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în fainele științei 
agricole

Deschiderea Săptămînii 
internaționale a studenților

Adunarea de la Casa de cultură 
a studenților din Capitală

Dev
Prolefari din toaïe țările, tinlțl-văî

Tinerii Sever Tașcău șl losif BartI, tehnicieni la întreprinderea „Electromotor“ Timișoara
ajută cu multă dragoste ucenicii de la grupul școlar „Electromotor" in însușirea tainelor mese
riei. In fotografie : Ucenici asistind la încercarea motoarelor electrice la standul de probe. 

Foto : S. NICULESCU

La cămin-ca
într-o acrizoare trimisă redac

ției, corespondentul voluntar Ion 
Anghel, ne propunea să vizităm 
mai multe cămine ale tinerilor 
muncitori din orașul Ploești, să 
acrim despre felul cum trăiesc 
aici ținerii, cum îngrijesc ei a- 
ceste cămine.

Am socotit propunerea 
•antă și, cu ajutorul co
respondenților volun
tari Ion Anghel, Ion 
Georgescu și Costică
Radu, am organizat un raid prin 
cîteva cămine muncitorești din 
acest oraș.

interes

Prin

creeze o opinie combativă împo
triva acelora care nu au grijă față 
de avutul obștesc. La propunerea 
tinerilor comitetul de cămin a în
ființat o gazetă de perete unde 
sînt criticați aspru cei ce încalcă 
regulamentul de ordine interioa
ră a căminului, cai ce nu au 
destulă grijă față de bunurile 
obștești.

In urmă cu cîteva luni, tinerii

citava cămine ale tinerilor 
muncitori din orașul Ploești

format și aici un comitet 
de cămin, s-au ale» chiar și res
ponsabili de dormitoare dar ac
tivitatea lor este aproape inexis
tentă. Nu s-a reușit să se creeze 
aici o opinie combativă împo
triva celor ce nu păstrează cură
țenia, a celor cc distrug bunuri
le obștești.

în dormitorul nr. 15 am stat 
de vorbă cu mai mulți tineri.

dulapuri 
inscripție 
iar pe 

cretă. Pe

Marți seara, la Casa de cul
tură a studenților „Grigore Preo
teasa“ din Capitală a avut loc o 
adunare cu prilejul deschiderii 
Săptămînii internaționale a stu
denților și a Zilei mondiale a 
tineretului.

Au participat studenți din Ca
pitală, precum și studenți străini 
care învață în țara noastră.

Vorbind despre importanța 
sărbătoririi tradiționalei Săptă- 
mîni internaționale a studenților, 
tov. Marin Voiculescu, secretar 
al Comitetului Executiv al 
U.AS.B-., a subliniat că ea con
stituie pentru studenții din țara 
noastră un nou prilej pentru a 
demonstra dorința sinceră de

dezvoltare a colaborării interna
ționala a studenților, 
festare a solidarității 
studenților din țările capitaliste 
pentru îmbunătățirea condițiilor 
de viață fi de studiu, pentru in
dependența națională, pentru 
pace.

Participanții la adunare au tri
mis o telegramă de salut Confe
rinței Internaționale a Studenți
lor care se desfășoară in prezent 
la Praga.

A fost prezentat apoi un pro
gram artistic susținut de studen
ții Institutului Politehnic din 
București.

(Agerpres)

in Valea Jiului

Se extinde mișcarea de inovații

Condiții minunate 
pentru odihnă și studiu

Prirnul popas l-am făcut la 
căminul tinerilor de la Uzinele 
„1 Mai“. Am vizitat întregul că
min, cameră cu cameră, și totul 
ne-a surprins plăcut.

Era de dimineață și majori
tatea tinetelor erau plecați. Ici, 
colo, în cîte un pat mai dormeau 
cei care lucraseră în schimbul de 
noapte. Și peste tot era liniște. 
Cineva nc-a îndemnat să mergem 
atenți, fără zgomot. Oricare ca
meră deschideai te întîmpina a- 
ceeași ordine și curățenie. Paturi 
cu așternutul de un alb imaculat, 
cu saltele moi, dulapuri pentru 
haine, covoare pe jos.

Comitetul U.T.M. al uzinelor 
„1 Mai” a acordat o deosebită 
atenție modului cum trăiesc ti
neri și cum păstrează ei bunurile 
încredințate spre folosință perso
nală de către uzină. Cu mult 
timp în urmă a fost înființat un 
comitet de cămin, format din cei 
mat destoinici tineri locatari.

Pentru păstrarea curățeniei, 
comitetul de cămin a organizat 
o întrecere pentru cea mai fru
moasă cameră. Nimeni nu ar pu
tea apune care dormitor e pri
mul, deoarece fiecare tînăr se 
străduiește să nu fie socotit prin
tre cei care nu se pricep la gos
podărie. Camerele în care locuieso 
fetele au tablouri pe pereți și 
glastre cu flori la geamuri, nu se 
deosebesc cu nimio de cele ale 
celor mai harnice gospodine.

Comitetul U.T.M. a reușit »*

au propus comitetului de cămin 
să amenajeze prin muncă volun
tară un club de vară unde să-și 
petreacă timpul liber. Propune
rea a fost socotită interesantă 
de către comitetul U.T.M. pe u- 
zină și s-a trecut la înfăptuirea 
ei. Adeseori, seara sau chiar di
mineața, la ieșirea din schimb 
tinerii lucrau cu multă dragoste, 
reușind să-și amenajeze în scurt 
timp un club de vară și un parc 
unde au sădit flori. Comitetul 
U.T.M. acordă o deosebită grijă 
felului cum tinerii din cămin își 
petrec timpul liber. în fiecare 
săptămînă sînt organizate aici , Joi 
ale tineretului”. Clubul uzinei 
care se află la parterul imobilu
lui le stă de asemenea la dispo
ziție celor 550 de tineri locatari.

In mai toate camerele, alături 
de cărți beletristice și de litera
tură de specialitate întîlnești și 
numeroase manuale școlare. Mulți 
din tinerii muncitori sînt elevi 
ai școlilor medii serale. Minuna
tele condiții de viață pe care le 
au create le dă posibilitatea să 
învețe continuu pentru a deveni 
mai 
mai 
larg

bine pregătiți profesional, ’ 
stăpîni pe tehnică, cu un mai 
orizont cultural și științific.

De ce rămînețl 
Indiferenți ?

în urmă ou numai un «n 
iile, tinerilor de la Rafinăria 
1 li t-a dat în folosință un 
min nou.

Prin grija conducerii întreprin
derii căminul a fost înzestrat cu 
tot mobilierul neceaar. Cum în- 
grijeso însă tinerii bunurile a- 
cestea de preț, ce le-au fost în
credințate ? E drept, a fost

Cît valoreazâ cursul 
de minim tehnic

La Șantierul naval din Galați 
au funcționat anul acesta 15 
curșuri de minim tehnic. Aceste 
cursuri au fost frecventate de 656 
muncitori și tehnicieni de dife
rite specialități, care au căpătat 
atît cunoștințe tehnice cit și eco
nomice.

