zahăr am obținut o pro
ducție medie de 26.000 kg.

Dezvoltarea averii obștești și 
creșterea continuă a producției 8-a 
resfrînt și asupra nivelului de 
viață al colectiviștilor. Anul aces^ 
ta utemistul Nistor Pasca a făcut 
împreună cu soția sa 300 de zile* 
muncă. Pentru munca depusă în 
gospodărie, lui i s-au cuvenit 900 
kg. grîu, 2.100 kg. porumb, 60 
kg. zahăr, 750 kg. cartofi, 60 
litri vin, 9.000 lei etc. Aces
tea au fost argumentele cele 
mai convingătoare în munca de 
atragere în gospodăria colectivă a 
cît mai multor consăteni. Utemiștii 
și tinerii colectiviști au satisfăcut 
dorința tinerilor săteni cu gospo
dării individuale, explicîndu-le pe 
baza multor fapte culese din gos
podăria noastră, în ce constă su
perioritatea muncii colective.

Mulți flăcăi s-au convins și au 
înaintat cerere pentru gospodăria 
colectivă. Alții s-au înscris în în
tovărășirea agricolă. Organizația 
U.T.M. din gospodăria colectivă 
i-a sprijinit cu mult interes și pe 
aceștia. S-a creat astfel o întovă
rășire agricolă, în care s-au în
scris peste 90 de familii — în cea 
mai mare parte tineri. Președinte 
al acestei întovărășiri a fost ales 
unul dintre cei mai harnici gos
podari din comună, Ciolac loan. 
De ce a fost ales în conducerea 
treburilor din întovărășire acest 
țăran muncitor ? Pentru că prin 
hărnicia lui a cîștigat stima și în
crederea tuturor consătenilor. De 
aceea, atunci cînd Ioan Ciolac a 
înaintat cererea pentru întovără
șire oamenii au început să se 
miște.

— Dacă s-a înscris Ciolac, îna
intez și eu cerere.

Munca cultural-artistică desfășu
rată de tineri, însuflețiți de exein-

piele tuturor organizațiilor U.TJM. 
antrenate de inițiativa celor din 
Topraisar, a contribuit într-o mare 
măsură la complecta cooperativi
zare a comunei noastre. Utemistul 
Nicolae Smed transmitea zilnic 
prin stația de radioficare emisiuni 
speciale, programe de muzică spe
cial închinate familiilor de țărani 
muncitori care înaintaseră cereri 
pentru gospodăria colectivă sau 
întovărășirea agricolă.

Tov. Smed Nicolae a organizat 
O echipă artistică — cor și dan
suri — echipă care a dat mai 
multe spectacole în comuna noas- 
stră și în satele învecinate. Pînă 
la urmă, toți membrii echipei ar
tistice, îndemnați și sfătuiți de el, 
s-au înscris în gospodăria colec
tivă.

Rezultatele bune obținute de 
gospodăria colectivă, munca de 
lămurire temeinica și răbdătoare 
dusă de colectiviști, de alți țărani 
muncitori în frunte cu comuniștii 
și utemiștii, au făcut ca an de an 
să între în G.A.C. și în întovă
rășire noi țărani muncitori.

NICOLAE DOGARU 
secretarul comitetului comunal 

U.T.M. din Comloșul Mare, 
raionul Jimbolia

Viața teatrală a Capitalei a 
cunoscut marți seara un eveni
ment deosebit: deschiderea „Săp
tămînii teatrului".

Nouă teatre din Capitală au 
prezentat publicului piese din dra
maturgia noastră contemporană.

Pe scena Teatrului Municipal 
— sala Matei Millo — s-a pre
zentat piesa scriitoarei Ana No
vac ,,Cef fel de om ești tu ?“.

înainte de începerea spectaco
lului, artista poporului, Lucia 
Sturza Bulandra, directoarea tea
trului, vorbind despre semnifica
ția „Săptămînii teatrului" a su
bliniat dragostea și stăruința cu 
care colectivul Teatrului Munici
pal a pregătit cele 8 piese din 
dramaturgia originală pe care le 
va prezenta în cadrul acestei săpl 
tămîni.

Teatrul Armatei a prezentat în 
(Continuări în pag. 3-a)

Al doilea satelit 
artificial trece 

deasupra Bucurețtiului
Observatorul Astronomic din 

București anunță că — potrivit 
comunicării primite din partea 
Consiliului Astronomic Sovietic — 
cel de-al doilea satelit va trece 
deasupra Bucureștiului !n ziua de 
25 decembrie la orele 18 și 36 
minute la azimut 124 grade (nord 
vest) și Înălțime 28 grade deasu
pra orizontului.

(Agerpres)

GENERA ȚI A
ÎNVINGĂTORILOR
C.omitelul organizației de baza 

U.T.M. de la fabrica de postav din 
Buhuși a luat inițiativa sa orga
nizeze o întilnire între două pro
moții de fruntași în producție : 
a acelora care au fost în avan
posturile întrecerii socialiste în 
primii ani ai republicii și cea a 
textiliștilor ridicați în ultimii ani.

împreună au răsfoit cîteva pa
gini din cartea — care ce-i 
drept nu a fost încă scrisă — a 
amintirilor legate de munca tine
retului.

Mulți dintre foștii fruntași în 
producție nu mai sînt în fabrică. 
Unii ca Constantin Balint, Dumi
tru Dumitru — primul secretar al 
organizației de bază la înființa
rea U .T.M.-ului, Hari Froimulici 
și alții sînt ofițeri ai armatei 
noastre populare. Alții ca Aurel 
Chiriac, Constantin Ajoiței, Nicu- 
lae Popa sînt acum activiști pe 
tărîm obștesc. Cei mai mulți însă 
lucrează în fabrică. Ei, utemiștii 
fruntași in producție din anii din
ții ai republicii sînt și astăzi prin
tre primii în întrecere. Dumitru 
Ferică, Constantin Petcu, Sofica 
Stoian, Herman Schulman, Dumi
tru Vamanu, iată numai cițiva 
care sint de aproape un deceniu 
printre cei mai buni în indeltni- 
cirile lor.

Au vorbit și cițiva dintre vete
rani : Dumitru Ferică a înfățișat 
drumul parcurs de el de la lu-

crător necalificat și pînă la con
ducător de secție. Elena Timofte 
este în schimb puțin mai tinără. 
Ea este fruntașă în producție doar 
de 7 ani. Herman Schulman a în
ceput să lucreze ca țesător, 
a ajuns maistru, iar astăzi 
este inginer șef al secției chi
mice. Același drum l-a parcurs și 
tînărul inginer Vasile Pascaru, se
cretar al comitetului de partid al 
fabricii.

Un vechi și permanent fruntaș 
este Liviu Brill, șeful salonului 
400 din țesătoria nord. Anul ace
sta el a împlinit și 10 ani de 
muncă neîntreruptă în comitetul 

al fabricii.
Apoi a urmat o surpriza. Celor 

dinții fruntași li s-au împărțit 
premii. Aceeași surpriză le-a fost 
oferită și celor care au devenit 
fruntași în cursul anului trecut și 
în cursul anului acesta.

Festivitatea a continuat cu o 
masă tovărășească și apoi textiliș- 
tii au trecut la dans.

Multă vreme se va vorbi despre 
această întilnire plină de multe 
momente emoționante.

Comitetul U.T.M. de la fabrica 
de postav din Buhuși merită lau
de.

ION $INCA 
corespondentul „Sein te ii 
tineretului" pentru re

giunea Bacău

TINEREȚEA
cinematografiei și a
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Miercuri 25 decembrie 1957

Pentru podoabele
bradului verde

In vederea pomului de iarnă, colectivul fabricii de produse 
zaharoase ,,Fraga' din Capitală pregătește numeroase ca
douri de bomboane.

In fotografie: Ing. Eva Addel împreună cu Eleonora Co- 
man verificînd calitatea ambalajului.

CINEAȘTILOR NOȘT
wiiiiiimiMiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiN

Un reporter al ziarului nostru 
a adresat tov. Petre Luscalov, re
dactor șef al redacției de scena
rii, Studioul cinematografic „Bucu
rești", rugămintea de a relata 
cititorilor cîteva păreri în legătură 
cu dezvoltarea cinematografiei ro
mânești în ultimii ani. Să relatăm 
convorbirea.

— Ce ne puteți aminti despre 
cinematografia romînească dinain
te de 23 August 1944 ?

La întrebarea dv. o să vă dau
Foto: AGERPRES

A fost dat în exploatare
laminorul de la Roman

un răspuns puțin cam paradoxal. 
Înainte de 23 August 1944 s-au 
produs la noi multe filme artisti
ce , dar nu a existat o 
grafie romînească.

Incepind cu filmul 
„Țigăncușa din Iatac" 
după o nuvelă de Radu Rosetti, 
trecînd prin seria de filme a lui 
Jean Mihail, printre care „Prima 
dragoste" după un scenariu de 
N. D. Cocea (1924), „Trenul fan
tomă" (1934), cu dialogurile co
mice lucrate de V. Eftimiu, a lui 
I. Șahighian din care cităm „Năbă
dăile Cleopatrei" și terminînd cu 
filmele lui Jean Georgescu, prin
tre care cunoscuta lui „Noapte fur
tunoasă" (1940), s-au realizat în 
țara noastră aproximativ șaizeci de 
filme de lung și scurt metraj. De
sigur, în marea lor majoritate a- 
ceste filme, cu excepția celor a- 
mintite mai sus, au avut o valoare 
artistică extrem de discutabilă, 
multe din ele fiind realizate de 
regizori străini, cu vocație dubioa
să.

— Pe calitatea slabă a filmelor 
se sprijină afirmația dv. că n-a 
existat o cinematografie romîneas
că înainte de 23 August ?

— Nu. Nu acesta este fondul 
problemei. Noțiunea modernă de 
cinematografie este strîns legată de 
existența unor „uzine mari" de fil
me, ceea ce denumim noi în mod 
obișnuit studiouri și în care sînt 
concentrate puternice mijloace teh
nice, artistice și financiare. Con- 
centrînd un mare număr de talente 
cinematografice, această „uzină" a- 
sigură creșterea ritmică și continuă 
a producției de filme și, ceea ce 
este mai important, face ca ex
periențele artistice izolate dinlăun
tru! ei să nu se piardă, ci să de
vină laturi ale unei experiențe 
colective •— acționînd în direcția 
perfecționării și ridicării nivelului 
general al producției în ansamblu. 
Ori ceea ce caracterizează produc
ția de filme românești dinainte de 
23 August este caracterul ei „meș
teșugăresc",

— Cum fcpreciați dezvoltarea 
filmului romînesc după 23 
gust ?

— In primul rtnd vă rog 
rețineți ideea că abia după 23 
gust s-a născut cinematografia ro
mînească în înțelesul modern al 
cuvîntului, prin apariția celei mai 
mari uzine de filme din sud-estul 
Europei, construită la Buftea de 
regimul nostru.

De la primele filme românești 
de după 23 August 1944, ca „Ră
sună valea", „In sat la noi", „Via
ța învinge" și altele, și care nu 
mai prezintă decît un 
bibliofilmic, și pînă la 
care le producem astăzi, 
rupția", „Cînd se ridică 
„Dincolo de brazi" etc., cinemato
grafia noastră a cunoscut o dia
gramă de dezvoltare net ascenden
tă, dar extrem de febrilă și sinuoa
să.

Această diagramă a reflectat suc
cesele noastre, greutățile noastre 
obiective de creștere.

cinematu-

romînesc
(1923)

— Ce părere aveți despre situa
ția din momentul de față din ci
nematografia noastră ?

— în ultimii ani, mai ales, s-a 
creat, în linii generale, climatul și - 
spațiul necesar dezvoltării unei 
arte cinematografice autentice. Au 
fost aruncate peste bord multe 
concepții și metode primitive. Se 
lărgește și se perfecționează necon
tenit baza tehnică de la Buftea.

Ceea ce caracterizează în mo
mentul de față dezvoltarea cinema
tografiei noastre, și ceea ce cred 
că vă interesează în mod special, 
este faptul că producția de filme 
artistice a anului 1957, cu o sin
gură excepție — Louis Daquin la 
„Ciulinii Bărăganului" — se află 
in mîinile tinerilor regizori, 
pot să adaug că se află în i 
bune.

— Cum vă explicați aceasta ?
— Nu vreau să intru aci în fon

dul acestei probleme care este 
ceva mai complicat, dar pot să a- 
firm că tinerii regizori reprezintă 
in actuala etapă de dezvoltare a 
cinematografiei elementul ei dina
mic și sînt purtătorii spiritului ei 
nou.

Această situație este expresia u- 
nei politici juste în problemele de 
perspectivă a Centrului nostru de 
producție cinematografică. In ulii- 
mii doi ani s-au conturat cițiva re
gizori tineri, talente de o factură 
extrem de interesantă, ca Liviu 
Ciuley, I. Mihu și M. Manole, Mal
vina Urșianu, Gh. Turcu, M. Teo- 
dorescu, M. lacob și M. Drăgan, 
Nagy și Mihales, S. Stiopul, I. Si- 
nișa și S. Blayer, A. Bratu și 
alții. Producția anului 1958, așa 
cum se conturează acum, deschide 
perspectiva afirmării altor tineri 
regizori în producția de filme.

Au-

sa
Au-

interes 
filmele 
ca „E- 
ceața".

DUHURI 
necurate

Dacă In viața noastră cea 
de toate zilele mortul rapiine 
mort și credința că sufletul 
decedatului dă tîrcoale pe la 
ferestre e o simplă supersti
ție, se pare că în materie de 
politică duhurile se invîrt nu 
numai in preajma locului de 
baștină, ci și pe alte melea
guri. De aproape un deceniu 
asistăm la o seamă de simp- 
tome și semne care arată 
că pe Ici pe colo răbufnește 
spiritul fascismului.

Cînd tatăl prafului de puș
că german, Krupp, stătea pe 

o duhul spurcat
hitîerismului s-a strecu- 
tiptil, i-a deschis zăvo- 

temniței și apoi 
— și-l poarta și 
circă prin lume, 

înfrîngerea

1
d
1
i

Marți, în preajma aniversarii 
unui deceniu de la proclamarea 
R. P. Romine, laminorul de țevi 
fără sudură de la Roman — cel 
mai mare și mai modern agregat 
de acest fel din sud-estul Euro
pei — a fost dat în exploatare.

La festivitatea care a avut loc 
cu acest prilej au luat parte tov. 
ing. Gherasim Pcpa, vicepreșe
dinte al Ccnsiliului de Miniștri, 
ministrul Industriei Grele, ing. 
Carol Loncear, adjunct al mi
nistrului Industriei Grele, repre
zentanți ai comitetului regional 
și comitetului raional P.M.R., 
precum și ai organizațiilor de 
masă din regiune, constructorii 
laminorului, reprezentanți ai u- 
nor întreprinderi industriale 
regiune și 
oameni ai

Mitingul 
Constantin 
comitetului 
întreprinderii de construcții si
derurgice industriale și de mon
taj.

A luat apoi cuvîntul ing. Popa 
Gherasim, ministrul Industriei 
Grele, care a spus : „Din însăr
cinarea Comitetului Central al 
P.M.R. și personal a tov. Gh.

Gheorghiu-Dej, prim secretar al 
C.C. al P.M.R., a guvernului R.P. 
Romîne și personal a tov. Chivu 
Stoica, președintele Consiliului de 
Miniștri, transmit întregului co
lectiv de muncitori, ingineri, teh
nicieni și funcționari ai întreprin
derii de construcții și montaj, 
proiectanților și colectivului la
minorului de țevi din Roman un 
călduros salut și felicitări pentru 
munca plină de abnegație pe care 
au depus-o la construirea acestei 
importante unități industriale, 
care se dă astăzi în producție „în 
cinstea aniversării a 10 ani de ia 
proclamarea R. P. Romîne".

Realizarea acestui obiectiv, va 
permite ca într-un timp foarte 
scurt să acoperim nevoile noastre 
de țevi și chiar vom putea să ex
portăm un produs atît de cerut 
pe piața mondială. Intrarea In 
producție a acestei unități indus
triale are și o deosebită impor
tanță socială. Amplasarea lami
norului la Roman aduce o con
tribuție de seamă la îmbunătăți
rea repartiției raționale a forțelor 
de producție pe teritoriul țării, la 
ridicarea economică a Moldovei, 
regiune pe care regimurile tre
cute o condamnaseră la înapo
iere economică,

Realizarea acestei uzine de pro-

porțil mari constituie o întruchi
pare vie a ajutorului tovărășesc, 
neprecupețit, pe care ni-l acordă 
marea noastră prietenă Uniunea 
Sovietică.