Cursurile de minim tehnic au 
dat posibilitatea ca mai mult de 
500 muncitori să-și ridice cate- 
gorța de încadrqre și să execute 
lucrări de construcție navală de 
înaltă precizie și calificare. Ast
fel, sudorul Gheorghe Buhuteă 
este în momentul de față șef de 
brigadă, iar mulți alții frtlntași

do 
nr. 
că-

în producția. Cursurile da minim 
tehnic au făcut posibil pe de altă 
parte ca metodele înaintate de 
muncă să capete un mai larg 
cîmp de aplicare. Astfel 40 la 
sută din întregul volum de lu
crări de sudură la vasele ce se 
construiesc aici se realizează prin 
sudură automată și semiautomată. 
Un alt aspect este și acela că, 
față de anul trecut, consumul de 
pietal a fost redus cu 14,1 ‘ ~
la un remorcher^ de 1200 
modernizat și cu 56,4 tone 
motonavă de 2.000 tone.

(A ger preș)

tone 
CP. 
la o

Din frumusețile pat rlel : Porțile de Fier
Foto : AGERPRES

Pe unul din 
observăm o 
cu creionul, 
altul una cu

cruionul am reușit s-o des-cea cu
cifrăm. Aici era scrisă data cînd 
Mircea Găman abandonase școala 
medie pe care se angajase s-o ur
meze, dată sub care autorul își 
așternuse semnătura indiscifrabilă.

GH. NEAGU

(Continuare în pag. 3-a)

apă pentru stropit în abataje, 
, care 

aduce anual o economie de circa 
45000 lei. ■

In primele 10 luni ale acestui 
an la cabinetele tehnice ale mi
nelor Văii Jiului au fost prezen
tate 454 de inovații din care s-au 
aplicat pînă acum în procesul 
de extracție al cărbunelui 
Aplicarea acestor inovații 
ce economii antecalculate 
peste 2.000.000 lei pe an.

Inovatorii mineri din Valea _
Jiului aduc o prețioasă coniribii- fără consum de energie, 
ție la realizarea de cît mai multe '< 
economii. Prin aplicarea . inova- 1 
țici de amplasare judicioasă a 
suitoarelor colectoare in subte
ran, inovație concepută de un co
lectiv de tehnicieni șl ingineri 
de la mina Vulcan, se obține o 
economie anuală antecalculată de 
peste 50.000 lei. Printre inova
țiile importante aplicate în Va
lea Jiului se numără și aceea 
a unui colectiv de ingineri șl 
tehnicieni de la mina Aninoasa 
privind alimentarea continuă cu
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Primirea 
ministrului Italiei 

de către președintele 
Consiliului 
de Miniștri 

al Republicii 
Populare Rotnîne, 

Chivu Stoica
Marți 10 noiembrie 1959, pre

ședintele Consiliului de Miniștri, 
al Republicii Populare Romîne, 
Chivu Stoica, a primit în au
diență pe noul ministru al Ita
liei la București, Alberto Paveri 
Fontana.

La audiență a asistat ministrul 
Afacerilor Externe, Avram Bu- 
naciu.

Economii echivalente 
cu 121000 perechi 

de încălțăminte

253. 
adu- 

de

(Agerpres)

■

în cadrul Palatului culturii din Reșița funcționează un cerc de 
fotoamatori frecventat de muncitori si tehnicieni ai Combinatului 

i metalurgic.
Foto : P. PAVEL

Pe șantierul rafinăriei
nr. 10

Constructorii și montorii de 
pa șantierul Rafinăriei nr. 10 
Onești lucrează intens pentru ca 
la sfîrșitul acestui an instalația 
de cracare catalitică nr. 1 să 
intre în probe tehnologice. In a- 
cest scop au început pregătirile 
în vederea probelor 
Iar la condensatoare 
probele de etanșare.
nea se lucrează intens la mon
tajul electrofiltrulul șl generatoa. 
relor, precum șl la terminarea

pregătirile 
hidraulice, 
aii început 
De aseme-

Onești
legăturilor conductelor tehnolo
gice.

In următoarele zile se vor ter
mina toate lucrările de montaj 
ale aparaturii din sălile pompe
lor și va începe finisajul.

La instalația de cracare cata
litică nr. 2 construcțiile și mon
tajele blocului coloanelor sînt e- 
xecutate în proporție de 70 la 
sută.

Muncitorii, tehnicienii șl In
ginerii din fabricile de pielărie 
și încălțăminte acordă o aten
ție deosebită reducerii consu
murilor specifice de piele, tal
pă, materiale auxiliare etc.,

O experiență valoroasă au a- 
cuinulat colectivele de la Uzinele 
„lanoș Herbak“ din Cluj — de 
unde a pornit inițiativa patrio
tică „de a realiza la cit mai 
multe' produse cele mai mici 
consumuri specifice și cea mal 
bună calitate“, precum și de la 
fabricile „Kirov“ din Capitală, 
„Solidaritatea“ din Oradea șt 
alte întreprinderi din țară. Mun
citorii, tehnicienii și inginerii 
de la aceste fabrici au aplicat 
pe scară largă metode înaintate 
de muncă ca : uscarea pieilor pe 
plăci de sticlă, croirea combina
tă a pieilor, refolosirea tanlnulul 
șj cromului etc. Astfel muncito
rii da la Fabrica „Kirov", în 
afară de economiile însemnate 
obținute la locul de muncă, 
de la magazie cu 1 la suta 
puțină materie primă față 
consumul normat.

De la începutul anului 
pînă la sfîrșitul lunii octombrie 
numai colectivele dă la Uzinele 
„Janos Hcrbak“ din Cluj, fabri
cile „Kirov“ dl:i Capitală șl 
„Solidaritatea“ din Oradea a i 
economisit o cantitate de piele 
și talpă din care se pot produce 
un plus de peste 121.000 perechi 
de încălțăminte.

(Agerpres)

scot 
mai 

de

șl

La Institutul de petrol, ga
ze șl geologie din Bucu
rești, învață studențl din a- 
proape 22 de țâri, latâ-l pe 
clțlva dintre studenții străini, 
ascultind alături de colegii 
lor romlnl, explicațiile profe
sorului In laboratorul de 
petrografîe al Institutului.

Foto t A. COPOS

Cine se aseamană
se adună

SA RASPINDEȘTI
CU PASIUNE ȘTIINȚA!

nară a ceea ce este real șl folo
sitor.

Țăranul nu e bucuros să are 
decit atunci cind pămîntul este 
in stare de umiditate optimă. El 
știe că numai atunci brazda se 
mârunțețte și se revarsă după 
plug, iar recolta este asigurată ; 
el știe insă cum trebuie făcută 
arătura și in condiții de secetă.

Țăranii din comuna Recea, ra
ionul Șomcuța Mare, regiunea 
Baia Mare aplică pe solul lor 
podzolie cantități mari de mar
nă ; îmbunătățesc astfel radical 
solul și obțin recolte mari. Știin
ța n-a venit decit să confirme ți 
să explice acest procedeu tradi
țional. Țăranii din jurul Aradului 
au semănat cartofi timpurii 
preîncolțiți sau chiar iarovizați, 
înainte de a li se fi explicat 
științific iarovizarea. Țăranii din 
sudul Olteniei cultivă pepeni pe 
nisipuri după următoarea meto
dă : fac o groapă de 50 cm., 
aruncă in fundul ei un coș de 
gunoi de grajd, astupă groapa 
cu nisipul scos și seamănă dea
supra pepeni. Gunoiul din fun
dul gropii asigură hrana ți con
servă apa necesară plantelor. 
Această metodă a fost redesco
perită ți pusă in termeni țtiinți- 
fici de un cercetător maghiar.

Folosind îndrumările ingineri
lor agronomi, punind la contri
buție propria lor experiență ți 
lucrind cu pricepere ți sirguințâ, 
mulți brigadieri din gospodăriile 
de stat, multi țărani din gospo
dăriile colective au obținut re
colte record de griu, de porumb, 
de floarea-soarelui, de sfeclă de 
zahăr, de cartofi, de orez ți de 
alte plante, iecolte care in tre-

(Continuare în pag. 2-a)

M-am tntîlnit la Congresul 
A.R.L.U.S. cu tovarășa Maria Zi- 
daru, președinta gospodăriei co
lective din comuna Păulești, re
giunea Baia Mare. Am discutat 
cu ea despre metodele lucrării 
solului, despre ingrășămintele 
minerale, despre hibrizii dubli 
de porumb și despre multe alte 
mijloace cu care gospodăria co
lectivă din Păulești a progresat 
neîncetat și a făcut, dintr-un sat 
de țărani săraci și oropsiți, un 
sat de colectiviști înstăriți și 
mulțumiți de viața lor.

Cunoștințele solide și multila
terale ale tovarășei Maria Zida- 
ru mi-au arătat încă odată ce 
pîrghie puternică de perfecțio
nare a agriculturii este știința 
agricolă.

Știința agricolă nu este o teo
rie stearpă, ci este sinteza mul
tor cercetări concrete pe teren 
sau in laboratoare, făcute da 
specialiști, și a multor rezultate 
din practică, obținute de frun
tașii din agricultură. Știința e 
poteca bătătorită de alții înain
tea noastră, e busola navigato
rului, este farul care luminează 
în întuneric. Cînd călătorul, care 
străbate pădurea sau munții 
neumblați, pierde poteca, el 
este în primejdie să rătăcească 
multă vreme. Marinarul fără bu
solă poate naviga, dar trebuie 
să se țină mereu lingă țărmuri ; 
calea lui pină la țel e mult mai 
lungă și mai anevoioasă.

Purtătorii științei agricole în 
mijlocul țărănimii muncitoare 
sînt, în primul rînd, inginerul 
agronom și tehnicianul agricol. 
Ei trebuie să fie motorul mereu 
în mișcare, fermentul mereu ac
tiv în mijlocul muncitorilor de pe 
.ogoare de toate virstele și in

de acad. prof. G. lonescu-Sisești
special In mijlocul tinerilor, care 
au mai multă curiozitate ți sint 
mai receptivi la tot ceea ce este 
nou.

Fiecare inginer agronom sau 
tehnician va alege mijloacele 
cele mai potrivite locului și Îm
prejurărilor pentru ca difuzarea 
științei agricole să fie rodnică. 
Ei vor participa la cursurile de 
masă, vor ajuta pe Învățători in 
munca lor didactică, mai ales in 
organizarea loturilor școlare, vor 
ține conferințe, instruind pe as
cultătorii lor in aplicarea noilor

Omul caro cunoaște solul, 
planta și animalul, omul caro 
știe să minuiască mașinile și u- 
neltele moderne, care cunoaște 
construcția motorului, dar care 
știe in același timp să minuias
că eprubeta, microscopul ți ba
lanța tehnică este omul 'nou al 
agriculturii socialiste.

Inginerul agronom și tehnicia
nul trebuie să depășească insă 
și mai mult cimpul de activitate 
ca propagandiști ai științei a- 
gricole. Trebuie să organizeze 
loturi demonstrative, in care

Cuvînt către tinerii specialiști 
din agricultură

metode înaintate in agricultură, 
vor prezenta cărțile noi apărute 
și vor explica însemnătatea și 
conținutul lor, vor citi împreună 
și vor comenta articole intere
sante din reviste și ziare, vor or
ganiza consultații și convorbiri, 
în care țăranii să-și poată expu
ne părerile și ideile lor. Ei vor 
organiza case-laborator, dar nu 
ca niște expoziții sau muzee sta
tice, ci ca mijloace efective și 
dinamice de a ridica nivelul 
științific și aptitudinile profesio
nale ale tinerilor discipoli. Aceș
tia trebuie să învețe să recu
noască semințele de calitate, să 
privească cu lupa sau cu micro
scopul, să determine singuri bo
lile ți dăunătorii, să cunoască 
singuri ingrățămintele cele mai 
potrivite regiunii, să experimen
teze soiurile cele mai produc
tiv«, ei«.

sa

se aplice metodele verificate 
sporire a producției ți care 
fie in mijlocul țărănimii 
exemplu viu și convingător. Dar 
mai ales, inginerul și tehnicianul 
sint datori să aplice corect și 
diferențiat recomandările știin
ței, in sectorul de producție 
unde au răspunderea directă, 
pentru că altfel toate îndemnu
rile date prin sfaturi, convorbiri, 
lecții sau conferințe rămin literă 
moartă față de realitatea care 
ar contrazice aceste îndemnuri.

Inginerul agronom ți tehnicia
nul să nu arunce peste bord ex
periența ți înțelepciunea țără
nească. Să plece urechea și să-i 
asculte cu băgare de seamă pe 
țărani și în special pe fruntașii 
recoltelor mari. Țăranii au o ex
periență milenară și unii din ei 
gu adesea o Intuiție «xtraordi*

de 
să 
un

Kurt Kwendenfeld, proprieta
rul unei obscure îăbricuțe de 
limonadă, aflată în orășelul 
Brinst din Saxonia Inferioară 
a înțeles abia acum că e foarte 
vinovat față de guvernul de la 
Bonn. In cursul anilor scurși 
după război, el bănuia mereu 
pe cancelarul Adenauer șl pe 
acolițli săi că nu Iubesc înde
ajuns fascismul.

— Kurt dragă, mă întristezi 
— îl spunea adesea frâu Kwen
denfeld. Cum se poate ca tu 
să nu fl prins de veste că gu
vernului nostru îl sînt de tre
buință tocmai hltlerlștli vechi 
șl cu experiență ca tine ? Ui- 
tă-te șl tu la ce se petrece în 
jurul tău: Speidel, Schacht, 
Krupp, toți, dar absolut toți 

' șl-au raluat vechile lor 
afaceri,

— Ăștia sînt stele de 
mărimea întila — răs

pundea evaziv Kurt.
— Să nu crezi că eu nu mă 

descurc în politică. Acum e ne. 
voie de toate stei sie, mari și 
mici. Șl tu, tu care ești atit de 
înzestrat, toată ziulica, limo
nadă și iar limonadă l se căina 
îrau Kwendenfeld.