Tov. Gheorghe Ungurașu, se
cretar al comitetului regional

(Continuare în pag. 3-a)

dupâ gratii, 
al 
rat 
rul 
tat 
in

După 
de război hitleriste, 
militariste, ședeau care 
umbra închisorilor, care 
nasul în pămint. Duhul 
curat al fascismului i-a 
lat pe sub mustăți, a

l-a pur- 
azi —

mașinii 
vîrîuriie

GALAȚI - nou
centru universitar

O LECȚIE
TEMEINIC ÎNSUȘITĂ

din 
din țară și numeroși 
muncii.
a fost deschis de tov. 
Ciobanu, președintele 
de întreprindere al

Pe meleagurile Aiudulul, 
toamna se pregătea de ducă. 
Copacii erau văduviți de po
doaba lor, ceața iși statornicise 
domiciliul și pe aici.

Inchipuiți-vă un asemenea 
peisaj intr-a seară de toamnă 
Urzic,..

...Clubul îmbrăcase haină de 
sărbătoare. Pavoazat, încălzit. 
Freamăt tineresc. Cîntec, vese
lie, așa cum e dealtfel acolo 
unde sint mulți tineri. Printre 
ei și cițiva virstnici. Sint co-

munlștii al căror sfat era pre
țios mai ales acum la începerea 
unui nou an de învățămînt po
litic U.T.M.

Se face liniște. Propagandi
stul Ioan Toma anunță începe
rea activității cercului politic 
U.T.M.

Prima lecție. Propagandistul 
vorbește calm, convingător,

„Cauza partidului e și cauza 
noastră, a tineretului. Luptăm 
pentru înfăptuirea politicii par
tidului cu forțele noastre tine

rești. Partidul ne 
învață să apă
răm ca lumina 
ochilor bunul 
obștesc, bunul 
nostru al tutu
ror..."

Predarea era în 
toi. Avîntul cu 
care vorbea pro
pagandistul îi a- 
trăgea pe toți. 
Deodată... Ce se 
întîmplă?... Curs- 
anții se ridică. 
Pe ușă năvălise 
badea Gligor 
Trîmbițaș, paz
nicul gospodă
riei.

— Foc... Foc... Arde pădu
rea Herja... Arde grajdul gos
podăriei.

O clipă rămîn stupefiați, 
electrizați. O clipă numai. Ar 
poi, ca împinși de niște resor
turi nevăzute, fără sa le spună 
nimeni nimic, țîșnesc toți pe 
ușă. In căruțe, pe cai, fugind, 
pornesc toți spre Herja. Sînt 
aproape 3 kilometri pînă acolo.

Actul de eroism 
al ulemițtilor 

de la G A.S. Aiud

cătușele ca o modernă Iarbă 
a fiarelor, a făcut vînt în 
arena publică generalilor și 
feldmareșalilor, La dus pe 
Speidel la Paris să mai uci
dă odată pe ucișii din re
zistență și-l inspiră pe 
Strauss în discursurile sale 
agresive.

Duhurile acestea fiind ima
teriale trec și granița și ră
sar, cind și unde nu te gin- 
dești. ca fantomele din caste
lele scoțiene. Acum cite» a 
zile ziarele anunțau că den 
Jimenez. dictatorul Venezu- 
elei, cuprins de pioșenie față 
de așii fascismului, a pus 
pe piață monete cu chipul 
gingașului Adolf Hitler. Ini
țiativa asta lăudabila aparține 
Băncii italo-venezuelene din 
Caracas. Și ca nu cumva să 
i se urască lui Hitler să stea 
de unul singur in efigie au 
mai fost imprimați și pe alte 
monede ale emisiei, spre i 
lauda lui signor Jimenez, și 
ca toată lumea să admire, și ; 
chipurile lui Mussolini, Petain i 
și Tojo. Aceasta ca sa nu 1 
fie vreo îndoiala că duhurile ' 
necurate au luat în posesie i 
trupurile muritoare ale a.tor i 
oameni politici .................... '
bine. De altfel 
că o grămadă

durea. Ceva mai încolo grajdul 
gospodăriei. Acolo erau anima
lele. Peste 100. Averea gospo
dăriei. Vintul ducea pînă aproa
pe de copaci seîntei mari. Nu 
era timp de pierdut.

— Fetele la găleți! Băieții la 
strînsul finului... Cît ai clipi 
din ochi începu bătălia cu flă
cările. Zsambori Vilma fugea 
cu cele două găleți, ca și Gagy 
Irma, Maria Bulbuc. Băieții 
abia pridideau să arunce apa 
peste foc. Șoferul Martin Ba- 
rabas se apropiase la cîțiva me
tri de foc și de acolo îl im- 
proșca cu apă. Studentul prac
tician I. Anca de la Institutul 
Agronomic din Cluj iși arunca
se haina, puloverul, Iși sufle
case mînecile cămășii și-acum 
se războia cu „dușmanul". 
Harnici și neohosiți erau și 
muncitorii Friedrich Wegend, 
Pavel Pojar, ca și tractoristul 
Bela Horvath.

Pe Martin Barabas îl dogorea

năpraznlc. Picuri 
transpirație i se prelungeau 
fața-i înfierbîntată. N-a 
înapoi nici un pas. Asemenea lui 
au muncit propagandistul loan 
Toma și secretarul organizației 
U.T.M., maistrul loan Ciungar. 
Pînă cînd au venit pompierii, 
utemiștii au stăvilit întinderea 
focului. Erau obosiți, plini de 
funingine. Trecuse de miezul 
nopții. Au luptat cu elan, ade
vărat elan tineresc, împotriva 
urgiei flăcărilor, mai bine de 
cinci ceasuri.

N-au precupețit nimic.
Parcă în voința lor un rol 

hotărîtor îl aveau cuvintele :
— Să păzim avutul obștesc 

ca lumina ochilor.
Lecția de la cercul politic a 

fost bine însușită,
M. MUNTEANU 

corespondentul „Scînteil 
tineretului*4 pentru re

giunea Cluj.

Nu cred să fi fost vreunul care 
să fi simțit frigul de afară. 
Ceasornicul arăta ora 7 și cî
teva minute.

lată-i la locul incendiului. 
Ce le-au văzut ochii ? Din cele 
șapte clăi gigantice de fin și 
trifoi pentru hrana vitelor 
din gospodărie, două erau de 
acum cuprinse de flăcări. O 
pălălaie uriașă se ridica spre 
inalturi. Un fum gros, negru, 
întuneca văzduhul.

La cițiva pași doar, era pă-

1.200 studenți in
tră zilnic pe poar
ta Institutului Po
litehnic din Galați. 
1.200 de viitori in
gineri, specialiști 
în exploatarea na
velor și porturilor, 
în construcția de 
nave și instalații 
de bord, în mașini 
și utilaje pentru

alimen.industria 
tară.

Pentru 
puse la 
zeci de laboratoa
re, de săli, de că
mine și cantine. 
Grija pentru cei ce 
se pregătesc să de
vină tehnicieni de 
nădejde ai econo-

ei sint 
dispoziție

miei noastre națio
nale crește in fie
care an. 
vis care 
viață in 
terii populare.

Fotografia noas. 
tră, reprezintă fa
țada Institutului 
Politehnic din Ga
lați.

lată uri 
a prins 
anii pu

><

și-i domină 
nu-i un secret 
de căpetenii
GIRNEATA

(Continuare în pag. 4-a)
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VIAȚĂ DE ORGANIZAȚIE

SÂ-I PREGĂTIM
cu firijâ pc viitorii
UTEMIȘTI

In fata conferinței orășenești 
U.T.M.-Brăila a fost pusă spre 
dezbatere întreaga muncă a celor 
peste 7.000 de utemiști. Darea de 
seamă amplă a comitetului oră- 
șenesc U.T.M. a constituit punc
tul de plecare. Dar din noianul 
de realizări, de fapte și de preo
cupări delegații la conferință 
s-au oprit în special asupra unei 
probleme: creșterea rîndurilor
organizației. Poate că nu întâm
plător.

In perioada care s-a scurs în
tre cele două conferințe organi
zația orășenească a crescut cu 
aproape 1.300 de utemiști, prove- 
niți din rîndurile tinerilor — 
muncitori în cea mai mare parte 
— cei mai buni elevi ai 
școlilor profesionale și medii, 
intelectuali etc. A existat din 
partea multor organizații de 
bază o grijă permanentă pen
tru apropierea tinerilor de U.T.M., 
pentru atragerea lor la realizarea 
marilor sarcini care stau în fața 
organizației. In acest sens se poa
te da ca exemplu organizația de 
la Fabrica de confecții-Brăila. 
care a crescut în aceeași perioa
dă cu aproape 150 de membri. Și 
organizațiile I.M.D., Șantierul 1 
Mai. cooperativa „Arta Popu.ară" 
se situează printre organizațiile 
care au ințeles că primirea tine
rilor în U.T.M. este una din sar
cinile lor permanente.

In orașul Braila există peste 
100 de organizații de bază U.T.M.

Cu toate acestea in unele 
din organizațiile mari numărul 
ce.or primiți în U.T.M. este ex
trem de redus. Un singur exem
plu poate fi convingător. La uzi
nele metalurgice „Progresul", uzi
nă în care lucrează sute de tineri 
muncitori, au fost primiți în rin- 
durile U.T.M. în tot cursul anu
lui acesta doar 76 de tineri 
Acesta este un aspect al proble
mei. Un alt aspect este acela că 
nu in toate organizațiile se pri
mesc tineri în U.T.M. în mod per
manent.

Care sînt cauzele acestei si
tuații ?

De mal multă vreme în cadrul 
comitetului orășenesc problema 
lărgirii rîndurilor organizației 
este privită in sine, nelegată de 
felul in care se rezolvă comple
xul de sarcini care stau in fața 
organizațiilor U.T.M. Membrii 
fostului birou aveau în plan ca 
odată, ori de două ori pe săptă- 
mînă să se adune în ședințe de 
birou și să confirme noi ute
miști. Dacă nu se aflau suficienți 
tineri o porneau prin organizațiile 
de bază și le „ajutau" să pri
mească noi membrii. Un aseme
nea ajutor a oferit, de pildă, tov. 
Dragomir, secretar al comitetu
lui orășenesc, organizației de 
bază „Stânca4*. Sezisat că aci 
s-au primit puțini tineri în U.T.M. 
s-a deplasat la fața locului și a

ce

de

oprit pe primul tînăr care l-a 
ieșit în cale •

— Tovarășe, ești utemist?
— Nu — i-a răspuns acesta, 

puțin mirat.
— Și nu vrei să devii ?
— Eu... știți... ba da, de 

nu ?!
A uitat să se intereseze însă

cînd era angajat tânărul respectiv. 
Acesta era in fabrică doar de 3 
zile. Concepția aceasta greșită a 
primirii tinerilor in U.T.M. fără 
discernămînt, în mod formal, su
perficial nu s-a localizat doar la 
membrii comitetului și biroului 
orășenesc ci a cuprins și pe unii 
activiști. în cuvîntul său- la con
ferință, tov. Dina Nicolae, acti
vist al comitetului orășenesc a- 
răta foarte convins de altfel că 
„este nepermis ca de la angaja
rea unui tînăr muncitor și pînă 
la primirea sa în U.T.M. să trea
că 2—3 luni. Chiar dacă este 
analfabet — spunea el — îi citim 
Statutul la ureche și-l primim în

Pe marginea 
conferinței orășenești 

U.T.M. Brăila

U.T.M.". O asemene? concepție 
este profund dăunătoare și nu 
poate aduce decît un prost ser
viciu organizației.

A pune astfel problema lărgirii 
rîndurilor organizației noastre 
constituie o grosolană denatura
re a principiilor U.T.M. Uniunea 
Tineretului Muncitor este orga
nizația revoluționară de masă, a 
tineretului. In rîndurile sale pot 
intra tineri muncitori, țărani 
muncitori, elevi, studenți și tineri 
intelectuali. Dar pentru a fi pri
mit in U.T.M. tinărul trebuie să 
fie cunoscut, să-și arate adeziu
nea sa la scopurile organizației, 
să militeze pentru înfăptuirea a- 
cestor scopuri. Cine dacă nu ute
miștii, organizațiile de bază au 
datoria de a-i ajuta pe tineri să 
înțeleagă caracterul organizației, 
tradițiile revoluționare pe care 
le urmează, idealul către care 
tinde ? Pregătirea pentru a face 
din fiecare tînăr un luptător ac
tiv pentru cauza construirii so-* 
cialismului începe intr-adevăr, 
înainte de primirea sa în 
U.T.M. dar se adîncește, se 
aprofundează în toată perioa
da cît face parte din U.T.M- 
Acele organizații care primesc 
tineri în U.T.M. de-a valma, fără 
discernămînt, Iși pot pierde din 
combativitate, încărcindu-se cu 
un număr de membrii inactivi, 
șovăielnici, incapabili să înțe
leagă și să lupte pentru îndepli
nirea sarcinilor care le revin.

Conferința a reușit să arate 
clar «cest lucru și în aceasta a 
constat maturitatea ei. De ase
menea merită relevat faptul că

Apele își schimbă drumul
Pe crestele munților la 1400 metri altitudine, muncitorii trustu

lui 5 construcții și colectivul care deservește hidrocentrala Sadu au 
sărbătorit o nouă victorie: darea în exploatare cu 7 zile înainte 
de termen a noului baraj pentru captarea rîului Șădurel. Princi
palul afluent al Sadului și-a schimbat pentru totdeauna drumul 
Apele lui vin acum să complecteze debitul hidrocentralei Sado V pe 
care îl sporesc cu 25 la sută. Prin aceasta se va realiza cu 
11.000.000 kilovați anual mai multă energie electrică.

delegații la conferință — spre 
deosebire de felul în care a 
muncit pînă acum comitetul oră
șenesc — n-au tratat problema 
lărgirii rîn duri lor organizației în 
mod izolat de munca generală a 
U.T.M., ci ca un rezultat al an
samblului activității organizații
lor de bază.

La F.C. *Braila, odată cu crea
rea unei secții noi, pe la începu
tul anului s-a născut și o nouă 
organizație U.T.M. Organizația 
nr. 7 număra doar 17 utemiști. 
în secție lucrau însă un număr 
mare de tineri. Fiecare utemist 
a început să se intereseze de 
colegul de muncă, să-1 invite la 
diferite acțiuni ale organizației, 
să-l cunoască. Dragomira Dobre 
era o cititoare pasionată. Citea 
insă la întîmplare, ce-i cădea în 
mină. Utemiștii au sfătuit-o să 
se înscrie la concursul „Iubiți 
cartea". Cînd a obținut insigna 
„Prieten al cărții" a cerut 
fie primită în U.T.M. Și-a 
seama că în organizație va 
un număr mare de prieteni, 
alături de ei se va dezvolta 
ușor. Cînd Olteanu Alexandrina 
s-a angajat în fabrică, știa să 
coase așa cum învățase acasă. A 
fost repartizată să coase nasturi 
și să curețe produsele de ață. 
Vedea in jur că celelalte fete cu 
nosc meseria, dar ea se resemna
se. Important era că la sfirșltul 
lunii își încasa salariul. Utemiști’ 
i-au arătat că și ea poate învăța 
o meserie. Pentru aceasta va tre
bui însă să depună eforturi în 
plus, adică în timpul liber să ur
meze cursul de calificare. A ac
ceptat și acum este o muncitoare 
calificată, fruntașă. Ea a cerut să 
fie primită în U.T.M. pentru că 
utemiștii s-au îngrijit de viitorul 
ei. în această organizație au fost 
primiți în U.T.M. în anul acesta 
aproape 70 de tineri. Aci, lucru
rile au mers firesc, niciunul din- 
tre proaspeții utemiști nu se 
încurca cînd îți va răspunde 
ce a intrat în U.T.M.

Dar la uzina „Progresul" ? 
ginerul utemist Teacă Mircea, _ 
legat la conferință din aceasta 
organizație, arăta că în uzină 
marea majoritate a tinerilor mun
cesc cu abnegație și entuziasm. 
Tineretul uzinei a avut inițiative 
care au făcut de mult ocolul în
tregii țări. Dar ce fac tinerii după 
orele de producție ? Nu există o 
activitate culturală, susținută nu 
se face sport, nu merg împreună 
la teatru, cinematograf, în ex
cursii.

In cadrul conferinței delegații 
au discutat cu aprindere în jurul 
activității educative. S-a arătat 
că, furați de succesele obținute 
in anumite laturi ale muncii — 
rezultatele în producție, în ac
țiunea de înfrumusețare a ora
șului — foarte importante de alt
fel. membrii comitetului orășe
nesc nu s-au ocupat suficient de 
activitatea culturală, de distrac
țiile tineretului. în acest sens mi 
se pare semnificativ un amănunt. 
După terminarea primei părți a 
conferinței cineva a propus să se 
cînte un cîntec. A fost un mo
ment penibil. Aproape nimeni nu 
știa să cînte. Cu multă greutate 
și-au adus aminte că știu să cînte 
imnul F.M.T.D. E greu să nu vezi 
sărăcia și îngustimea muncii 
desfășurate cu tinerii acestui 
oraș cu frumoase tradiții cultu
rale.

In satul acesta

REVELAȚIA 
contrastelor

va 
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Expoziția de artă plastică 
a artiștilor plastici amatori 

bucureșteni
Marți la amiază &*a deschis la 

Casa creației populare a Capitalei 
expoziția de artă plastică a artiș
tilor amatori bucureșteni, organi
zată în cinstea celei de-a 10-a ani
versări a proclamării R. P. Ro
mine.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de A. Anastasiu, secretar al

Uniunii Artiștilor Plastici din R.P. 
Romînă.

Au fost prezenți pictori, sculp
tori, profesori de la Școala popu
lară de artă din Capitală etc.

Expoziția cuprinde aproape 100 
de lucrări de pictură și grafică, 
aparținîud a 36 de artiști amatori.

Ședință festivă la Institutul
de matematică al Acadamei R. P. R.

Cu prilejul aniversării procla
mării Republicii Populare Romi
ne Institutul de matematică al 
Academiei R. P- Romine a or
ganizat marți după amiază o șe
dință festivă. Au fost de față a- 
cademicieni. profesori, oamen: de 
știință. Ședința a fost prezidată 
de acad S. Sțoilov, directorul In
stitutului de matematică, care a 
arătat, în cuvîntul introductiv, 
progresul științelor matematice tn

țara noastră In anii Republicii. 
El a subliniat importantul ajutor 
dat de partid și guvern dezvol
tării științei în țara noastră. În
suși institutul de matematică — 
a subliniat vorbitorul — .este o 
creație a regimului de democrație 
populară.

In cadrul ședinței au fost ținute 
comunicări privind realizările din 
diferite domenii ale matematicii.

(Agerpres)

★

Conferința organizației orășe
nești U.T.M. Brăila a reușit să 
fructifice cele spuse de delegați 
adoptînd hotărîri care, aplicate, 
vor duce la aprofundarea mun
cii în organizațiile de bază. 
Din aceste hotărîri se desprinde 
un vast program de apropiere a 
tineretului de artă, de mu
zică, de literatură etc. Se 
prevăd mai multe seri de dans, 
mai mulț sport, concursuri gen 
„Drumeții veseli", posibilitatea 
deschiderii unei universități popu
lare pentru tineret etc.

Orașul Brăila este un oraș 
mari posibilități. Există școli 
tradiții, teatru, cinematografe, 
renuri sportive, parcuri și bule
varde frumoase. Toate stau la 
îndemîna tineretului. Și pentru 
folosirea lor nu-ți trebuie decît 
puțina imaginație și foarte mul
tă dragoste pentru tineret.

M. V1DRAȘCU

cu 
cu 
te-

am fost acum trei ani. Era pri
măvară, o zi cu soare blind și 
patriarhal. Se arau pămînturile, 
copiii mergeau la școală, la colec
tivă se potcoveau caii gata pentru 
ieșit la cîmp, la magazinul univer
sal veniseră răcitoare, iar la sta
ția de radioficare o fată cu glasul 
răgușit de răceală citea o poezie 
mobilizatoare întru semănarea mai 
cu grabă a porumbului. Seara, la 
căminul cultural, o colectivistă de 
18 ani cînta la pian ceva din 
Schubert și oamenii se uitau ui
miți la degetele ei, nițel cam 
bătătorite de muncă, sburînd peste 
clape ca într-o joacă. O fanfară 
formată din flăcăi solizi, unul și 
unul, fotbaliști cu renume în co
mună, cînta asurzitor la îndemnul 
unui unchiaș care făcea mișcări 
uniforme, în sus și în jos, cu un 
baston tocit. Un colectivist turnase 
temelia casei și am băut, stînd pe 
cimentul rece, cîte-o gură de țui
că, tare de cincizeci de grade. Va- 
sile Barbu era obosit și îngîndu- 
rat.

— Pînă nu mi-oi vedea casa ri
dicată. nu mai am somn — mi-a 
spus el oftând. La toamnă musai

1 să mă mut în ea.
1 La casa de nașteri o femeie 

năștea cel de ai unsprezecelea 
copil.

— Asta e-al doilea pe care l-am 
născut la casa de naștere. Pe-ăilalți 
i-am făcut acasă, moșiți de babe. 
Trei dintre ei mi-au murit. Asta-i 
sănătos și frumos ca un înger.

Acuma, venind în sat, m-am in
teresat de vechile cunoștințe, am 
călcat pe vechile urme. La colec
tivă e un alt paznic de zi, mai vi
gilent decît celălalt: un bătrîn 
slăbuț și foarte calm care n-a vrut 
să-mi mărturisească 
n-a venit președintele,

i i-am băgat, de-asupra 
care mesteca într-un 
delegație și două ____r_.

1 Tinerii nu mai sînt cei de atunci.
Unii au plecat în armată. Au cres- 

. cut alții, care erau pe atunci nis- 
( te băiețandri. Fata care cînta la 

pian a plecat din sat, s-a măritat 
’ cu un funcționar într-un oraș din

Muntenia și se zice că nu mai 
cînta la pian. Păcat. La stația de 
radioficare, șefa comitetului de 
redacție, îndrăzneață și bătăioasă 
mai înainte, nu mai critică pe ni
meni pentru că nu vrea să aibă 
neplăceri, de cînd directorul 
S.M.T.-ului s-a uitat chiorîș la ea. 
Vasile Barbu are o casă extraordi
nară, în fața căreia am rămas în
mărmurit. Trei camere cu mobilă 

L nouă, de oraș, magazie, grajd, lu- 
i mină electrică, difuzor, o curte 

curată ca luna, cu fîntână în mij
loc. Anul ăsta are vreo 450 de zile 
muncă și a luat 3600 kg. porumb, 
vreo 2200 kg. grîu, bani și alte 

5 bucate. In bucătărie o fostă baio- 
i netă ostășească așteaptă să se-nfi- 

gă în beregata a doi porci care 
abia se mai țin pe picioare de 
grași. Tot belșugul din casă aș- 

, teaptă petrecerea sărbătorilor care 
i se apropie. Aici, în casa asta, to- 

tul te predispune spre o exaltare 
1 idilică și schematică.

— Cîți ani ai stat în cocioaba 
cea, veche, acoperită cu paie ? îl 

i întreb pe gazdă.
I — Lasă, nu-mi aduce aminte de 

ea. Ia și gustă din otrava asta.
Otrava" e tare de-ți încleștează 

fălcile.
i — Auzi, era să nu te mai cu- 
i nosc. Ce faci pe-aici, cu ce oca- 
, zie ?

Ii explic totul.
— Uite, aș vrea să scriu un ma

terial mare, în care să fac compa
rație cu ce-a fost înainte în co
mună, cum au dus-o oamenii și

»>' e acum.

E lămurit. Facem amîndoi un 
plan. După părerea lui trebuia să 
mă duc la : S.M.T., școală, sfatul 
popular, spitalul comunal, stația 
de radioficare, la niște bătrîni ai 
satului, la grădinița de copii, la 
căminul cultural și, bineînțeles, la 
colectivă. Discutăm și ideile și 
planul e făcut. Pe drum îmi dau 
seama cu mirare cît de firesc i s-a 
părut colectivistului Barbu, om cu 
patru clase primare, să-l ajute pe 
un ziarist, care se pretinde ca a- 
tare, să-și facă planul unui repor
taj.

Lanz-ul ți K.D.-ul
— fabulă —

nimic pînă 
cu toate că 
lingurii cu 
sufertaș, o 
legitimații.

ce

Prima fabrica am 
rumeguș

La U.I.L. Falcău, din cadrul 
trustului de industrializare a 
lemnului Fălticeni, a intrat in 
rodaj prima fabrică din tară de 
brichetat rumeguș din lemn Sta
ția este înzestrată cu mașini de 
înaltă tehnicitate care brichetează 
rumegușul prin presare și fără 
nici un liant sintetic. Brichetele 
de rumeguș din lemn au puterea 
calorică a cărbunelui, sini igeni-

țara de brichetat 
din temn
ce și ușor de transportat. Stația 
de brichetare a rumegușului • are 
o capacitate zilnica de peste '10 
tone, putînd să înlocuiască anual, 
consumul a peste 15.000- nf.c. 
lemn rășin^ase din care pot fi 
confecționate £0.000 garnituri de 
mobilă de bucătărie sau se pot 
construi 600 case individuale de 
locuit.

Cică într-o seară s-au întâlnit 
într-o remiză, la vorbă, un Lanz 
și un K. D. Lanz-ul era un tractor 
bătrîn și bolnav de reumatism, 
tușea puternic, cu ecouri prelungi 
în cavitatea plămînilor și scotea 
pe nări, dintr-o pipă veche, un 
fum care mirosea neplăcut. Se re- 
zemase pe niște butuci de lemn 
și vorbea rar, bătrînește. Alături 
de el, K.D.-ul, frumos și dichisit 
.ca un flăcău gata să plece la horă, 
roșu la față de sănătate și bună 
dispoziție, îi răspundea cu price
pere și deșteptăciune, păstrînd 
însă cuviința care i se cerea vîrs- 
tei.

Fără să-și dea seama, dintr-o 
vorbă-n alta, cele două obiecte — 
însuflețite conform cu oerințele 
genului — au ajuns la o discuție 
cu caracter economico-politic.

— Apoi dumneata, moșule — a 
început tânărul — nu zio, ai fost 
ce-ai fost odată, dar acuma ți-ai 
trăit traiul și ți-ai mîncat măla
iul. Noi tineretul de-acuma am 
întors pămîntul pe dos, la propriu 
și la figurat. Nu știu dacă înțe
legi ce vreau să zic.

— Nu mă crede chiar atât de 
nepriceput la întorsăturile vorbe
lor. Află măi buricul pămîntului 
că pe vremea cînd tu ză
ceai în fundul pămîntului ameste
cat cu piatră eu am intrat în ogo
rul acestui sat cu toate plugurile 
deodată de-a troznit pirul ca o 
măsea trasă de cleștele dentistu
lui. Cînd m-au văzut boii au sfo
răit de parcă dăduseră lupii și-au 
rupt-o la fugă cu coada pe spi
nare. Ce știi tu ?

— Mă rog, faptul c-ai speriat 
dobitoacele îți face cinste și oa
menii te vor ține minte. Dar cît 
pămînt lucrai dumneata într-un 
an ?

— Pămîntul proprietarului meu, 
40 de hectare.

— Adică pămîntul chiaburului, 
al lui Lakamer. Și restul oameni
lor cu ce munceau ?

— Cu vitele.
— Asta-i, vezi P Vasăzică un 

singur om din sat ara cu tracto
rul. Ceilalți cu boii, strămoșește. 
Dar știi cîți oameni din satul nos
tru își muncesc astăzi pămîntul cu 
tractoarele și mașinile ? Nu știi. 
Am să-ți spun eu. Peste trei sute. 
Adică, dacă ar fi să facbm compa
rație, au crescut cu mai mult de 
trei sute la sută. La S.M.T.-ul din 
comună avem 53 de tractoare noi- 
nouțe de ultimul tip : K.D., K.D.P. 
și U.T.O.S. care lucrează pe an 
cam la 14.000 de hectare. Poți să 
te pui mata în fața cifrei ășteia cu 
trei zero la coadă, mari cît niște 
roți de căruță ? Și n-am mai pus 
la socoteală tractoarele și mași
nile de la G.A.S.

— Vrei neapărat să mă zăpă
cești cu cifre de tot felul pentru 
că știi că nu le pricep prea bine. 
Pe vremea mea se ducea omul și-și 
lua cu cîteva feldere de grîu un 
plug și n-avea nevoie de tractor.

— Văd că nu stai bine cu ține
rea de minte. înainte un plug cos
ta 20-25 de feldere de grîu, pe 
cînd acuma, dă-mi voie să-ți spun, 
costă numai zece. 25 de feldere 
era atunci producția unui pogon 
de pămînt. Și cum în satul nos
tru 25 la sută dintre oameni a- 
veau doar un pogon de pămînt, îți 
dai seama matale ce ușor le era 
să-și cumpere un plug. Acuma mai 
mult de jumătate din pămîntul sa
tului se lucrează cu tractoarele. Și 
pe urmă, nu se compară produc
ția de-atunci, cu cea de acum. E 
o creștere, dacă o luăm una peste 
alta, de vreo 6-700 kg. la hectar. 
Asta am făcut-o, pot spune fără să 
mă laud, noi. Asta e o revoluție

curată în agricultură pe care nu 
puteau s-o facă sărmanele vite pe 
care dumneata le-ai speriat la so
sirea în sat îneît a trebuit să li se 
se deseînte de deochi. Acum vitele 
nu se mai sperie de noi, s-au obiș
nuit și ele cu tractoarele — în
cheie flăcăul rîzînd șmecherește.

Moșul surîse și el cu blîndețe. 
Părea resemnat.

— Iacă, am să zic ca tine. 
Voi sînteți astăzi totul, iar pe mine 
o să mă luați într-o zi bucată cu 
bucată, o să mă topiți și-o să mă 
prefaceți într-unul Tînăr ca voi.

— Asta dovedește din partea du- 
mitale că înțelegi cum se cuvine 
prefacerile din natură. Dumneata 
ești o figură istorică și bănuiesc 
că vei fi păstrat ca piesă documen
tară. Oricum, ești primul tractor 
din satul nostru.

Morala :
Autorul n-a vrut să spună alt

ceva decît cele ce s-au înțeles.

Istorie — incepînd 
de la romani

Conform planului inițial (scuzați 
poezia începutului I) imediat după 
vizita la S.M.T., unde tractoristul 
Olteanu Nicolae, (a cărui fotogra
fie s-a îngălbenit de cînd tot stă 
la panoul de onoare de cîțiva ani 
în șir) mi-a servit datele necesare 
fabulei de mai sus, am mers să mă 
documentez despre istoria satului. 
Moș Ilie Bunea, învățător pensio
nar, mi-a povestit pe scurt mono
grafia pe care vrea s-o scrie la cei 
65 de ani ai săi dacă-T va mai 
ajuta sănătatea.

Bătrînul își începu povestea din 
timpul romanilor. In secolul II, a 
fost aici, unde e Miercurea de- 
acuma, comuna Sacidova, adică 
Tîrgul sacilor. La 271, cînd s-a re
tras Aurelian, populația legată de 
glie a rămas pe loc. Pe-aici s-a în
tins voevodatul lui Gelu, voevo- 
dul despre care se spune în le
gendă că, rănit greu fiind, a fost 
priveghiat pînă la moarte și îngro
pat de calul său. La 1872 s-a sfin
țit biserica romînească. Construi
rea ei a costat 28.000 de zloți și 
la 30 de oameni li s-au vîndut 
curțile și pămînturile pentru că 
n-au avut cu ce-și plăti partea de 
contribuție.

La 1848 țăranii din satul vecin, 
Cărpiniș, au venit cu coase și to
poare pînă deasupra satului, dar 
înfricoșați de tribunul Ilie Măce- 
laru, care le-a spus că vor veni 
oștile împărătești cu arme mai 
bune ca ale lor, s-au întors îna
poi la casele lor. După primul răz
boi mondial au fost împroprietăriți 
— vorba vine ■— 238 de familii. 
Oamenii au primit oîte 10-14 arii 
de pămînt. Peste oîțiva ani însă, 
din cauza sărăciei, împroprietăriții 
și-au vîndut pămînturile unor chia
buri din sat, Lakamer și Lev 
Iulius, ale căror slugi erau. In 
1945, la reforma agrară oamenii 
săraci au primit fiecare de la 3 
hectare în sus. Plugul lui Mitrea 
Cocor a tras și aici brazdă pe mo
șia boierului.

Facem apoi împreună o statis
tică în ceea ce privește învățămîn- 
tul de stat. In 1938 existau în sat 
doi învățători și 108 elevi, de la 
clasa I la clasa VII. La liceu ur
mau 7-8 tineri, iar în facultăți 
cîte 1-2 pe an.