Și iată că măruntul produ
cător de băuturi nealcollzate a 
aflat din surse vrednice de cre
zare că a fost elaborată o lege 
prin care sînt amnistiațl toți 
criminalii de război, ce se as
cund sub nume false, (după 
cele mai modeste date, numărul 
acestora se ridică la 60.000). 
Vestea l-a făcut să roșească 
pină în vîrful urechilor pe Kurt 
necredinciosul. Scurt timp 
după aceasta ei bătea Ia ușa 
ministrului de interne al Saxo- 
niei Interioare.

— Nu pot să tăinulesc mai 
departe adevăratul meu nume 
și trecutul meu glorios — spu
nea Kurt stringînd cu efuziune 
mina ministrului de interne.

— Cum adică, nu am cinstea 
să vorbesc cu domnul Kwenden
feld, proprietarul fabricii de li
monadă din Brinst ? — se in
formă ministrul.

— Nu, eu sînt Kurt Knutt...
— Da ?! exclamă ministrul. 

Kurt Knutt, cunoscutul, și actl. 
vul șef națlonal-socialist 
Bremen î

— Jawohl | Insigna de 
pentru muncă activă I In
marșului spre răsărit, colabora-

din

aur 
anii

tor principal al statului major 
al iul Rossnberg pentru Ucra
ina.

>— în ce ramură ați lucrat?
— Industrială. Numai direc

ția mea a stors peste 40.000.000 
kilograme de produse pentru 
armata fiihrerulul.

— Foametea din Ucraina în 
timpul ocupației...

— Nu mă laud, dau- tot eu 
sînt autorul principal — com
pletă Kurt Knutt.

— Ucraina... Ucraina... Pen
tru prea multă vreme ați dis
părut stimate herr Knutt I

— Mi.era teamă să nu mi 
se ceară socoteală. M-am as
cuns sub acest nume lung și 
urît — Kwendenfeld. Dar natu
ra, știți prea bine își cere drep

turile : am devenit 
membru activ al parti
dului „Blocul celor iz. 
goniți și celor lipsiți

de drepturi“. Numai din pre
cauție am refuzat candidatura 
pentru Bundestag.

— Dumnezeule I — exclamă 
ministrul. Dragă Kurt, tocmai 
dumneata să te ocupi cu... cu 
limonada ? 1

— Același lucru ml l-a spus 
adesea și soția mea — recu
noscu vinovat, Kurt. Dar eu mă 
îndoiam, mă codeam...

— Aș mal înțelege temerile 
dumitale dacă n-ai cunoaște 
cum stau lucrurile în statul 
nostru — spuse mustrător mi
nistrul. — Nouă ne trebuie ca
dre cu idei bine înrădăcinate, 
cu vastă experiență practică.

— Același lucru ml.! spunea 
șl nevastă-mea — recunoscu 
încă odată Kurt. Și se mustră 
grozav în sinea lui: Cum 
de-am uitat vechiul proverb 
„Cine se aseamănă se adună"? 
Cum de n-am văzut că locul 
meu e lingă foștii mei camarazi 
hiterlști c.ire ocupă azi posturi 
unul și unul ?

Mă înclin în fața slmțu-
! stimatei fran 

rog să lua ți
Iui politic al 
Knutt. Și vă 
notă că chiar acum semnez nu
mirea dumneavoastră ca șef al 
poliției din landul Saxonia In
terioară.

— Heil Adenauer I — pocni 
voios călcîlele Kurt Knutt, sub
liniind prin aceasta cea de-a 
doua șl — trebuie să sperăm 
— ultima sa naștere.

EM. RUCAR J
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înscris la
— Da, 

asta ?
— Păi,

Mi-a spus fi-miu că 
cercul agrotehnic, 
nene Badea, și ce-

Pâtrunzînd
în tainele științei agricole

„Institutul de cercetări
al colectivei

Tinerii colectiviști din Pechea 
B-au obișnuit tot mai mult să se 
întâlnească în cîteva seri pe săp
tămînă, ori duminică diminfeața, 
într-un loc care le-a devenit 
drag: casa-laborator.

Aici în camerele acestei clădiri 
de multe ori lumina arde pînă 
noaptea tîrari*u. Așa cum spunea 
inginerul agronom Mircea Țăra- 
nu, casa-laborator a devenit pen
tru ei, tinerii colectiviști, un ade
vărat institut local de cercetări 
agricole. Desigur „institutul“ lor 
n-are înfățișarea maiestoasă și 
academică cuvenită unei aseme
nea instituții, nici aparate dintre 
cele mai complicate, ori terenuri 
experimentale întinse. Cu toate 
acestea aici se desfășoară o bo
gată activitate creatoare, intere
santă, pasionantă, plină de roade, 
care a atras pe majoritatea 
Kjlor colectiviști. Ce-i 
interesează pe ei aici, 
ce învață la casa-labo
rator, ce experiențe fac 
și care sînt roadele 
muncii lor ?

Am pus aceste între
bări mai multor tineri, 
dintre cei mai pasionați pentru 
asemenea preocupări. Tinerii au 
răspuns simplu, cu siguranța 
unor oameni familiarizați deja 
cu problemele științifice. Primul, 
Marin Manea povestește mândru 
cum a căpătat el încredere în 
știință, cum s-a apropiat dc 
casa-laborator.

— Ca să fiu sincer, la început 
nu prea știam eu ce-i aia câsa-la- 
borator. Se înființase nu prea de
mult și nu-i dădeapi jiip.i o aten
ție. Iată însă că înt<-o jidupate ge- |>l^ntă de^va^jare. 
nerală U.T.M. s-a vorbit despre 
această casa-laborator, inginerul, 
secretarul U.T.M. ne-a îndem
nat să venim aici pentru că o 
să avem multe de învățat.

A doua zi m-am du® și eu a- 
colo împreună 
Am găsit mai mulți 
fete îii jurul 
le arăta 
greutatea hectolitrică a griului. 
Pe urmă, le-a arătat

tine-

cu alți tineri, 
băjieți și 

inginerului, care 
cum se calculează

fa- 
ex- 
pe 
să 
să

cum se 
umblă cu aparatele, ce rost au 
fiecare. Am început .să mă simt 
și eu bine acolo. O să crezi poate 
că mergeam ' acolo nufrtâi să ne 
uităm în mîr'tdscop sau să ne 
jucăm cu eprubetele? Nu. To
varășul inginer a discutat Cu noi 
ce cercetări ne <propunem să 
cern, cum ne organizăm lotul 
perimental de vreo 8 hectare 
care-I aveni, ce experiențe 
facem pe el. Și-am hotărît 
sprijinim in ai întîi gospodăria în 
găsirea unor soiuri mai bune de 
porumb pentru pămîntul nostru.

cum a fost cu porumbul:Uite

f

t

•4

\|

Studiind exponatele 
easel-labortrtph 

Pînă în *57 noi cultivam în 
gospodărie numai soiuri locale 
de porumb- Ațtt soiuri se zicea 
că nu merg la-noii.’Îngrijeam po
rumbul cum știam mai bine : îi 
semănăm ia timp, îl prășeam de 
2—3 ori, îl polenizam artificial... 
Vorba aia, doar lapte de pasăre 
nu-i dam. Dar nu reușeam nici
odată să depășim 2.000 kg. boabe 
la hectar. Erau soiuri slabe, ce 
vrei, nu puteau da mai mult. Și 
mi-era și mie ciudă, ca la toți 
ceilalți. Iată însă că am hotărît 
să încercăm să adaptăm la con
dițiile noastre soiul „Icar 54“, 
care-i unul din cele mai produc
tive. Am încercat întîi pe lotu
rile experimentale. Am însămîn- 
țat vreo două hectare după re
gulile prescrise ale agrotehnicii, 
le-am muncit cum scrie la carte, 
la timpul cel mai potrivit. Con-

Ce învață tinerii
colectiviști din Pechea 

la casa-laborator
ducerii i-a plăcut recolta pe care 
am scos-o și în anul următor au 
fost semănate cu acest soii 1.400 
ha., de pe care s-a scos o pro
ducție medie de 3.200 kg. boabe 
la hectar. De fapt, noi ara mai 
încercat pe terenul nostru expe
rimental vreo opt metode de a 
cultiva porumbul în combinație 
cu diferite plante legumicole. 
Mie îmi place foarte mult să mă 
ocup de cultura porumbului. Să 
știi că e foarte interesantă, e o

L-am ascultat uimit cu cită si
guranță vorbea despre soiurile de 
porumb, despre producțiile pe 
care le dau fiecare, el un simplu 
băiat, tînăr țăran colectivist. Și 
ceilalți tineri colectiviști au în
vățat mult la casa-laborator. Și 
pe ei i-au pasionat experiențele 
care se făceau aici.

— Pînă nu de mult, 
utemistul Ion Toia, la 
complet necunoscute

ne spune 
noi erau 
culturile

Cartea de știință agricolă
la îndemînă tuturor!

Tot mai mare este numărul ce
lor ce muncesc în agricultură 
care caută în cărți căile ce duc 
la obținerea unor producții mari 
și constante în fiecare an. Se 
ivesc, de aceea, mai multe pro
bleme în legătură cu difuzarea 
acestor cărți, cu folosirea lor, 
probleme asupra cărora am ce
rut părerea mai multor tineri 
specialiști, muncitori și colecti
viști. lată ce ne-au răspuns ti
nerii ingineri, tehnicieni, meca
nizatori și colectiviști din cîteva 
unități agricole socialiste din re
giunea Ploești.

Gospodăria agricolă de stat 
Rîmnicu-Sărat are o bibliotecă 
agricolă destul de bine înzes
trată - peste 500 de tratate, 
cursuri, broșuri și reviste de spe
cialitate. „Pentru a pune la în- 
demîna tuturor muncitorilor noștri 
cărțile necesare, spune tînărul 
inginer Aurel Furfurică-biblioteca 
a fost împărțită pe specialități și 
repartizată sectoarelor respecti
ve : la ferma de păsări, la fer
ma de vaci, la sectorul mecanic, 
la sectorul vegetal. Astfel, fie
care muncitor și tehnician are la 
îndemînă cu ușurință publica
țiile legate de specificul său de 
muncă. Și cea mai mare parte 
q muncitorilor și • tehnicienilor 

u

tehnice. Vedeam noi că alte gos
podării scot venituri frumoase 
de pe urma acestora, dar la noi, 
în condițiile de stepă, se zicea 
că nu merg. Atunci, vreo cîțiva 
dintre noi i-am propus tovară
șului inginer să încercăm pe te
renul experimental, măcar pe o 
jumătate de hectar, să vedem 
cum se comportă culturile teh
nice la solul nostru, care dintre 
ele pot fi adaptate la condițiile 
noastre. Am încercat și au dat 
rezultate bune. Anul acesta am 
cultnvat pentru prima oară sfeclă 
de zahăr în gospodărie, iar acum, 
în toamnă, am obținut de pe 
cele 20 ha. lucrate de brigada 
de tineret condusă de Costache 
Năstase o producție medie de 
29.000 kg. sfeclă la hectar“.

Tovarășul inginer ne-a mai 
făcut o propunere in
teresantă : să construim 
cu forțele noastre un 
incubator. La început 
nici nu voiam să cre
dem că sîntem în stare 
să facem așa ceva. Ni 
se părea un lucru prea

complicat. Dar am reușit pînă 
la urmă. Mai întîi, am studiat 
amănunțit cum arată un incuba
tor, cum funcționează, din ce 
e făcut. Pe urmă am adunat 
materialele. Am reușit să facem 
un incubator cu o capacitate de 
5.000 ouă și cu un randament 
de 95 la sută.

Tinerii colectiviști din Pechea 
sînt pe drept cuvânt mîndri de 
„institutul“ lor, de activitatea a- 
cestuia. Casa-laborator a ajutat 
să pătrundă mai adînc în gospo
dărie luiujina științei agricole. 
Mi-am dat seama de asta ascul- 
tînd cu cîtă siguranță și com
petență vorbesc tinerii despre 
toate aceste lucrări, cît de mult 
respectă ei știința agricolă și cu 
cîtă dragoste se apropie de ea. 
Sînt acestea chezășii sigure că 
stăpînii ogoarelor din Pechea 
vor știi să smulgă pămîntului 
roade tot mai bogate.

6. G. D1AGONU

noștri le studiază cu pasiune și 
se străduiesc să aplice învăță
mintele căpătate. Rezultatul aces
tei preocupări îl constituie pro
ducțiile mari și constante obți
nute de gospodăria noastră. Nu
mai în acest an, de exemplu, 
am reușit să obținem, prin de
pășirea planului de producție în 
mai multe sectoare, un benefi
ciu de peste 700.000 lei“.

Despre biblioteca tehnică a 
stațiunii de mașini și tractoare 
Sihlea ne-au vorbit Gheorghe 
Moglqn tractorist - Ion Lungu 
- dispecer și Ștefan Brota - a- 
gronom.de sector.

„Mecanizatorii din stațiunea 
noastră sînt în majoritate țineri. 
Noutățile științifice ii pasio
nează pe mulți și de aceea 
doresc să citească lucrările de 
specialitate. Din păcate, din vina 
conducerii stațiunii și a comite
tului de întreprindere care erau 
datoare să asigure fondurile ne
cesare pentru procurarea cărți
lor, biblioteca noastră este des
tul de săracă. Avem în 
vreo 300 de cărți beletristice 
tehnice pe care le-am 
răscitit și cînd eram pe 
campanii, și în timpul ' 
țiilor, în stațiune. In 
nostru de producție trebuie să 
cunoaștem multe lucruri, să fim 
și buni agricultori, și buni meca
nizatori și pentru asta trebuie să 
citim, să învățăm. Cărți sint 
destule în librării, sau mai bine 
zis, au fost pentru că multe s-au 

total 
?i 

citit și 
cîmp, în 
repara- 

procesul

Pe tinerii întovărășiți din co
muna Călugăreni, regiunea 
București, îi interesează mult 
cultura porumbului. lată-i 
discutînd cu interes despre 
recolta obținută anul acesta, 
despre soiurile de porumb 

care se cultivă la ei.