Acum : 31 învățători, 320 elevi 
la școala romînă și germană. La 
școlile medii și profesionale sînt 
25 de elevi. Anul acesta au termi
nat politehnica, ieșind ingineri, 6 
tineri din sat, iar 4 vor ieși în cu- 
rînd doctori.

Bătrînul Ilie Bunea vrea să re
zerve în monografia sa cîteva ca
pitole consistente istoriei contem
porane a satului. Citez cîteva din 
datele lui: în timp ce în anul 
1938 nu s-au făcut în sat decît 
3 case noi, acum în ultimii 2 ani 
s-au construit: 37 case de către 
colectiviști, 12 de către salariați 
prin împrumut de la stat și 12 de 
către țăranii muncitori individuali.

Capitolele vor fi făcute numai 
• pe bază de comparație, unul din

tre ele avînd titlul „Contraste". 
Interesant, bătrînul vrea să com
pare pînă și folclorul. Mi se pare 
puțin cam ciudată și exagerată 
pasiunea lui de a compara totul.

— De ce te miri ? mă întreabă. 
Dacă vrei să știi, ce-ți spuneam 
eu mai înainte prin cifre se re
flectă și în cîntec, în folclor. De 
pildă, după primul război mondial, 
cînd sărăcia și jalea întuneca su
fletul oamenilor, a ieșit cîntecul a- 
cesta de jale:

Sub fereastra casei mele 
Cîntă două turturele. 
Una-mi cîntă de noroc 
Căci nu l-am văzut deloc, 
Și-alt a-mi cîntă de năcaz 
Că de mic copil l-am tras. 
Mureș, apă curgătoare, 
Face-te-ai vorovitoare 
Să te-ntreb Mureș pe tine 
De mai am pe lume bine. 
De-oi avea Mureș tot rău 
Să m-arunc în valul tău 
De rugina pietrilor, 
De mîncarea peștilor. 
Mult mă mir de unii-n lume 
Ce mai fac cu-atîta bine, 
Mult mă mir și de-al meu bine 
Cine-l ține de nu vine. 
Și-așa-mi vine cite-odată 
Să dau cu cuțitu-n piatră, 
Să iasă din piatră foc 
Să-i fac la inimă loc.

Acum, la cămin, să-i auzi pe flă
căi cîntînd pe o melodie de horă 
plină de foc :

Floricică de-a albastră 
Mîndră-i republica noastră 
Cum e floarea soarelui, 
Ca seninu-naltului.
Foaie verde avrămeasă 
Mi-a intrat belșugu-n casă.

Du-te la ei și ai să vezi că mai 
auzi și altele. Atunci de ce să

nu facem comparație și cu fol
clorul ?

Bună idee 1

Evenimentele satului
mă ispitesc, care mai de care

La grădiniță e liniște. Copiii 
dorm. Găina din curtea vecină 
care cotcodăcea lăudîndu-și oul 
din cuibar a fost alungată.

— Huș ! Tu nu știi că’ acuma 
dorm copiii ? I

Directoarea, o femeie mărunți
că și slăbuță, e emoționată de vi
zita unui ziarist. Pasă-mi-te, des
pre realizările lor nu s-a scris ni
mic pînă acum, niciodată.

— Intr-adevăr, e inadmisibil — 
mă revolt și eu. Spunc-mi-le și 
mie.

Mi-a vorbit despre realizările 
lor o oră și jumătate. în primul 
rînd eu nu-mi pot imagina for
midabila lupta care s-a dus pen- 
tru hrana caldă a copiilor. Pînă 
acum un an copiii își aduceau 
mîncare rece de-acasă. Dar cum 
să mănînce mînoare rece copiii 
de 3—4—5 ani ? Și atunci a în
ceput lupta. N-aveau bucătăreasă. 
Le gătea cea de la internat nu
mai un fel de mîncare: supa. 
Apoi au obținut „din buget" o 
bucătăreasă proprie. Se făceau 
două feluri: supă și mîncare de 
cartofi cu came etc. Dar nu a- 
veau desert. Atunci copiii, prin 
muncă voluntară (sic 1), au cură
țat de omizi cei doi peri din curte 
care au făcut apoi atîtea fructe că 
le-au ajuns multă vreme. In afară 
de asta s-au făcut economii lunare 
de circa 60 de lei. înainte se stri
cau cîte două rățuște, doi iepuri 
și cîteva cuburi pe zi. Acum, da
torită educației făcute, se strică 
numai cîte o rățușcă la două zile. 
Iată deci de unde a ieșit econo
mia I Copiii au nevoie (și-au înain
tat în acest scop o petiție către 
raion — încă nerezolvată) ca să 
primească ursuleți, cai și căzmălu- 
țe. N-aș putea cumva eu să inter
vin în favoarea ursuleților? Și mai 
e ceva. Ei mai au în buget nechel- 
tuiți pe anul acesta vreo 2.000 lei. 
Dar contabilul de la sfat e cam 
chițibușar, le face greutăți. Cu 
banii ăștia trebuie să cumpere 
niște ligheane, un clește, un to
por și o baie. „De ce le^trebuie 
baie, că doar fac acasă 1“ a zis 
el, contabilul. „Ba le trebuie, că 
femeile vin obosite de la muncă 
și poate nu mai au vreme Așa 
că mai bine să facă aici". Am in
tervenit energic la sfat și li s-au 
dat fondurile. Apoi am vizitat ex
poziția de desene și lucru ma
nual. Am admirat printre altele un 
desen în creion, lucrat cu dezin
voltură, în linii precise, de către 
Marcu Cornelia, o fetiță de 6 ani. 
Titlul : „O fetiță hrănind niște 
pui".

La stația de radioficare o emi
siune a stors într-o zi lacrimile 
părinților din comună. Elevii din 
clasa V au aflat că colegul lor 
Vodă Ion nu mai e lăsat de că
tre părinți să mai vină la școală. 
II țin acasă, să aibă grijă de vite, 
că-i ajung patru clase cîte a fă
cut. Copiii i s-au adresat prin di
fuzoare direct copilului și părinți
lor : „îți amintești, Vodă Ion, ce 
frumos învățam și ne jucam îm
preună, cînd am mers în ex
cursie ?... Tovarășe Vodă Alexan
dru, de ce nu-1 lași pe Ionel să 
vină la școală ?“■ Peste cîteva zile 
Vodă Ion a venit la școală și co
piii l-au primit cu flori.

La spital am găsit-o iarăși pe 
femeia de acum trei ani. Carolina 
Căldăraru, colectivistă, născuse cel 
de-al treisprezecelea copil, o fe
tiță.’ Doi doctori și o soră blondă 
se învîrteau în jurul ei cu atenție. 
Carolina e mamă eroină.

S-a înscris în întovărășire și Lu
ca Ana, o femeie văduvă, care sus
ținea că ea va fi ultima, după ce 
vor fi înscriși toți. A venit pe- 
acasă fiul său, proaspăt inginer la 
Hunedoara. A stat cu ea două zile 
și-a convins-o.

— Fi-miu a ieșit inginer — s-a 
lăudat ea la sfat în fața oameni
lor. Cînd a fost student a fost 
tot timpul bursier.

Vreo zece colectiviști, adunați 
în curte din întîmplare, discută un 
caz grav. După ce s-a cules po
rumbul, doi colectiviști, Oprean 
Ion și Felmet Wilhelm au mers 
pe urma lor și-au luat acasă știu- 
leții care căzuseră pe jos. Vino- 
vaților le crapă obrazul de rușine.

— Vă dăm în adunarea gene
rală — îi amenință paznicul de zi. 
Asta-i atitudine înapoiată, ruși
noasă.

Oprean încearcă să-i înmoaie.
— Așa-i omul nostru, tot nu se 

desbară așa repede de ce-a apucat. 
Dăm știuleții înapoi întreit, numai 
să...

Nu știu dacă i-au iertat pînă 
la urmă.

Spillhaupter Gheorghe, secreta
rul utemeului, un băiat isteț, cu o 
căciulă barosană lăsată pe-o ure
che, mă cheamă mereu pe-acasă 
să iau date și de la el. Are o vacă 
și o vițea cumpărate acum și doi 
porci barosani. Unul l-a tăiat chiar 
atunci.

Seara, la „Colțul roșu“ se repeta 
piesa „Răfuiala". Rolul lui Avram 
e interpretat de Barbu Liviu, un 
băiat roșcovan și gras care are un 
talent uimitor. Joacă atît de firesc 
și degajat îneît spectatorii veniți 
nepoftiți au băgat capetele pe 
geamuri și-l ascultă cu gurile căs
cate. La bibliotecă cer fișele ce
lor mai buni cititori. Cel mai bun 
e el, Barbu Liviu. A citit „Străi
nul", „Departe de Moscova", 
„Moș Goriot", pe Schakespeare. 
Dacă vă interesează, Barbu Liviu 
e grăjdar. Seara îl lasă pe un un
chiaș să aibă grijă și de caii lui 
și fuge să joace teatru. Cînd e li
ber, în timp ce caii ronțăie fura
jele din iesle, el îl citește pe Bal
zac, gîfîind, să vadă mai repede

ce-o să se întâmple cu Rastigniac.
In echipa artistică a colectiviș

tilor care pregătește un program 
de ziua republicii au venit cîțiva 
individuali. Conducătorul echipei, 
un învățător bătrîn, nu prea are 
nivel politic, după cîte mi-au spus 
băieții. De pildă, n-a vrut să-1 
lase pe unul să cînte „Frumos 
plug cu șase boi“ pentru că nu 
e... politic. Astăzi noi nu mai 
arăm cu șase boi, ci cu tractoa
rele. De asemenea tot el i-a luat 
la rost pe tinerii individuali care 
veneau la „Colțul roșu".

.— Voi ce căutați aici, sîntețî 
colectiviști ?

Băieții au roșit și erau să plece, 
dar secretarul i-a oprit.

— Stați mă aici cu noi, că doal 
tot dintr-un sat sînlem.

Știa el ce știa. Uite, Teiss Ion 
a prins o asemenea dragoste de 
colectivă îneît și-a făcut cererea 
și acum vreo cîteva zile a fost pri
mit și în U.T.M Roth Maria la 
fel. S-a înscris singură. N-au 
vrut părinții ? Treaba lor, să mai 
aștepte dacă vor. Ea s-a înscris 
cu partea ei de pămînt. Gaston 1. 
Gheorghe și-a lămurit și părinții 
și-au venit împreună. Acum cîntă 
solo — „De cînd badeo mi te-ai 
dus, la gît salbă n-am mai pus". 
Mai vin pe la ei și alți tineri in
dividuali : Vlad Alexandru și Ghi- 
ță Ion. Mare minune să nu-i ve
dem și pe ei în colectivă în curînd. 
Acum sînt deja în fierbere.

La căminul cultural au avut 
loc alegeri U.T.M După ședință, 
un activist de la Sebeș, membru 
în biroul raional (el a condus ale
gerile) a luat un acordeon după 
gît și le-a cîntat băieților, ca sa 
danseze. într-un colț șade singur 
ca un cuc un flăcău înalt și so
lid cît un munte. Nu vrea să 
danseze, pentru că nu se prea pri
cepe. De altfel, pe el îl frămîntă 
alte probleme. N-are în comună 
nici un concurent la trîntă și se 
apropie acuma Spartachiada de 
iarnă. Cu cine să se antreneze ? 
Mai are cineva 90 kg. și puterea 
lui ? Acum un an a fost în fi
nală. Arbitrul a dat o decizie ne- 
justă pentru care sala l-a fluierat. 
El ar fi trebuit să cîștige. Dar 
anul ăsta, lasă că le-arată el,.. 
Acuma i-e necaz că n-a luat cu
vîntul în ședință să propună în 
mod oficial formarea unei echi
pe de gimnastică. Nenorocirea e 
că nu vor fetele să se dezbrace 
[>entru că le e frică să nu rîdă 
urnea de ele. Ca să vezi ce con

cepție ?
Acestea ar fi pe scurt eveni

mentele mai de seamă ale satului.

Peste cîțiva ani
am să vin poate iarăși prin 
Miercurea și, alte evenimente, 
alte contraste vor forma su
biectul reportajului. Barbu o 
să-și cumpere cine știe ce 
minunăție, răcitor sau motocicle
tă, la grădiniță vor fi alți copii, 
Carolina va avea al 14-lea sau al 
15-lea copil, iar la panoul de o- 
noare de la S.M.T. voi găsi ace
eași fotografie îngălbenită a trac
toristului fruntaș Olteanu Nicolay

!ON BAIEȘU

Desene de : A. CALISTRAT
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Se poate munci fără pasiune ?
Gherasim Sîrbu, maistru la 

cuptoarele adinei, secția laminoa
re, Combinatul siderurgic Hune
doara.

Dacă cineva ar sta doar o zi 
într-o hală a laminoarelor și ar 
vedea peisajul de flăcări și fum 
care se schimbă dintr-o clipă în- 
tr-alta, ar simți deasupra capului 
huruitul metalic al macaralei care 
ridică un lingou de oțel de cî
teva tone ca pe o cutie de chibri
turi, ar simți dogoarea cuptoare
lor și în sfîrșit ar vedea alergînd 
pe role acei șerpi uriași de culoa
re roșie care trec mereu printre 
cilindrii laminoarelor, cu siguranță 
că va îndrăgi repede această me
serie. Ai o adevărată mulțumire 
sufletească atunci cînd vezi că șer
pii de metal incandescent atît de 
furioși, se îmblînzesc, se supun po
runcilor laminatorilor. Te simți 
puternic.

Cred că tocmai satisfacția de a 
învinge trufia oțelului și de a-i da 
forma dorită m-a făcut să-mi aleg 
«ceasta meserie.

Eu am îndrăgit laminatoarele 
încă de pe timpul cînd eram uce
nic. Cînd am terminat școala pro
fesională și mi s-a dat titlul de la
minator m-am simțit cu adevărat 
fericit. Acum iubesc și mai mult 
această meserie. O cunosc mai 
bine, am satisfacții sufletești mai 
mari. Tovarășii de muncă m-au ri
dicat nu de mult în funcția de 
maistru la cuptoarele adînci. îmi 
place. Sînt cam tînăr pentru așa 
răspundere (abia am împlinit 21 
de ani), dar mă străduiesc să fac 
totul cît mai bine.

Am de gînd să devin un mai
stru bun. S-ar putea ca într-o bună 
zi să-mi vină ideea de a mă face 
și inginer. Tot ce-i posibil. Tînăr 
8Înt și am în față o viață întreagă. 
Deocamdată însă mi-am pus în 
gînd să acumulez cît mai multă 
experiență practică. In jurul meu 
simt încrederea și ajutorul celor 
mai vîrstnici, sfatul lor prețios.

Recent, în cadrul dezbaterii pe care o poartă tinerii în co* 
ioanele ziarului nostru pe tema „Tinerețe—educație—răspun
deri", tovarășul Iustin Badea, secretar al comitetului organiza
ției de bază U. T. M. a Combinatului Poligrafic „Casa Scîn- 
teii" a pus în discuție o problemă arzătoare : se poate munci 
fără pasiune ? Pe marginea acestei scrisori, redacția noastră 
a întreprins o anchetă în rîndul unor tineri reprezentînd dife
rite profesiuni, adresînd fiecăruia rugămintea să răspundă la 
întrebarea „cum și de ce v-ați ales profesia ?“

Publicăm alăturat o parte din aceste răspunsuri:
.....

oamenilor alimentul de bază — 
pîinea. In plus îți cere și îți im
pune să lucrezi curat. Uită-te în 
jur, să vezi ce frumoase sînt șiru
rile de pîini rumene și proaspete

|

te de ecran, să fii tu însuți actor 
Și eu am visat asta și mi-ain dai 
seama că am greșit, pentru că nu 
am nici măcar suficiente studii ca 
să mă prezint la examenele de

Anchetă
și gîndește-te la cei care, satisfă- 
cuți și ei de munca lor, se așează 
la masă să mănînce cu poftă...

Adevărul e că nu-i o meserie 
ușoară și că mai am și eu multe 
de învățat ; chiar dacă practic do
vedesc 
trebuie 
Pentru 
schimb 
la anul 
se organizează. Asta nu înseamnă 
însă că aș fi partizanul unilatera
lității. Consider că e întotdeauna 
bine ca un om să se priceapă în 
mai multe meserii. De pildă, eu mă 
pricep Ia electricitate și lucrul a- 
cesta mi-a folosit enorm și în pro
pria gospodărie și aici, în fabrică, 
unde au existat cazuri cînd ace
ste cunoștințe s-au dovedit folosi
toare. Pe aceeași linie vreau să în
văț șoferia — pe care s-o practic 
bineînțeles ca amator..."

oarecare îndemînare, mai 
să-mi însușesc cunoștințe, 

că nu mai am de gînd să 
meseria, am să mă înscriu 
la cursul de calificare care

Octavian Petcu, operator
la cinematograful „Patria"

ad-

UD 
din

Gheorjhe Gulei, Mc»tor i. 
întreprinderea de panificație „11 
Iunie" București.