La cercul 
agrotehnic

adică nu- 
nevoie de 

nu

măi Costică,, 
mai voi tinerii aveți 
știință ? Noi, ăștia bălrinii, 
trebuie să aplicăm pe păminlurife 
întovărășirii metodele avansate ? 
Ce zici? la fă bine și înscrie-mă 
și pe mine că doar ani fost și 
astă-iarnă.

Surizind, comunistul Ivan Con
stantin. tehnician agronom în co
muna Bălaria, raionul Drăgă- 
nești-Vlașca scoase din sertarul 
mesei un caiet, ll deschise și în 
dreptul numărului 98 trecu nu
mele lui moș Ion Badea.

■— Afă taică, da s-au înscris 
mulți. Și văd aici numai nume de 
fete și flăcăi.

— Da, sînt toți utemiștii din 
cele patru întovărășiri ale noa
stre, plus alți tineri și vîrstnici. 
Și se înscriu mereu. Organizația 
U.T.M. s-a ocupat de astai. Chiar 
Marcel al dumitale, care-i secre
tarul U.T.M., a stat de vorbă 
cu băieții și fetele din sat și i-a 
îndemnat să se înscrie la cerc.

— Auzi, și mie abia acum 
să-mi spună ? !

Și moș Ion ieși din birou su- 
rîzind.

B. NICOLAE

Tînâra colectivistâ Steiiana Minea de la G.A.C. „Viața Noua“, 
din comuna Romînești, regiunea Ploești, a îndrăgit tot mai mult 
cititul, studiul cărților de popularizare a științei agricole, care 

îi folosesc foarte mult la îmbogățirea cunoștințelor ei.
Foto : P. PAVEL

epuizat și n-au mai fost reedi
tate. Cursul de exploatarea 
parcului de mașini și tractoare 
de Swlrscevschi, cursul de trac
toare de Boltinschi, cursul de 
organe de mașini etc. — iată nu
mai cîteva lucrări care au apă
rut, care ne erau foarte nece
sare dar care lipsesc din biblio
teca noastră. De asemenea pen
tru agronomi lipsesc lucrările 
specifice muncii lor, deși s-au 
găsit în librării.

Absența cărților de specialita
te din biblioteca noastră se face 
simțită. Avînd la îndemînă broșuri 
de popularizare, cărți tehnice, 
am putea să rezolvăm mai ope
rativ o serie de probleme ,tehni-, 
ce, am putea să facem diverse 
raționalizări, inovații; Toate ace
stea ne sint necesare dar ca să 
rezolvi problemele ce se pun în 
legătură cu conceperea și con
strucția lor trebuie să citești lite
ratura de specialitate pe care 
noi din păcate nu o avem".

Majoritatea tinerilor colecti
viști din comuna Ciorăști sînt ci
titori frecvenți ai bibliotecii col
țului roșu din gospodărie. Ii in
teresează îndeosebi cărțile bele
tristice. Cărțile, revistele și bro
șurile de popularizare a științei 
agricole le sînt, într-o oarecare 
măsură, străine, deși biblioteca 
gospodăriei 
înzestrată, 
pătrundă 
înaintate ?

este destul de bine 
Nu doresc oare să 
tainele agriculturii, 
lată ce ne spune

Să răspindești
cu pasiune știința!

(Urmare din pag. l-a)

cut păreau cu neputință de rea
lizai.

Munca inginerilor și tehnicie
nilor din diferite sectoare ale 
agriculturii s-a dovedit deci rod
nică, dar se pune întrebarea : 
se pot oare mulțumi aceștia cu 
succesele obținute ? Se pot ei 
mulțumi cu ceea ce știu și pot ei 
azi f Dacă s-ar mulțumi cu a- 
ceasta, experiența și învățătura 
ior s-ar pietrifica și ar deveni cu 
încetul sterilă.

Pianiștii și muzicienii în gene 
rai nu se mulțumesc cu bucățile 
deja știute, chiar cînd au obți
nut mari succese cu e!e ; ei lu
crează în fiecare zi mpiie ore. 
descifrează noi partituri ; altfel 
talentul pălește și se eiiolează 
ca o plantă fără lumină. Ingine
rul agronom, care a acumulat 
multe cunoștințe în facultate, și 
care lucrează pe teren, încreză 
tor în pregătirea lui trebuie să 
facă ce face pianistul, să desci
freze noi partituri în fiecare zi, 
adică să se țină mereu la cu
rent cu ceea ce este nou în spe
cialitatea sa ; altfel pregătirea 
sa ruginește ca fierul de plug 
care nu ară.

E adevărat că inginerul agro
nom, tehnicianul și muncitorul a- 
gricol trăiesc în contact perma
nent cu pămîntul, cu planta, cu 
mașina, cu animalul și însuși a- 
cest contact este un izvor nesecat 
de experiență și de învățăminte 
pe care ei trebuie să le valorifice 
pentru ei și pentru alții. Dar ei 
trebuie să ia cunoștință și de 
experiența altora, concentrată în 
cărți și reviste, căci numai din

tînărul Costică Constantin, f' 
părerea lui este susținută de ma
joritatea tinerilor colectiviști.
- Ne place să citim, ne inte

resează noutățile științifice. Am 
aflat multe lucruri interesante la 
cursurile agrotehnice la care 
participăm și am fi dorit să cu
noaștem și mai mult. Pentru 
asta însă trebuie să citești căr
țile într-o anumită ordine, nu la 
întîmplare, pentru că atunci nu 
mai înțelegi nimic".

Este, într-adevăr, greu ca ti
nerii, să poată pătrunde singuri 
în lumea cărților științifice. Pen
tru ca să poată păși cu siguran
ță pe acest drum, ei trebuie 
călăuziți cu grijă, ajutați cu dra
goste, cu răspundere. La acest 
fapt trebuie să se gîndească or
ganizația de bază U.T.M. din 
gospodăria colectivă din comuna 
Ciorăști. Sînt numeroase căile 
prin care pot face accesibile ti
nerilor cărțile de știință, prin 
care-i pot îndruma cum și cu ce 
să înceapă. Cu ajutorul ingine
rului agronom al gospodăriei se 
pot organiza cercuri de studiu, 
seri de întrebări și răspunsuri, 
consultații colective, prezentarea 
unor cărți și explicarea conținu
tului acestora, concursuri pe 
teme științifice de genul „Cine 
știe cîștigă", 
suri tinerii 
cărți.

Trebuie 
toate căile 
lectiviști să 
ranță în lumea cărților de știință 
agricolă.