„Nu mă sfiesc să spun că mi s-a 
în timpi at și mie ceea ce li se mai 
îniîmplă și altora : cînd am lucrat 
prima oară nu eram hotărît asu
pra cărei meserii să mă opresc — 
simțeam doar nevoia să-mi ajut 
mama care lucra la o cantină și-i 
venea greu să se descurce cu toa
te nevoile familiei. Era un tovarăș 
care o cunoștea, gestionar la o fa
brică de pîine — Balaban îi spu
nea — care m-a luat pe lîngă el. 
ucenic. Așa am învățat meseria de 
cocător.

înainte de a descoperi toată fru
musețea acestei meserii am cuno
scut un băiat care lucra ca sudor 
la 23 August ; felul cum mi-a de
scris meseria lui mi-a aprins ima
ginația și, pentru că eram încă 
foarte tînăr, m-am grăbit să mă 
duc să învăț această meserie. A 
intervenit un accident care, oricît 
m-ar fi dezamăgit, e în fond no
stim : medicii au hotărît că,
fiind că am ochi albaștri, nu pot 
îmbrățișa această meserie care 
ar dăuna sănătății. M-am întors la 
meseria mea și acum, după atîția 
ani, nu-mi pare deloc rău. Cred că 
e o satisfacție inegalabilă să dai

dat

mi-

„M-am hotărît să îmbrățișez a- 
eeastă meserie încă din timpul 
cînd eram elev la școala elemen
tară ; poate să fi contribuit la 
asta faptul că eram un pasionat 
cine-spectator și în plus eram cu
rios să știu cum se realizează toa
te aceste „minuni pe pînză". Am 
fost plecat la Craiova unde am 
urmat un curs, pe urmă am dat 
examene și iată-mă devenit ope
rator.

E o meserie foarte frumoasă pe 
care n-o să-mi pară niciodată rău 
că mi-am ales-o ; îți cere,însă 
foarte multe cunoștințe — atît de 
electrotehnică și electricitate, cît 
și de literatură, istorie etc. E a- 
devărat însă că îți și îmbogățește 
incomparabil cunoștințele și-ți pri
lejuiește nenumărate contacte cul
turale. în plus nu se poate face 
cu indiferență, pentru ca asta ar 
însemna să tratezi cu indiferență 
spectatorii, oameni care, după o- 
rele de muncă, așteaptă de la tine 
să le dai posibilitatea să se re
creeze în condiții bune. Merg și 
eu cîteodată la cinematograf ca 
simplu spectator și-mi dau seama 
atunci ce importanță are modul 
cum lucrează operatorul. Și e o 
satisfacție ca aici, la cinematogra
ful unde lucrez, nu se fluieră nici- 
odată...

Are însă un păcat meseria asta 
a mea 1 înfierbîntă capul. Ești a 
tît de mult în contact cu arta în- 
cît la un moment dat ți se pare 
ușor să faci pasul care te despar-

rnitere In schimb mi-a rămas 
vis la care n-am să renunț : 
operator de proiecție să devin o- 
perator de imagine. Nu-i deloc 
ușor, dar ce să-i faci — la 19 ani 
poți să ai asemenea certitudini...4*.

Bercovici Silvia, inginer
de instalații la „Proiect-București"

Poate să pară paradoxal, dar 
cînd eram în liceu trăiam cU con
vingerea că voi deveni scriitoare. 
Acum, cînd judec lucrurile la rece 
îmi dau seama că și cu mine se 
petrecuse atunci acel fenomen fi
resc adolescenței care te împinge 
spre visare, spre meditații voit 
subtile, spre poezie. De pe atunci 
se zbăteau însă în mine pasiuni:

matematica și literatura. Prima a 
fost mai tare, a învins. Mă și ve
deam mare matematiciană, dar, 
vedeți, există și aici un dar. Cînd 
mi-a venit timpul să intru în 
facultate în loc să mă duc la ma
tematici m-am dus la construcții. 
Poate vreți să întrebați de ce ? A- 
tunci judecam așa : munca de in
giner instalator (secție pe care 
mi-am ales-o) este mult mai prac
tică, rezultatele ei se pot vedea 
imediat, concrete, palpabile. Și 
apoi, pe atunci, nu aveam prea 
mulți ingineri instalatori.

„Cum și de ce mi-am ales acea
stă meserie" cred că am răspuns. 
Întrebările din ancheta dumnea
voastră mai reclamă însă o altă 
întrebare și anume : îmi dă s-au 
nu satisfacție munca pe care mi-am 
ales-o 1 Pentru aceasta am să vă 
povestesc despre două din lucră
rile care mi-au fost încredințate. 
Prima a fost proiectul de execu
ție a instalațiilor de încălzire și 
ventilație a staționarului 23 Au
gust. Că mi-a fost greu nu trebuie 
să vă mai spun. Că am răsfoit 
cursurile cu o febrilitate mai 
mare decît chiar în preajma exa
menelor, cred că înțelegeți și sin
guri. Și proiectul a fost bun. A- 
cum se lucrează după el și vă rog 
să mă credeți, sînt fericită. Am 
mai avut de atunci și alte lucrări. 
Una dintre ele mi-a pus însă pro
bleme deosebite. Este vorba de 
instalațiile la locuințele orbilor. 
Aici, fiecare lucru din instalație, 
trebuia așezat într-un anumit fel, 
să nu încurce și să fie totuși la 
îndemînă. Lucrările au reușit, iar 
pentru mine a fost un nou prilej 
de a fi fericită.

Cu prilejul împlinirii a 10 ani 
de la înființarea institutului, pre
ședintele Institutului ronun pen- 
tru relațiile culturale cu străină
tatea, acad. Mihail Ralea, a oferit 
marți seara un cocktail.

Au luat parte printre alții acad. 
Atanase Joja, ministrul Învăță- 
mîntului și Culturii, Ion Pas, ad
junct al ministrului tnvățăminiu- 
lui și Culturii, Ghizela V ass, 
M. Mac.avei, președintele de onoa
re al Institutului romîn pentru 
relațiile culturale cu străinătatea.

Au participat șefii unor mi
siuni diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

Deschiderea 
„Săptămînii teatrului"

(Urmare din pag. l-a) 
sala Magheru — cu prilejul îm
plinirii a 120 de ani de la naș
terea lui Ion Creangă — pre
miera piesei „Pupăza din tei", 5 
tablouri din viața lui Ion Crean
gă. de Ion Damian. înainte de 
ridicarea cortinei a luat cuvîntui 
artistul poporului George Vraoa 

Teatrul Muncitoresc C.F.R. 
Giulești a prezentat în deschide
rea Săptămînii teatrului cunoscu
ta piesă a lui G. M. Zamfirescu 
„Domnișoara Nastasia*4.

Teatrul „C. Nottara** a pre
zentat piesa ,.Acolo departe" de 
Mircea Ștefănescv

Teatrul Național din Cluj, care 
se află în turneu în Capitală, a 
jucat, în sala Comedia, piesa lui 
Teofil Bușecan „Conștiința fura
tă". •

Drama lui Camil Petrescu 
„Suflete tari" a găsit un valo
ros interpret în colectivul Tea
trului Tineretului.

Publicul bucureștean a primit 
cu căldură spectacolele prezen
tate.

i(0RESP0MWIVDLUNIARI^
Cerc de arte plastice pentru tineret

Acum un an, la Casa raională de 
cultură din Pașcani s-au pus ba
zele unui cerc de artă plastică 
pentru amatorii din oraș. Printre 
artiștii plastici amatori se aflau și 
unii tineri de la Atelierul 
C. F. R. din localitate. Avînd la 
dispoziție tot ceea ce le era nece- 
car, pictorii amatori au lucrat ta
blouri frumoase care mai apoi au 
devenit obiectul unei interesante 
expoziții de arte plastice, prima de
altfel din orașul nostru.

Cu ocazia săptămînii artelor 
plastice din cadrul Lunii Culturii, 
la Casa raională de cultură au fost 
expuse noi tablouri de pictură, 
(21 fiind deja expuse și la expozi
ția interregională de la Iași),

De curînd, tînărul Const. Mano
lache de la Atelierele C.F.R. a 
făcut propunerea ca și în între
prinderea lor să funcționeze un 
cer o de arte plastice.

Inițiativa tînărului ceferist și ar
tist plastic amator a fost primită 
cu bucurie, atît de comitetul 
U.T.M. pe ateliere cît și de ti
neri.

Sprijiniți îndeaproape de comi
tetul de întreprindere și conduce
rea atelierelor care le-au pus la

dispoziție o sală special amenajată 
în acest scop, precum și materia
lele necesare, un număr de peste 
30 tineri și tinere, cu aptitudini 
pentru această ramură a artei au 
pus bazele unui cerc de artă plas
tică în întreprinderea lor.

In acest cerc, ei au prilejul 
să-și aleagă după preferințe o ra
mură sau două din: pictură, de
sen și sculptură în lemn, piatră, 
ipsos și chiar metal.

Printre primii înscriși la cursu
rile de arte plastice sînt și utemiș- 
tii, fruntași la locul de muncă: 
Rodica Maftei, Const. Stratulat. 
lenică Lup oaia etc.

Cursurile, sau mai bine zis lec
țiile practice, le vor face cu tov 
Const. Manolache inițiatorul aces
tui cerc.

C. ENEA
Atelierele C.F.R. Pașcani

Importante economii
Inițiativa tinerilor de la U. .M- „Progresul" din Brăila, de a 

realiza economii egale cu prețul de cost al unor importante produ
se finite, se bucură de o largă popularitate în rîndul tinerilor 
din regiunea Galați. Astfel, tinerii din Întreprinderile orașului Ga
lați au realizat economii în valoare de 1.881.000 lei, care echi
valează cu prețul de cost a 3.135 costume de haine bărbătești.

Numai tinerii de la combinatul textil unitatea A „Fusul" au rea
lizat economii în valoare de 977.000 lei care echivalează cu 
prețul de cost a 162.710 metri pînză din care s-ar putea confec
ționa 27.118 cămăși bărbătești și 20.237 rochii. De asemenea, ti
nerii de la Șantierul Naval Galați au realizat economii în valoare 
de 609.000 lei sumă ce echivalează cu prețul de cost a 7 șalupe 
K. D. 35.

IONEL HINCU 
forjor

Tineri radioamatori

Scurtă biografie
Numele și pronumele: Ansam. 

blul de stat de cîntece și jocuri 
populare sîrbești.

Data și locul nașterii : octom
brie 1954, Timișoara (regiune în 
care trăiește cea mai mare parje 
a naționalității conlocuitoare sîrbe 
din țara noastră).

Fnați, surori: Dacă am înșira pe 
fiecare in parte n.u fie-ar ajunge 
pagini întregi de ziar. Să fim așa 
clar ceva mai conciși. Cîteva mii 
de formații artistice romînești din 
țară. Cu cele din orașul de reșe
dință are legături mai sirînse — 
prin repetate schimburi de păreri 
cu privire la experiența unuia sau 
celuilalt. Ansamblul de stat ger. 
man. Ansamblul de stat secuiesc— 
ambele născute în 2ilele noastre 
în urma aceleiași atenții și griji a 
statului nostru democrat-popular.

Componenta familiei : Foarte nu
meroasă. In primul an erau doar 
cîțiva membri. Cintau sau dan. 
sau cînd puteau, ceea ce învăța
seră de la bunici. Cu vremea, 
insă, au devenit artiști în toată 
puterea cuvîntului. Această neobiș. 
nuită familie a crescut ajungind 
astăzi la o cifră aproape record: 
o sută. Corul cuprinde 45 de per
soane, alți 15 formează orchestra 
de tamburași. iar restul dan
satori. Și... schema nu-i corn, 
plectă. In fiecare an se țin 
concursuri de selecționare. Cine nu 
s-a putut prezenta la concurs, nu 
găsește niciodată ușa încuiată.

Pe ultimul... fiu al acestei fa
milii l.am cunoscut printr-o intim, 
plare.

...Un bariton cînta într-o limbă 
de neînțeles pentru mine. Vo
cea sa gravă, poate ușor forțată 
— din pricina emoției — dulceața 
melodiei, frumusețea ctntecului 
popular sîrbesc, m.au cucerit de la 
început. Așa s-a prezentat deună
zi in fpța comisiei de examinare, 
Mișa Silin, colectivist de prin păr. 
țile Diniașului.

Așa a ajuns Mișa cîntăreț. Mai 
zilele trecute, în pauza dintre două 
repetiții, i.a scris lui Pero Petrov, 
un vechi ‘ “

vești cu armata dă pe la ansam
blu. Le-am povestit despre tine 
noilor mei tovarăși. Te știu de pe 
vremea cînd erai primas al orches
trei de tamburași din Dlniaș. Șl 
mi-au zis că te așteaptă. Să vii 
negreșit Pero" !

Capii familiei ? 
Istvan . .. .
Gordana Selejanovicl.

Dirifor Petre 
și maestru de canto 

Șeful or.

amic: „Pero, cînd ispră.

A fost dat 
în exploatare 

laminorul 
de la Roman

(Urmare din pag. l-a)

P.M.R,, a felicitat pe construc
tori.

Au luat apoi cuvîntui tov. 
Gheorghe Bosică, șeful grupului 
de șantiere ale I.C.S.I.M.. și 
Augustin Virag, directorul lami
norului, care au arătat munca 
plină de avînt a constructorilor 
subliniind importanța economică 
a laminorului.

întregul proces de producție al 
laminorului, de la introducerea 
țaglelor in cuptorul de încălzire 
și pînă la țeava finită, este de
servit de numai 16 tehnicieni cu 
înaltă calificare, care acționează 
marile agregate de la pupitre de 
comandă. Manevrarea, începind 
de la cuptorul de încălzire, se 
face cu ajutorul trenurilor cu 
role, transportoarelor, dispoziti
velor cu acționare pneumatică, 
paturilor de țină Înclinată și 

‘b în-

Folclorul 
mai mare

sau cîntărețli răspund.
este și pentru ei cel ----—
maestru, cel mai bun profesor.

Uneori surprizele 
neașteptate. In vara 
vizitat un... obișnuit

sînt și mai 
trecută i-a 

____  ___ __ J spectator, 
cum s-a prezentai el la începui.

— Mi.a plăcut mult spectacolul 
ansamblului. V-am pregătit un 
dar. De sub braț, el scoăse cîteva

chestrei de tamburași: Teodor 
Foaie. Și în sfîrșit dansatorii au 
ca maestru de coregrafie pe Mara 
Cărăuș.

Rude apropiate, prieteni : mii, 
2eci de mii de spectatori. Un ama. 
nunt: așa cum se întimplă intre 
rude și prieteni își scriu, și încă 
destul de des.

„Cînd eram tînăr jucam laolaltă 
cu flăcăii din Dejanul nostru. A- 
cum nu mă mai țin picioarele. 
Știu încă de pe atunci un dans 
tare frumos. Cînd mai veni ți pe la 
noi am să vi-l joc și vouă. Poate 
are să vă placă".

Asemenea scrisori sosesc tare 
multe pe adresa ansamblului. Și 
la asemenea invitații dansatorii

partituri. Am scris pentru dum
neavoastră un potpuriu de melodii 
populare sîrbești.

Darnicul spectator nu era altul 
decît Milan Vlein. compozitor din 
Belgrad, care-și petrecuse conce
diul de odihnă în tara noastră și 
căruia îi rămăsese la inimă spec
tacolul ansamblului.

★
O fișă biografică mal cuprinde 

multe alte rubrici. Pentru o scurtă 
prezentare a Ansamblului de stat 
de cîntece și jocuri populare sir. 
bești — care a dat clteva specta- 
cole in cadrul Decadei naționalită
ților conlocuitoare cred că este de 
ajuns.

VASILE RANGA

Lucrările Plenarei
lărgite a C. C. S

La cel de-al 3-lea punct al or- 
dinei de si, tov. Mihai Mujic, se
cretar al C.C.S. a prezentat pro
iectul de măsuri pentru alegerea 
noilor organe sindicale din între
prinderi și instituții și pentru 
perfecționarea continuă a stilului 
și metodelor de muncă ale sindi
catelor din țara noastră.

Plenara lărgită a Consiliului 
Central al Sindicatelor a hotărît 
ca între 10 ianuarie—5 martie 
1958 să se desfășoare alegerile 
organelor sindicale din întreprin
deri și instituții. De asemenea, 
Consiliul Central al Sindicatelor a 
hotărît ca în cea de-a doua jumăta
te a lunii aprilie să aibă loc cel

de-al IV-lea Congres al Sindica
telor din R. P. Romînă.

Consiliul Central al Sindicate* 
lor a discutat unele propuneri ale 
Prezidiului C.C.S. în legătură cu 
schimbarea structurii organizatori
ce a sindicatelor din R. P. Ro
mînă.

Plenara a ales ca vicepreședinte 
al Consiliului Central al Sindica
telor pe tov. Anton Moisescu. De 
asemenea plenara a ales ca secre
tari ai Consiliului Central al Sin
dicatelor pe tovarășii Ion Dobre 
și Nicolae Pascu.

Lucrările plenarei lărgite a 
Consiliului Central al Sindicatelor 
au luat sfîrșit.

rom în eased

Socialismul
și personalitatea *>

In ce constă personalitatea 
omului ? Cum trebuie înțeleasă 
libertatea individului ? Care este 
rolul personalității în dezvoltarea 
societății și ce condiții îi sînt op
time pentru manifestarea deplină 
a trăsăturilor sale ? Iată doar cî
teva aspecte ale problemei de care 
se ocupă lucrarea lui P. Orlovțev 
„Socialismul fi personalitatea", a- 
părută nu de mult în Editura de 
stat pentru literatură politică.

In lucrare se arată că filozofii și 
sociologii burghezi, de cîte ori 
vorbesc despre „individ", sau des
pre personalitate, vorbesc de „in- 
uivid In genere" sau de „persona
litate ftn genere", așa fiindu-le 
mai ușor aă ascundă faptul că 
există indivizi exploatați și exploa
tatori, De altfel, după acești apă
rători ai liniște! burgheziei, oa
menii muncii nici nu ar avea per
sonalitate. Ei socotesc că trăsă
tura distinctivă a personalității 
este proprietatea. întreaga filozo
fie burgheză a personalității este 
concentrată în celebrul „Homo ho- 
mini lupus" — omul este lup pen
tru om.

In „Moș Goriot" al lui Balzac, 
ocnașul evadat Vautrin, ascuns sub 
masca unui om din „lumea bună" 
dă tînărului Eugene Rastignac 
sfaturi de reușită tn viață : „Gîn
dește-te ce* străduinți va trebui să 
depui și cît de înverșunată va fi 
lupta ! Vă veți mînca unii pe alții 
ca păianjenii închiși într-o oală.. 
Cel care se întoarce cu tolba pli
nă este salutat, sărbătorit, primit 
în societatea bună... Taina mari
lor averi, a căror obîrșie nu se cu 
noaște, este o crimă care a fost 
uitată, pentru că a fost săvîrșita 
după toate regulile artei".

Fără nid un fel de reținere pu
tem să ne alăturăm acestei riposte 
anticipate la „teoriile44 burgheze 
despre libertatea individului în 
capitalism. Nn importă poziția ds 
pe care scria Balzac, ci faptul că 
rîndurile de mai sus sint o stră-

lucită demascare a moralei cinice 
pe care o propovăduiesc și azi 
ideologii imperialismului.

★

Trăsăturile care îl caracterizează 
pe om, individualitatea lui, — se 
arată în lucrarea „Socialismul și 
personalitatea" — nu sînt nici un 
fenomen biologic, nici un fenomen 
ereditar. Individualitatea sau per
sonalitatea omului este rezultatul 
educației pe care o capătă în so
cietate. Fără a nega existența ta
lentelor sau a aptitudinilor, marx- 
>sm-leninismului arată însă că în
sușirile sale omul și le poate ma-
00<X>00000<>0000
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nifesta și dezvolta numai în so
cietate, în folosul societății.

Concepția burgheză despre in
dividualitate se reduce la pune
rea pe primul plan a individualu
lui în detrimentul societății. O- 
mul cu un mod de gîndire burghez 
nu se îngrijește decît de sine, de 
bunăstarea sa personală, neintere- 
sîndu-1 bunăstarea societății. Eli
berarea de exploatare și creșterea 
conștiinței socialiste a oamenilor 
muncii creează uriașe posibilități 
de dezvoltare a personalității lor.

In centrul atenției orînduirii so
cialiste stă omul, omul muncii cu 
toate nevoile sale. îmbunătățirea 
permanentă a condițiilor de trai, 
materiale și culturale, deschide un 
cîmp larg do manifestare a forțe
lor creatoare ale maselor. Lichida
rea exploatării este singura cale 
spre adevărata libertate a persona
lității umane, bunăstarea individu
lui fiind determinată de bunăsta
rea poporului său.

Tineretul patriei noastre ca fl

întregul popor, are astăzi perspec
tive de dezvoltare nețărmurite. 
Fiii de muncitori și țărani — pe 
care filozofii burghezi îi conside
ră buni numai să aducă profituri 
capitaliștilor — ating astăzi cuhnile 
cele mai înalte ale culturii. Frun
tași în producție, inovatori și in
ventatori, laureați ai Premiului de 
Stat, cîștigători la concursuri in
ternaționale de interpretare muzi
cală, maeștri ai sportului, duc fai
ma țării noastre peste hotare. Fie
care tînăr se poate dezvolta în do
meniul pentru 
statul nostru 
creindu-i toate 
aceasta.

Cît despre ____ _ _  _____
dului în capitalism... Intr-unui din 
numerele sale trecute, ziarul „New 
Age“ din Uniunea Sudafricană pu
blica o fotografie .* o femeie tînă- 
ră, cu un copil de mină, cerșește 
pe stradă. Pe pieptul ei o tăbliță

care are înclinații, 
democrat-popular 
condițiile pentru I

„libertatea" indivi-

cu inscripția „I am hungarian". 
înșelată de „raiul" capitalist, fe
meia trecuse granița în timpul re
beliunii contra-revoluționare din 
Ungaria și acum, împiedicată să 
se întoarcă în patrie, se vedea ne
voită să cerșească pentru a-și hră
ni copilul. O tăbliță cu „Sînt 
unguroaică" îi devenise ultima 
speranță. „Lumea liberă* 
rit libertatea de a cerși.

i-a ofe-

¥

Cartea Iui P. Orlovțev 
tuie o valoroasă expunere 
blemei personalității, dînd 
rului o imagine multilaterală a 
condițiilor materiale, politice și 
culturale pe temeiul cărora acea
stă problemă este rezolvată de o- 
rînduirea socialistă.

8. SARARU

consti- 
a pro- 
citito-

•) P. Orlovțev „Socialismul 
fi personalitatea", E.S.P.L.P. 1957.

Este seară tîrzie și dioa/matorilor înseam- 
în școală s-a făcut li
niște deplină. Numai 
o singură cameră a 
școlii tehnice de ra
dio din Timișoara 
este luminată. Un 
grup de tineri, cu 
căștile pe urechi, stau 
adunați în jurul unui 
receptor și prind sem
nale din eter, al căror 
înțeles doar ei știu 
să-l traducă.

Am vrut să-i cu
nosc mai îndeaproape 
pe tinerii radioama
tori. In seara aceasta 
însă nimeni nu era 
dispus să vorbească. 
La salutul meu a răs
puns 
ceea

printr-un 73, 
ce în limba ra-

O zi
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nă „salutare".
La stația colectivă 

de recepție y 02—14 
a școlii vin zilnic ti
neri radioamatori care 
recepționează sute de 
legături (QSO-uri) cu 
tineri din toate colțu
rile lumii, se leagă 
prietenii, tinerii îm- 
părtășindu-și unul al
tuia cunoștințele și 
Xriența pe tărîm 

ic.
Zilnic din diferite 

colțuri ale globului 
sosesc și se expedia
ză numeroase cărți 
poștale, de confirma
rea recepțiilor.

Hotchwandller Os
car, Cămărăscu Du-

mitru, Nicolaescu 
Gheorghe și mulți alți 
utemiști și tineri din 
școală sînt herniei ex
peditori de cărți poș
tale de confirmare.

In cunnd, în școa
lă vor începe cursu
rile de radiotelegrafie. 
Organizația de bază 
U. T. M. a lansat o 
chemare tuturor ele
vilor din școală, pen
tru a participa în 
număr cît mai mare 
la aceste cursuri. In 
felul acesta numărul 
tinerilor receptori din 
școala noastră va 
crește.

GUTULEANU PETRE 
elev

memorabilă !
decembrie va rămîne pentru 

întreg colectivul „Viscofil" din 
Popești-Leordenj o dată memora
bilă. In această zi s.a realizat 
planul valoric pe întreprindere. 
Putem afirma acum cu mîndrie :

(CIXEMATOKIIAFE)

Artiștii circului sovietic - PA
TRIA ; Simfonia Leningradului — 
REPUBLICA, ELENA PAVEL ; 
Taifun la Nagasaki — MAGHERU. 
I. C. FRIMU ; Povestea primei iu
biri - V. ALECSANDRI, LUMI- 
NA. ARTA, 23 AUGUST; Godzilla 
- BUCUREȘTI, ÎNFRĂȚIREA IN
TRI- POPOARE, ALEX. SAH1A, 1 
MAI. N. BALQESCU ; Ștrengăriți 
_ ALEX. POPOV, FLACARA, LI
BERTĂȚII ; Un ciclu de filme ro
mînești - CENTRAL ; Două Io- 
ztirl - VICTORIA, GH. DO.IA, 
MIORIȚA ; Cicatricea - DOINA, 
ILIE PINTILIE ; Intîlnire la bal — 
MAXIM GORKI, BOLESLAW BIE
RUT ; Un program de filme docu. 
rnentare romînești — TIMPURI 
NOI ; Dacă nu e una... e alta — 
TINERETULUI, GRIV1ȚA, Prolo- 
gul - VASILE ROAITA : Arena 
celor curajoși — CULTURAL, Dra- 
cui păcălit - UNIREA ; Legenda 
din Polesta — CONST. DAVID ; 
Gervaise - MUNCA ; Moulin 
rouge - MOȘILOR, AUREL VLAI- 
CU ; Vînătoarea tragică — DON- 
CA SIMO ; Călătorie în tinerețe — 
M. EMINESCU; Malva - VOLGA; 
Vrăjitoarea - COȘBUC ; Poetul- 
OLGA BANCÎC ; Richard al III- 
lea (ambela Berii) - ALIANȚA.

și noi ne numărăm printre cei ce 
au luat-o timpului înainte. Lu
crăm în contul anului 1958! 
Scurta mea relatare n-o pot în
cheia pînă nu amintesc și numele 
cîtorva din ceî ce au contribuit 
la succesul nostru : Natu Ilie, Joja 
Dezideriu, Man Ștefan, Oancea 
Ion, Tilvescu Profira, Pavel Var
vara, Sorescu lordana și atîția și 
atîția alți muncitori tineri și vîrs- 
tnici cărora încă de la 12 decem
brie li s-a spus : La mulți ani și 
noi succese în viitor !

prin rostogolirea mașinii de 
cărcat.

Printre cei care au lucrat 
bosit la realizarea cu succes a a- 
cestei mari construcții se numără 
brigăzile de montori conduse de 
Gheorghe Ușatiuc, Teodor Hance- 
ruc, Ion Teodor, maistru electri
cian Leonida Cazacu, inginerul 
Emil Gubiță, șeful sectorului 
montaj, inginerul Adrian Simlon, 
șeful sectorului fundații șl mulți 
alții. Un mare ajutor a adus la 
terminarea construcției brigada de 
specialiști sovietici condusă da 
ing. Leonid Krutikov.

Tov Constantin Rusu, președin
tele comitetului executiv al sfatu
lui popular al orașului Roman, a 
dat apoi citire Decretului Prăsi, 
ditilui Marii Adunări Naționale 
prin care un număr de 97 de 
constructori și montori ai acestei 
unități industriale sînt decorați 
cu Ordinul Muncii și Medalia 
Muncii. Numeroși alți constructori 
au fost premiați.

în încheierea mitingului s-a dat 
citire unor telegrame adresate 
C.C. al P.M.R. și Consiliului de 
Miniștri al R. P. Romîne prin 
care colectivul laminorului de 
țevi de la roman se angajează să 
muncească cu un deosebit avînt 
pentru traducerea in viață a sar
cinilor trasate de ce! de-a! 2-lea 
Congres al P.M.R. privind crește
rea producției de laminate.

S-a trimis de asemenea o tele
gramă de mulțumire către colec
tivul uzinelor „Uralmașzavod" din 
U.R.S S., principala furnizoare a 
agregatelor și instalațiilor acestui 
mare laminor.

nto.

„Paleta -
După cum se știe, în ultimii 

ani, jucătorii de tenis de, masă 
japonezi au cucerit supremația 
mondiala. Specialiștii au explicat 
acest lucru prin faptul că japo
nezii atacă cu o viteză și sigu
ranță neobișnuită. Pentru a-i în
trece, 
lor să fie nu numai apărători ci 
și trăgători desăvîrșiți. Doar un
gurul Berezik , romînul Gantner 
și cehul Andreadis au reușit, 
pînă acum, să obțină cîteva vic
torii — întîmplătoare însă — în 
fața jucătorilor japonezi. La cam
pionatele mondiale aceștia au

rachetă"

____ ,__ __ ____ __ _ __  . m-
este necesar ca adversarii

In fotografie inventatorul 
„Paleta rachetă". 51

dinfost însă totdeauna eliminați 
cursa pentru primul loc.

Victoriile în serie ale japonezi
lor, așa cum declară specialiștii, 
se datoresc în mare măsură și pa
letei cu burete introdusă de ei. 
Aceasta a revoluționat jocul de 
tenis de masă accelerîndu-1 în 
mod neobișnuit. In rîndul virtuo
șilor europeni ai tenisului de 
masă, s-a pus întrebarea hamle- 
liană : A FI SAU A NU FI... 
buretist. In fața acestei dileme se 
aflau Sido, Koczian, Stipek, Ha- 
rasztoși, Reiter ca și mulți alții. 
Unii au devenit buretiști și ei, iar 
alții au căutat și caută în conti
nuare, sisteme de joc care să

contracareze jocul japonezilor. Au 
fost însă și dip aceia care atri
buind victoria niponilpr numai 
paletei acoperite cu burete, au în
ceput să experimenteze alte ma
teriale adaptabile paletei. Astfel 
a apărut softul — straturi sub
țiri de burete elastic, camerele eu 
aer aplicate pe suprafața de joc 
a paletei și altele. Rezultate însă 
nu s-au obținut.

Acum cîteva zile, inginerul romîn 
Cristian Cismaru, de la secția 
prototipuri a U.C.F.S., a prezen
tat specialiștilor și jucătorilor un 
nou tip de paletă. Paleta denu
mită de inventator „PALETA- 
RACHETÂ4* se compune dintr-un 
cadru metalic elastic pe care se 
întinde o cameră de cauciuc. în 
minerul paletei e instalat un dis
pozitiv simplu cu ajutorul căruia 
printr-o mică și aproape neobser
vată mișcare, se poate mări cadrul 
metalic și prin aceasta camera 
de cauciuc care se întinde deve
nind mai tare sau invers. Noua 
paletă a fost încercată și de spor
tivii noștri fruntași. Paul Pesch, 
unul din cei mai buni trăgători 
romîni, intenționează să foloseas
că noul tip de paletă chiar în 
apropiatele concursuri internațio
nale. Maestrul sportului T. Reiter 
vede în această inovație un pas 
înainte spre învingerea buretiști- 
lor japonezi. Aceasta deoarece 
„PALETA-RACHETĂ" prin elas
ticitatea sa mărită față de burete 
și posibilitatea de a fi reglată în 
timpul jocului, prezintă avantaje 
serioase pentru jucătorul 
folosește.

— Nu va fi deloc ușor 
contra unui sportiv care 
te „PALETA-RACHETĂ". 
un moment la altul, 
simplă mișcare, jucătorul poate 
schimba elasticitatea paletei im- 
primînd astfel mingei o viteză 
derutantă, cînd mai mică, cînd 
mai mare, ca și o traiectorie nu 
mai puțin derutantă. Noua paletă 
avantajează în primul rînd jucă
torii ofensivi.