Și

ale căror răspun
să le găsească în

căutate și folosite 
prin care tinerii co- 
poată păși cu sigu-

N. S1MI0NESGU

cele

compararea și confruntarea ex
perienței multor oameni de știin
ță și multor fruntași din produc
ție își pot lărgi orizontul, 
ap’rca metodele cele mai va a- 
bile și obține rezultatele 
mai bune.

Cartea, revista, cursurile do 
perfecționare sînt necesare deci 
nu numai țăranilor, care încep 
de la noțiunile elementare, ci 
sînt necesare deopotrivă și ca
drelor de ingineri și tehnicieni 
din agricultură care se conside
ră că au o pregătire inchelatâ. 
De aceea, chiar cel mai invă’at 
inginer agronom, cel mai învățat 
profesor sau om c!e știință tre
buie să-și reînnoiască mereu 
cunoștințele, in epoca noastră 
socialistă, progresul este așa de 
uimitor și așa de rapid, în do
meniul științei agricole, ca în 
toate celelalte domenii, incit ce! 
ce nu se ține ia curent riscă să 
fie depășit și rămas în urmă. 
Dar ținîndu-se mereu la curent, 
pionierii științei agricole nu tre
buie „să țină lumina sub obroc“. 
Să se ferească de egoismul de 
a păstra numai pentru ei ceea 
ce știu ; să răspândească cu ge
nerozitate știința în mijlocul 
muncitorilor și țăranilor, pentru 
că știința este un bun al tuturor.

pot

Casa...
mult uitată

seCasa-laborator ? Da. mi 
pare că avem așa ceva. Dar știți 
cine vă poate informa precis ? 
Magazionerul I

Ne-am prezentat de îndată în 
fața magazionerului Constantin 
Cioată. L-am găsit trebăluind cîte 
ceva. Auzind de întrebarea cu 
casa-laborator, tovarășul Cioată a 
ridii'cat cu o anumită semnifica
ție colțul uneia din sprîncene.

— Casa-laborator ?! Cred că 
trebuie să existe, preciza el cu o 
logică aristotelică, deoarece se 
află la mine niște chei. Aceste 
chei, cînd mi s-au dat în primi
re, mi s-a spus să am grijă de 
ele pentru că sînt ale casei la
borator.
- Și?
— Le-am păstrat. Vreți să le 

vedeți ?
— Cheile

am vrea...
— Sigur că da, cu plăcere, 

poftiți.

nu, casa-laborator

Am pășit pragul încăperii. Ini
ma ne-a fost de îndată cuprinsă 
de un profund sentiment de pio
șenie și evlavie. Totul zăcea aici 
într-o încremenire mută, de ca
vou. Istoria își lăsase inexorabi
lele ei urme cenușii. într-o încă 
pere de doi pe trei metri ședeau 
într-o îngrămădeală boemă și 
poetică obiecte dintre cele mai 
diverse și bizare : un uriaș bob 
de grîu făcut din ipsos și tăiat 
pe din două, o uriașă omidă ver
de, o minge de fotbal dezum
flată, un microscop șchiop, un 
aparat de proiecție fără lămpi, 
niște cărți cu filele netăiate, 
amestecate printre o colecție de 
ziare, și multe alte asemenea 
obiecte. Și peste toate acestea se 
întinseseră pașnice și ocrotitoare 
pînze argintii de păianjen.

După ce am examinat cu res
pectul cuvenit încântătoarea pri
veliște oare ni se oferea, ne-am 
adresat tovarășului magazioner 
Cioată cu următoarea întrebare 
care, grafic poate fi exprimată 
astfel :

_  ?
La care dânsul a răspuns tot 

atît de cuprinzător :
__ J
Am socotit totuși că este insu

ficient răspunsul și l-am rugat să 
revină cu unele completări, în
deosebi cu felul cum se împacă 
cele două ocupații ale sale : ma
gazioner și responsabil al casei- 
laborator.

— Se împacă bine, a declarat 
dânsul. Adică, dacă tot am cheile 
de la magazie, de ce să nu le 
țin și pe cele de la casa-labora
tor ?!

Socotind răspunsul edificator, 
ne-am gîndit să punem conduce
rii gospodăriei agricole colective 
„Zorile socialismului“ din comu
na Săueești, raionul Bacău, unde 
am descoperit sus-numitul „feno
men, următoarele întrebări : Ce 
intenții au avut cu această casă- 
laborator cînd i-au încredințat 
conducerea ei (recte, cheile) ma
gazionerului ? Au aBat cumva că 
totuși rolul caselor laborator este 
acela de a răspîndi știința agri 
eolă și nu de a ocroti păian
jenii, că sarcina de a organiza 
huna ei funcționare revine ingi
nerilor și tehnicienilor agronomi, 
ori brigadierilor ?

Ar mai fi și alte întrebări dc 
pus, fie biroului organizației de 
bază U.T.M. care ar fi putut să 
ceară cu insistență deschiderea 
casei-laborator, să adune aici ti
nerii, să le dezvolte pasiunea de 
a cunoaște tainele șțiinței agri
cole, fie tehnicianei agronom, 
Maria Scorțanu, membră în co
mitetul comunal U.T.M., care 
probabil va lua cunoștință de 
toate acestea abia acum. Deo
camdată ne oprim aici. Vrem să 
auzim răspunsurile !

PETRE GHELMEZ

A IZBÎNDIT
LUMINA CÂRȚII

Oamenii au rămas mirați din 
mai inulle motive la sosirea 
noului brigadier. In primul r:nd 
nu le venea să creadă cum un 
tinerel >:a el, care abia terminase 
școala, are curajul să ia pe 
seama lui o crescătorie de aproa. 
pe cinci mii de porci, ca cea a 
G.A.S. Dilga, Era o răspundere 
uriașă, care cerea multa expe
riență și vechime în meseria 
asta. Șl, ceea ce i-a mai făcut pe 
oameni să se niire, a fost faptul 
ca printre primele lucruri pe care 
i-a întrebat pe cei din brigada 
Iui a fost și asta : cită carte au 
învățat, ce fac în timpul liber, ce 
citesc.

— Da ce te interesează pe 
dumneata ce fac eu seara acasa, 
daca citesc sau dau mimare la 
găini ? i-a răspuns țepos, pe un 
ton destul de Iritat un băiat 
scund, îmbrăcat țărănește.

— Vouă vă place munca asta 
de crescător de animale, sau o 
faceți numai ca să lua ti un ban ? 
i-a întrebat brigadierul direct, 
privindu-i drept in ochi pe toți.

— Ne place. Și credem că ne 
și pricepem s-o facem, a răspuns 
unul.

— Nu vă pricepeți. Nu știți să 
îngrijiți animalele decît babește, 
așa cum ați apucat din strămoși. 
Uite, eu vă spun cinstit: nu-mi 
place cum merge treaba în bri
gada noastră. Aici animalele nu 
sînt îngrijite după știință așa 
cum ni se cere nouă, muncitori 
la o gospodărie de stat, care să 
fie exemplu și pentru alții. Uite, 
vreau să discut cu voi, utemiștii, 
care sînteți majoritatea în bri
gada, să vedem ce facem. Orga
nizația de partid mi-a spus c-o 
să am în voi un sprijin serios. 
Vreau sa vad dacă așa o să fie.