Așteptăm cu nerăbdare apariția 
in „arenă" a concurenților care 
folosesc noua paletă. Nu e exclus 
ca un astfel de jucător să reu
șească șă învingă pe japonezi și 
sa readucă titlurile supreme pe 
bătrînul continent european.

IOSIF KINCSES 
PETRU HELTY

care o

»ă joci 
foloseș- 
De la 

printr-o

....
n.i„L(a u,,ln,ul eontu« Ko'ar <>5 natatie, desfășurat la bazinul Floreasca din Capitală, au par
ticipat un mare număr de elevi. De remarcat; printre concurenti zeci de fete. De altfel și instan
taneul nostru fotografic surprinde tocmai un start intr-una din seriile rezervate tinerelor înotătoare.

Foto: D. F. DUMITRU

DRAGOMIR DUMITRU 
tehnician



R.S.S. Ucraineană
a Împlinit 40 de ani

I Sesiunea jubiliară|

a Sovietului Suprem al Ucrainei
KIEV 24 (Agerpres). — TASS transmite : La 24 decem

brie. la ora 10 dimineața (ora locală) .-a deschis în noul Palat 
al Culturii „Octombrie" din Kiev sesiunea jubiliară a Sovietu
lui Suprem al Ucrainei consac rată relei de-a 40-a aniversări a 
Republicii Sovietice Socialiste Ucraineană. Din însărcinarea C.C. 
al P.C.U.S., Prezidiului Sovie tului Suprem și Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. Ia lucrările sesiunii ia parte Nikita Hrușciov, 

prim-secretar al C.C. al P.C.U. S.
Sesiunea a fost deschisă de cunoscutul poet ucrainean Pavlo 

Tîcina, președintele Sovietului Suprem al Ucrainei. Raportul cu 
privire la cea de-a 40-a aniversare a Republicii Sovietice Socia
liste Ucrainene a fost prezentat de Aleksei Kiricenko, prim-seefetar 
al C.C. al Partidului Comunist din Ucraina.

Raportul prezentat de A. Kiricenko
In raportul său A. I. Kiricenko, 

a spus printre altele : Poporul 
ucrainean a fost primul după po
porul rus care a pășit pe calea re
voluției socialiste deschizînd astfel 
o eră nouă în istoria statului său 
Astăzi pe harta lumii R.S.S. Ucrai
neană arată cu totul altfel decît în 
primii ani ai existenței sale. Repu
blica a ocupat locul ce i se cu
vine pe arena internațională. Ea 
este una din țările fondatoare ale 
Organizației Națiunilor Unite. în 
prezent Ucraina este unul din sta
tele industriale puternice din 
lume. Raportorul a citat apoi o se
rie de date din care reies suc-

Cuvîntarea lui

„Țelul nostru este
LUPTA PENTRU PACE“

Miting de masa la Port Said 
Cuvîntarea președintelui Nasser

OTTAWA. — Primul ministru 
Diefenbaker ia făcut în Camera 
Comunelor a declarație în legătură 
cu sesiunea consiliului N.A.T.O. 
care a avut loc la Paris. El a apro- 
bat hotărîrile adoptate la această 
sesiune și s-a pronunțat pentru 
continuarea cursei înarmărilor.

DJAKARTA. “
nuntă 
tor de 
cerilor 
clarat 
invitat 
dintele ____-------------------

' să viziteze Indonezia la sfrîșltul 
lunii ianuarie 1958,

NEW YORK. — Cuvîntul rus 
„sputnik" a intrat temeinic în 
limbajul americanilor. El este fo. 
losit fără explicație sau traducere 
de presa, radioul și televiziunea 
americană, în convorbirile obiș
nuite. El este folosit chiar de eonii 
tn jocurile lor. In prezent acest 
cuvînt a fost introdus in dicționa
rul enciclopedic.
, NEW YORK 24 (Agerpres). —

După cum anunță agenția Uni
ted Press, Sastroamidjojo, într-o 
recentă declarație „a avut o ati
tudine destul de rece față de pro
punerea ca Statele Unite să în
cerce să apară în calitate de me
diator" în problema Irianului de 
vest. El a respins de asemenea 
propunerea de a se hotărî soarta 
Irianului de vest prin plebiscit.

Sastroamidjojo a declarat că 
toncediul președintelui Sukarno 
este în legătură cu starea sănă
tății lui și „nu este provocat de 
nici un fel de cauze politice".

LONDRA. — După cum anunță 
'agenția Reuter, un avion quadri- 
motor de transport, aparținînd so- 
cietățif scoțiene pentru transportu
rile aeriene, s-a prăbușit în apro. 
piere de Londra. Cei 4 membri ai 
echipajului au pierit» .

pronunțat pentru 
ei înarmărilor.

„__ După cum a-
agenția Antara, un purtă- 
cuvînt al Ministerului Afa- 
Externe al Indoneziei a de. 
că guvernul indonezian a 
pe Viliam Siroky, preșe- 
guvernului R. Cehoslovace,

Luînd cuvîntul N. S. Hrușciov 
a subliniat că sub conducerea 
partidului comunist oamenii mun
cii din Ucraina și-au creat în de
curs de 40 de ani un stat popu
lar, socialist, cu adevărat liber, su
veran, unit prin legături de prie
tenie frățească de nezdruncinat cu 
toate popoarele Uniunii Sovietice.

Orînduirea socialistă, a spus 
N. S. Hrușciov, și-a dovedit marea 
ei forță vitală.

Partidul comunist și guvernul 
sovietic, a apus N. S. Hrușciov, 
vor lupta și pe viitor pentru ridi
carea nivelului de trai al poporu
lui.

cesele Ucrainei in dezvoltarea di
feritelor ramuri industriale.

In aplauzele deputaților și oas
peților A. I. Kiricenko a declarat: 
„Poporul nostru este ferm convins 
că în anii următori Țara Sovie
tică. iar cu ea și Ucraina, vor a- 
tinge un nivel de trai inaccesibil 
țărilor capitaliste4*.

A. I. Kiricenko a citat apoi o 
serie de date dovedind ridicarea 
necontenită a nivelului de trai al 
oamenilor muncii din Ucraina.

A. I. Kiricenko a subliniat că 
toate succesele sale, poporul ucrai
nean le datorează prieteniei și 
colaborării cu toate celelalte po
poare ale Uniunii Sovietice.

N. S. Hrușciov
tn cuvîntarea sa N. S. Hrușciov 

a arătat că potrivit calculelor pre
alabile ale lucrătorilor din orga
nele de planificare, în următorii 
15 ani Uniunea Sovietică poate 
nu numai să ajungă din urmă, ci 
și să depășească volumul actual al 
producției de produse industriale 
importante din S.U.A.

N. S. (Hrușciov a vorbit apoi 
despre succesele Uniunii Sovietice 
în domeniul științei și culturii. 
N. S. Hrușciov a amintit că So
vietul Suprem a prezentat o serie 
de propuneri de cea mai 
importanță îndreptate spre slăbi
rea încordării internaționale și în
tărirea încrederii între țări.

Referindu-se la recenta aesiu-

ne a Consiliului N.A.T.O., N. S. 
Hrușciov a subliniat că, deși în hn- 
tărîrile pârtieipanților la aceasta 
sesiune se recunoaște necesitatea 
unor tratative cu Uniunea Sovie
tică, totuși dacă s-ar face o apre
ciere generală a rezultatelor sesiu
nii N-A.T.O., s-ar putea ajunge la 
concluzia că puterile conducătoa
re ale Uniunii Atlanticului de Nord 
intenționează să urmeze și în vii
tor politica primejdioasă a cursei 
înarmărilor, să continue „războiul 
rece'*.

Noi am declarat și declarăm că 
năzuința noastră spre pace nu este 
dictată de slăbiciune. NOI AVEM 
FORȚE ȘI MIJLOACE PENTRU 
A 1NFRÎNA PE CEI CARE VOR 
ÎNCERCA SĂ ATENTEZE LA 
MĂREȚELE CUCERIRI ALE SO
CIALISMULUI.

Nikita Hrușciov, prim-secretar al 
C.C. al P.C.U.S., a dat apoi citire sa
lutului C.C. al P.C.U.S., Prezidiu
lui Sovietului Suprem și Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S. adre
sat poporului ucrainean.

Congresul național >1 
Asociației Studenților Polonezi 
și-a încheiat lucrările

La 22 decembrie și-a încheiat 
lucrările Congresul național al 
Asociației Studenților Polonezi. 
Congresul a adoptat noul sta
tut al Asociației, a ales pe noii
membri ai organelor de condu
cere și a adoptat o serie de
rezoluții.

U.T.C. din Israel cheamă 
tineretul Jsraelian la lupta
pentru pace

Comunicarea radio-televizată 
a lui Eisenhower și Dulles

WASHINGTON 24 (Agerpres). 
TASS transmite: In cadrul unei 
emisiuni radio-ielevizate din seara 
zilei de 23 decembrie, președin
tele S.U.A. Eisenhower și secre
tarul de stat Dulles au făcut o 
comunicare cu privire la rezulta
tele sesiunii de la Paris a Consi
liului N.A.T.O.

Potrivit spuselor președintelui 
și secretarului de stat al S.U.A-, 
puterile occidentale ar fi ferm ho- 
tărîte să obțină un acord între 
Est și Vest asupra principalelor 
probleme litigioase, pentru a con. 
tribui la slăbirea încordării inter
naționale.

După cum reiese însă din decla
rațiile lor, guvernul S.U.A. inten
ționează să continue politica fali
mentară „de pe poziții de forță44. 
Mijlocul cel mal „eficient** de 
preîntîmplnare a războiului, a spus 
președintele Eisenhower, este ca

Occidentul să aibă forța necesară.
Repetînd vechile născociri ale 

propagandei americane despre 
pretinsa „primejdie" din partea 
Uniunii Sovietice, Dulles a afir
mat că în legătură cu aceasta ,.ar 
fi greșit să se accepte propunerile 
U.R.S.S.".

In discursul 
vat îndeosebi hotărlre, sesiunii 
N.A.T.O. de a ....................
cipiu"

său Dulles a rele.

consimți „în prin- 
la stocarea de rachete pe 

continentul european. El a subli
niat că în această ordine de idei 
a fost examinată și problema pro. 
ducției în țările NA.T.O. a aces
tor rachete cît și a altor tipuri 
de armament modern, exceptînd 
încărcăturile atomice. Secretarul 
de stat a acordat o deosebită a- 
tenție așa-zisei „primejdii econo
mice" din partea Uniunii Sovie
tice.

Dulles a declarat că sesiunea 
de la Paris a arătat dorința par- 
ticîpaflțHor la aceasta de a „stu

l Și-a încheiat lucrările la 
} Jaffa cel de-al VII-lea Congres 
(al Uniunii Tineretului Comu- 

. nist din Israel. Congresul a 
aprobat în unanimitate darea 
de seamă a C.C. și sarcinile de 
viitor ale U.T.C. din Israel tra 
sate în această dare de seamă 

Congresul a chemat tinere 
tul israelian să participe la lup 
ta comună pentru pace și neu 
tralitate. Congresul a ales Co 
mitetul Central al Uniunii Ti 
neretului Comunist din lsrae 
compus din 17 membri și pa 
tru membri supleanți. Secreta 
general al C.C. a fost reale 
Uzi Burstein. Făcînd bilanțu 
lucrările Congresului Meie 
Vilner, secretar al C.C. al P.C 
din Israel, a subliniat că Con

l greșul a arătat din nou că U 
ț niunea Tineretului Comunis 
(a trecut cu succes împreună cu 
l partidul grelele încercări Za 
} care au fost supuse în ultima 
j perioadă.
r

i ( 
i

Protestul tinerilor greci

,|dia posibilitățile" unirii N.A.T.O. 
i>cu alte grupări militare regionale 
''ca S.E.A.T.O. și Pactul de la 
^Bagdad. Dulles s-a oprit pe scurt 
pasupra vizitei tale tn Spania, su- 
i'bliniind că Statele Unite au tn a- 
' 'ceastă țară „baze militare foarte 
' 'importante".

In întreaga Grecie continuă) 
să aibă loc adunări populare de j 
protest împotriva planurilor de f 
stocare de arme atomice și de J 
construire de baze pentru lan- j 
sarea de rachete teleghidate. )

Întruniți la o ședință comu- j 
na, tineri din Hania (insula j

j Creta) aparținînd tuturor parti- j 
[ delor politice din Grecia au j 
(votat o rezoluție în care pro- j 
[ testează cu hotărire împotriva J 
( planurilor de transformare a j 
j insulei în bază atomică, ameri-j 
j cană și cheamă guvernul grec J 
( să respingă aceste planuri de j 
f distrugere. )

I Combinatul de învățămînt „8 Mal44. O clasă efectuînd o probă 
* vev-4-. necesară la controlul materialelor.
r In fiecare dimineață sute de 
"băieți și fete din Karl-Marx- 
Stadt (R. D. Germană), toți ti
neri hotărîți să devină con
structori de mașini-unelte, pornesc 
pe biciclete, cu tramvaiul sau cu 
autobusul spre o suburbie a ora
șului situată într-un peisaj minu
nat. Aici se află școala lor — 
școala profesională a întreprinde, 
rii. Cine are prilejul să meargă 
in aceeași direcție cu ei și vede 
pentru prima oară Școala profe
sională a Fabricii de strunguri 
mari ' Mai", din Karl-Marx- 
Stadt va fi desigur nevoit să-și re
vizuiască imaginea pe care și-a 
făcut-o, poate, despre o asemenea 
școală.

UN ADEVĂRAT COMBINAT
DE 1NVAȚAMINT

Sub denumirea obișnuită de 
școală profesională se ascunde de 
fapt un întreg combinat de învă- 
țămînt de mari proporții. Cursu
rile teoretice se predau într-o clă
dire nouă, luminoasă, cu un etaj, 
iar atelierele-școală sînt instalate 
intr-o altă frumoasă clădire cu 
două etaje. Administrația, tere- 

sportiv, sala de cultură și in-

tentatul sînt celelalte construcții 
care alcătuiesc combinatul de în
vățămînt în cadrul căruia își 
primește educația profesională un 
mare grup de tineri ce vor lucra 
la fabricile de mașini-unelte din 
Karl-Marx-Stadt.

Combinatul este subordonat di
rect fabricii de strunguri mari „8 
Mai". Dar șaisprezece dintre cele 
mai importante întreprinderi din 
Karl-Marx-Stadt își trimit de ase
menea ucenicii la această școală. 
In prezent, 450 de băieți și fete 
își însușesc, în decursul a trei 
ani, sub supravegherea unor 
maiștri cu experiență, viitoarea 
lor profesie. Ei vor deveni lăcă- 
tuși-mecanici, matrițeri, strungari, 
frezori și rabotori.

îndemînarea practică la bancul 
de lucru se dobîndește desigur 
mai ușor și mai temeinic dacă 
este îmbinată cu învățămîntul 
teoretic. Cursurile de științe so
ciale și științele naturii ca și de
senul tehnic se predau în noua 
clădire a școlii. Sălile de curs și 
laboratoarele sînt luminoase și 
bine aerisite, avînd ferestre largi, 
înalte de la tavan pînă la podea. 
Aparatele pentru experiențele chi
mice și fizice nu sînt cu nimic in-

. CAJRO 24 (Agerpres). — TASS transmite : După cum s-a 
o mai anunțat, la 23 decembrie s-a sărbătorit în Egipt Ziua Vie- 
© toriei pentru a marca aniversarea înfringerii agresiunii imperia- 
® liste și retragerii trupelor anglo-franceze din Port Said.
o Cu deosebită solemnitate a fost sărbătorit acest eveniment la 
o Port Said unde, printre altele, a avnt loc o paradă a trupelor 

care au participat la apărarea orașului împotriva agresiunii im- 
o perialiste. După aceea a avut loc un miting de masă în cadrul 
o căruia Gamal Abdel Nasser, președintele Republicii Egipt, a 

rostit 0 amplă cuvîntare.
Lupta noastră pentru indepen

dența, a spus Gamal Abdel Nds- 
ser, nu a încetat odată cu înce
tarea agresiunii și retragerea tru
pelor străine din Port-Said, din 
peninsula Sinai și dip Gaza. A- 
ceastă Ivptă a continuat și poate 
chiar cu mai multă înverșunare. 
Am fost nevoiți să luptam împo 
triva izolării, împotriva lipsei de 
alimente și împotriva războiului 
nervilor.

EGIPTUL, a continuat preșe
dintele, A IEȘIT VICTORIOS 
DIN ACEST RĂZBOI AL NER
VILOR, DIN RĂZBOIUL PRE- 
SIUNII ECONOMICE. DIN TOA
TE ÎNCERCĂRILE DE A NE 
SUBJUGA ȘI DE A NE ÎNJOSI.

Referindu-se la situația inter
națională actuală, președintele 
Nasser a declarat printre altele:

Critici aspre la adresa cercurilor 
conducătoare din S.U.A

„Cerem domnia dreptății și drep
tul popoarelor la autodeterminare. 
Cerem ca toate țările coloniale să 
cbțină independența pentru ca po
poarele să se poată conduce sin
gure. Cerem lichidarea discrimi
nării rasiale din Africa și egali
tate în drepturi pentru africani. 
Ne adresăm lumii întregi și spu
nem că țelul nostru a fost și ră- 
mîne pacea. Considerăm ca o a- 
menințare pentru noi încercările 
întreprinse în scopul de a înzes
tra cu arma atomică un mare nu
măr de țări, precum șl de a crea 
depozite de arme atomtce în Eu
ropa și în Turcia — țară vecină 
cu noi în Orientul Mijlociu. Egip
tul este ferm hotărît să promo
veze politica de neparticipare la 
blocuri, politica de neutralitate 
pozitivă în scopul lărgirii lagăru
lui păcii".

la

NEW YORK 24 (Agerpres). — a reușit. Noi nu avem racheta 
Ziarele americane comentând se- balistică de lupta. Noi nu am în- 
siunea de la Paris a N.A.T.O. 
continuă să se plîngă de neîn
crederea față de politica S. U. A- 
răspîndită in Europa occidentală.

Intr-o informație din Paris pu
blicată în ziarul „New York Post44, 
și în alte ziare, comentatorul M. 
Childs se plînge că conferința de 
la Paris a subliniat ceea ce a 
fost clar și pînă la ea : „Europa 
occidentală în era satelitului" nu 
dorește să aprobe vechea politică 
rigidă a Statelor Unite.

Childs este nevoit să constate 
că popoarele Europei occidentale 
„doresc cu pasiune tratative cu 
Uniunea Sovietică în problema 
dezarmării44. „După cum se vede, 
tocmai aceasta nu au putut în
țelege persoanele care determină 
politica americană*4 .

Ziarul „New York 
legramm and Sun" 
oamenilor politici să nu se rupă 
de realitate. Noi nu 
liți. Prima noastră experiență nu

ceput să înfăptuim programul de 
cucerire a cosmosului.

Și, cu toate acestea, noi cerem 
ca aliații noștri să ne permită să 
stocăm arme nucleare pe terito
riile lor.

r 
i
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World Te- 
recomandă

avem sate-

In IFNI ți alte posesiuni 
spanio'e continuă 

luptele
LONDRA 24 (Agerpres). -
Partizanii marocani din posesiu

nea spaniolă Ifni și-au consolidat 
pozițiile. De 10 zile trupele spa
niole n-au mai întreprins vreo 
operație împotriva partizanilor

★
Luptele duse de patrioții maro

cani din Ifni împotriva trupelor 
spaniole se extind și în alte po
sesiuni spaniole din Africa.

t
1

Tînărul care-l vedeți în fotografie este un tînăr francez care 
a refuzat să lupte împotriva poporului algerian. Pentru aceasta 
el a fost condamnat la ani grei de temniță. lată-I în fotografia 
de mai sus luîndu-și rămas b un de la mama sa.

Rezultatele definitive 
ale alegerilor din Bulgaria
SOFIA 24. Trimisul special A- 

gerpres transmite : Marti seara a 
fost dat publicității la Sofia Co
municatul comisiei electorale cen
trale cu privire la rezultatele de
finitive ale alegerilor deputatilor 
în cea de-a treia legislatură a 
Adunării Populare a R. P. Bul
garia, care a avut loc la 22 de
cembrie 1957.

Alegerile au avut loc tn în
treaga Bulgarie, cu excepția unei 
circumscripții electorale al cărei 
candidat a încetat din viață îna
inte de 22 decembrie. Aici alege-

rile vor avea loc ulterior. Au fost 
înscriși în listele electorale, cu 
excepția alegătorilor din circum
scripția în care alegerile nu au a- 
vut loc, 5.218.602 alegători. Dintre 
aceștia au votat 5.206-428 sau 
99,77 la sută. Pentru candidat» 
Frontului Patriei au votat 5.204.027 
alegători sau 99,95 la sută din 
numărul total al votanților. Au 
fost anulate 325 voturi.

împotriva candidaților Frontu
lui Patriei au votat 2.076 alegă
tori sau 0,04 la sută din numărul 
votanților.

Duhuri necurate
(Urmare din pag. l-a) 

hltlerlste au reu,it să treacă 
oceanul salvator și să se 
cuibărească prin time Ame- 
ricii Latine. Așa că nu e de 
mirare că se intimplă cite 
unui dictator pasager să fie 
zgilțiit de duhurile fasciste și 
ca tn loc de pomană de moși 
pentru odihna sufletului ră
posatului să-l tragă cite o 
emisiune monetară cu efigia 
de tragică amintire a dictato
rilor fasciști.

Dar 
rotesc 
șaptea 
și prin
unăzi revista franceză 
press" 
peste cîteva rtnduri șl 
Încremenit. La început
crezut că e vreo reproducere 
după declarația vreunui Hit-

duhurile necurate se 
nu numai pe la a 
casă, ci dau tîrcoale 
vecini. Deschizînd de- 

„Ex-
privirile mî-au căzut 

am
am

lerjueigend, apărută prin „Das 
Reich", dar din păcate nu 
era așa. Era vorba de 
răspunsul Ia o anchetă în
treprinsă de „Express" și 
de Institutul francez de son
dare a opiniei publice. Tema 
anchetei la care au răspuns 
oameni cu preocupări și virs- 
te deosebite, era în princi
pal căile prin care Franța 
poate ieși din impasul poli
tic Șl economic in care se 
află. Au fost unele răspun
suri sobre, documentate, se
rioase. Printre ele însă citeva 
cintau pe o strună de mult 
ruptă, iar unul in deosebi a- 
răta că cel 
posedat de 
fascismului.
June 
fără 
dica 
pot
candidat la 
mulul, Poujade. Posedatul de 
duhul ciumei hitieriste 
nea cu nonșalanță că
mai bună meserie este ar
mata și legiunea străină", că 
cea mai „indicată ocupație 
pentru femei este bordelul", 
că „războiul e o îndeletnici
re nobilă și salutară, intru- 
cit scapă lumea 
cioși" încheind 
cunoscută nouă 
fasciști indigeni
mor pentru Franța fascistă".

anchetat e bine 
duhul necurat al 
E vorba de un 
ani, dinde 18

profesiune. Junele 
printre persoanele 
salva Franța pe 

gloria

Paris, 
in- 

care 
micul

fascis-

spu- 
„cea

ia ij

i 
„L-

de neputin. 
cu o lozincă 
de la verzuii 
„Sînt gata să

O vizită la ucenicii
din Karl-Marx-Stadt

ferioare celor folosite tn labora
toarele unor școli superioare.

ATELIERUL-ȘCOALĂ 
IN INIMA ACTIVITĂȚII

Inima acestui așezămînt de în
vățătură se află însă peste drum 
de școală. Este atelierul-școală. La 
etajele acestei clădiri se află sec
țiile de strungărie, de șlefuit, de 
frezat etc. Și aici există secții au
xiliare întocmai ca în orice între
prindere, deoarece la drept vor
bind școala profesională este o în
treprindere cu producție proprie 
și cu plan propriu.

Im mașini lucrează numai uce
nici, băieți sau fete. Numai în 
puține secții ca, de pildă, contro
lul de calitate, lucrează în exclu
sivitate adulți. Zece ucenici for
mează o grupă de învățătură, care 
se află sub supravegherea unui 
maistru. Toți cei 45 de maiștri ai 
școlii profesionale sînt nu numai 
excelenți muncitori specializați, ci, 
în același timp și cadre pedugogice 
bine pregătite.

Sistemul nostru de învățămînt 
pentru ucenici se. întemeiază pe 
principiul : fiecare piesă de școa
lă să reprezinte o producție ade
vărată. Aci sînt hotărîtoare nu 
numai puncte de vedere econo
mice, ci și pedagogice ; o astfel 
de educație stimulează dragostea 
de muncă și trezește în ucenic un 
sentiment de mîndrie pentru cele 
realizate, lucru care se va oglindi

ff mai tîrziu cînd va lucra în în
treprindere.

Citeodată pe mesele maiștrilor 
se pot vedea și piese confecționate 
de ucenici, vopsite cu roșu. Aces
tea reprezintă rebuturi. 
rebut se înregistrează ca 
minus pentru ucenicul 
sau grupa de învățătură. Deoarece 
mai tîrziu, cînd va lucra în pro
ducție, de cele mai multe ori uce
nicul va avea de-a face cu fabri
cație în serie mare, în școala pro
fesională se face și o pregătire în 
acest sens. Se pune mare preț pe 
faptul ca ucenicul să fie în așa 
fel format încit și a suta piesă 
să fie lucrată cu aceeași precizie 
ca și prima.

In orele de lucru în atelierul- 
școală, pentru fiecare operație este 
prevăzută o anumită normă de 
timp. Așa se face că, treptat, în 
decursul celor trei ani de școală, 
ucenicul ajunge să lucreze după 
normele lucrătorilor cu multă ex
periență. Iată deci că începînd 
chiar din perioada de pregătire se 
urmărește ca viitorul muncitor de 
specialitate să poată face față ce
rințelor producției.

UN TABLOU OBIȘNUIT

Fiecare 
punct în 
respectiv

Tabloul pe care vi-l redau mai 
jos a devenit obișnuit. In secția 
de strungarie a atelierului un 
grup de băieți ți fete, strînși în 
jurul unui strung... In mijlocul uce
nicilor, dornici de învățătură, lu- 
crează la un strung un muncitor

mai în vîrstă. Dar așchiile care 
se desprind nu arată ca cele obiș
nuite : ele strălucesc violet. Ochii 
atenți urmăresc cuțitul strungului. 
Se observă un amănunt : partea 
tăietoare este de ceramică, spre 
deosebire de ascuțișul cuțitelor o- 
bișnuile care este de oțel. Cu aju
torul noilor tipuri de cuțite se 
realizează o mai mare viteză de 
tăiere, o suprafață mai netedă și, 
în afară de aceasta, costul lor este 
mai scăzut decît al cuțitelor obiș
nuite. Omul care 
ucenicilor la strung cum se aplică 
această inovație sovietică este pen
tru o zi oaspete al școlii profe
sionale. El este maistru la între
prinderea poporului ,.8 Mai". Se 
numește Kurt Grundke, iar nu
mele său a depășit cu mult gra
nițele orașului Karl-Marx-Stadt. El 
este de asemenea membru al Co
lectivului central de așchiere al 
R.D. Germane, o instituție care se 
ocupă îndeosebi cu introducerea 
metodelor inovatorilor în între
prinderile poporului.

Un sprijin deosebit în această 
orientare a învățămîntului uceni
cilor spre practică și metode noi 
îl acordă conducerii școlii Uniu
nea Sindicatelor Libere Germane. 
Sindicatul și cei mai buni munci
tori de specialitate din întreprin
deri sînt interesați desigur ca 
școala profesională să promoveze 
oameni care să-i sprijine în lupta 
lor pentru aplicarea de noi meto
de de muncă, pentru ridicarea 
rentabilității și pentru o muncă

rfe dilat.. O altă metodă buni 
in orientarea învățămîntului .pre 
practică o constituie excursiile 
ucenicilor în întreprinderi care nu 
fac direct parte din industria con
structoare de mațini-unelte, 
tint înrudite eu aceasta.

DESTINDERE Șl VESELIE

dar

demonstrează

Cînd în pauza de după prînz, 
sau de după terminarea lucrului, 
pe terenul din fața școlii, mingile 
de volei își iau zborul peste pla
se, vizitatorul își poate da seama 
că viața din școala profesională 
a întreprinderii oferă și prilejuri 
de destindere și veselie. Pădurea 
precum și pajiștile întinse ce în
conjoară școala profesională re
prezintă un loc ideal pentru sport 
și jocuri. Fetele și băieții și-au 
construit un teren de volei și in
stalații pentru sărituri în înălți
me și în lungime. Iarna, sau pe 
vreme nefavorabilă, ucenicii își 
petrec timpul liber la club, unde 
dulapurile pline cu cărți și jocuri 
distractive nu lasă de fapt timp 
nimănui să se plictisească.

De două ori pe săptămînă fie
care ucenic are posibilitatea să-l 
consulte pe medicul întreprinde
rii intr-un cabinet medical ame
najat special în acest scop.

In timpul vacanțelor de vară 
nici un ucenic nu cămine în Karl- 
MarxStadt. Ei își întind corturile 
undeva, pe litoralul Mării Baltice 
sau în munți.

In anul viitor se va crea o 
mare înlesnire pentru ucenicii din 
localități mai îndepărtate : termi
narea construcției internatului îi 
va scuti de drumul lung pe cart1 
trebuie să-l străbată pînă la școală.

★
După ce au fost pregătiți timp 

de 2 ani și jumătate la școala
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profesională, ucenicii se reîntorc în 
întreprinderea de care aparțin. A- 
colo ei primesc așa-zisa ..ultima 
șlefuire". Maiștrii își însoțesc uce
nicii nu atît pentru a-i îndruma, 
ci mai mult pentru a-i controla. 
După ce a trecut și această peri
oadă, sosește în sfîrșit punctul cul
minant din viața fi cărui ucenic : 
examenul de calificare profesio
nală. După trecerea acestui exa
men, tinerii muncitori de speciali
tate încep să lucreze în întreprin
derile constructoare de mușini- 
unelte din Karl-Marx-Stadt. De
pinde de ei {‘ ’
care-l vor primi de la tovarășii 
lor cu mai multă experiență ca 
bunul renume de care se bucură 
muncitorii specialiști germani să 
fie păstrat și întărit.

Revenind la elucubrația 
puiului de cagulard, e de re
marcat faptul că cceastă 
manifestare nu e din păcate 
singu'.ară. Acum cîteva luni, 
„France — Observateur** — 
publica o convorbire cu trei ti
neri parașutiști, despre a 
căror orori înfăptuite sub 
comanda lui Mas sou s-a vor
bit ceva mai tirziu — fasci
ști din unghii pînă in creștet. 
Și ei erau însetați de uci
dere, vedeau salvarea Fran
ței in fascism, și că consi
derau armata, legiunea străi
nă, rasismul și războiul drept 
leacuri. Prin urmare, duhuri
le fascismului operează din 
pun pe meleagurile unde ma- 
quisarzii au stăvilit cîndva 
hiterismui în persoană. Aici 
nu mai e vorba de o prezen
tare spectaculară și dirijată 
a duhurilor ca Ia masa de 
spiritism, ci de o reînviere peri
culoasă, o încercare de a pune 
pe picioare, în diferite părți 
ale lumii zdrobitul și urîtul 
fascism. E vorba de o
dare a opiniei publice, a com
bativității ei, o tentativă de 
a strecura prin contrabanda 
și cu ajutorul Calului Troian 
aî falitei democrații burgheze, 
ediția a ll-a a fascismului. De 
altfel încercările de sondare a 
opiniei publice franceze în ce 
privește reacția față de duhu
rile fasciste s-au cam înmulțit 
în ultima vreme. E cunoscută 
tentativa da a strecura pe 
scenele Parisului piesa „Re
gina Cezareei“ o piesă a tră
dătorului executat R. Bra- 
sillach, piesă rasistă, fascistă, 
provocatoare. Din fericire re
acția a fost atît de violentă, 
îneît reprezentațiile atunci 

rzcînd pot avea loc se țin sub
■ oblăduirea unor puternice for
țe polițienești.

(> Așa dar, pe ici pe colo în 
illume, reapar duhurile necurate 
pale fascismului sub o formă 
p sau alta. E un simptom în- 
pgrijorător în adevăr, întrucit 
i e știut că astfel de duhuri ră- 
' sar din mediile fetide ale poli
ticii capitaliste. Și că aceste 

Pmedii obscure și murdare pot 
i. țcrea multe necazuri omenirii, 

așa cum s-a mai întimplat o- 
dată și nu de mult. Experiența

și de ajutorul pe (jns& e un țjun zăgaz împotri-
ii. rin la tnvarasu or

va greșelii. Iar popoarele nu 
uită experiențele istorice pe 
care le opun oricăror încer
cări de răbufnire a duhurilor.

i

i
I

i

Un maistru controlează munca ucenicilor la mașina de șlefuit
rotund — la combinatul de învățămînt „8 Mai“. _ -*■*
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