Băieții n-au răspuns nici unul. 
,,la le uită al dracului ce s-a în
fipt în noi, a șoptit cineva, dar 
destul de tare ca să audă șl bri
gadierul. O fi vrînd să întoarcă 
el lumea pe dos“.

— Uite care-i soluția, vorbi 
mai departe brigadierul fără să 
se arate supărat de cele auzite. 
N-o să putem să ne facem treaba 
ca lumea dacă nu învățam să 
creștem animalele așa cum scrie 
la carte. Alta soluție nu exista.

Au plecat toți cam bosumflați. 
In seara următoare, după termi
narea lucrului, Nedelcu Mieluș 
i-a adunat pe toți in cămăruța 
Iui și le-a citit cîteva pa
gini dintr-un manual despre 
creșterea porcilor. Oamenii, ori 
că erau cam obosiți, ori că se 
ambiționaseră să nu-1 asculte, 
căscau, alții moțăiau sau dor
meau de-a dreptul. Nedelcu s-a 
uitat la ei zîmbind.

„Ehe, fraților, nu încercați voi 
să mă speriațl de la început, le 
spuse el în sine, că nu mă las, 
orlce-ar fi".

A doua zi nu i-a mai chemat. 
A dat cartea la mai mulți s-o 
citească și pe urmă i-a pus să 
povestească în fața tuturor ce-au 
înțeles. Așa se părea că treaba 
merge mai bine, dar nu mulțu
mitor. Ce-i era ciudă lui Nedelcu 
era că oamenii se încăpațînau 
încă să nu înțeleagă cît de nece
sar le era lor să-și însușească 
știința aceasta a creșterii anima
lelor. Și iată că s-a ivit un pri
lej ca oamenii să deschidă ochii 
mai mari, să vadă mai bine. 
Unui îngrijitor i s-a îmbolnăvii 
un purcel. Brigadierul i.a adu
nat pe toți la fața locului și le-a 
spus:

— Uite, să presupunem că eu 
nu sînt aici. Cum ați trata voi 
purcelul ăsta ?

S-au privit unii pe alții gîn- 
ditorl.

— Ei lasă, dacă n-oi fi mata 
doar nu ne-am prăpădi. Știm noi 
ce să facem. Ii lăsăm nițel sînge, 
a spus Chcpa iile, privlndu-1 în
tunecat.

— Nu, mai bine îi facem o

Magazinerul (în ziua Inventarului) :
- Dacă tot mi s-au dat in grijă materialele casei-laborator 

atunci să le luăm serios în evidență...

Desen de M. CARANF1L

fiertură cu ierburi și-i dăm să 
bea, că i s-o fi deranjat stoma
cul, a fost de părere Nicolae Seri.

Nedelcu nu s-a supărat pe 
nici unul,

— Bine, faceți așa cum credeți. 
Purcelul a fost tratat așa cum 

au zis oamenii și nu s-a vinde
cat.

— Ei, le-a spus Nedelcu, hal 
să vedem acum ce spune cartea. 
S-o fi potrivind cu ce-ațt făcut 
voi ?

Au citit în seara aceea capito. 
. Iul despre bolile frecvente la 

purcel. I-a interesat pe oameni. 
Da, altfel scria în carte. Au tra
tat purcelul așa cum îi îndemna 
manualul, și l-au vindecat.

— Ei, ce ziceți, avem sau 
n-avem nevoie să învățăm ce 
scrie cartea ?

Da, era nevoie. încet-încet, oa
menii s-au deprins ca în două 
seri pe săptămînă să se adune în 
biroul tehnicianului brigadier.

Cursul a început să devină tot 
mai organizat, să se predea lec
țiile cu regularitate. Oamenii au 
început să-și la notițe, să pună 
întrebări, să.i intereseze învăță
tura. Asta se vedea apoi și în 
munca lor.

Chepa Ilie, Seri Nicolae, Ștefu 
Tănase ori Stănoiu Constantin 
aveau cazuri tot mai rare de 
îmbolnăviri, iar mortalitatea la 
purcei a scăzut la el pînă la 
zero. Era mal multă curățenie în 
boxele lor, hrănirea se făcea 
strict după rețetele indicate.

Brigadierul a început pe urmă 
să le dea cărți și reviste acasă, 
să-i îndemne să se aboneze ei în
șiși, să.și adune carte cu carte.

Prin vară, tehnicianul utemisț 
Nedelcu a luat cuvîntul într-o 
adunare generală U.T.M. și le.a 
spus tuturor:

— Uite, tovarăși, merge greu. 
Citim noi, învățam cîte ceva, dar 
prea puțin față de cît e nevoie. 
Trebuie să vă înscrieți la școa
lă, să vă continuați studiile.

Unii au cam dat din umeri: o 
să le fie greu, n.au timp, nu pot 
învăța singuri.

— Motivele sînt pentru cel 
care nu vor, care-s leneși, le-a 
spus el direct. Cine învață, va 
avea ore libere să meargă la 
școală, să învețe. Mai mult, o să 
vă faceți lecțiile împreună, o să 
vă ajut și eu.

— Greu, dar au pornlt-o pe 
drum bun băieții noștri, îmi măr. 
turisește brigadierul. Au început 
să simtă ei înșiși că de învăță
tură, de știință ai nevoie în fie
care ceas, că nu se oot dispensa 
de ele. Și Nedelcu îmi argumen
tează asta amintind faptul că în. 
tr-o ședință de analiză a bri
găzii, Ștefu șl Stănoiu, doi din
tre bunii lui crescători de porci, 
au fost criticați de ceilalți tineri 
că încalcă disciplina de muncă, 
deoarece citesc in timpul orelor 
de producție.
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VIAȚĂ DE ORGANIZAȚIE Cînd te bucuri de încredereautemiștilor
într-un timp procentul de re

buturi pe linia cilindri era 
loarte mare.

— Care să fie cauza acestor 
rebuturi 1 s-a întrebat Traian 
Oțelea, secretarul organizației 
U.T.M. într-o zi i-a chemat pe 
cîțiva dintre cei mai buni me
seriași de pe linia de cilindri, 
utemiștii Ștefan Ragea, Tudor 
Trifan, Aurica Olteanu, Rudolf 
Gottling, să se sfătuiască cu ei.

— Cum se face, le-a spus el, 
că voi, care sînteți printre cei 
mai buni muncitori, aveți în fie
care lună rebuturi ?

— Oricum am lucra, i-a răs
puns Aurica Olteanu, noi tot 
avem rebuturi.

— De ce? a întrebat secretarul 
surprins.

— Păi să vedeți. Maistrul no
stru nu vede decît realizarea pla
nului cantitativ, dar de calitatea 
produselor nu se interesează. 
Abia la sfîrșitul lunii se con
stată cîte piese sînt rebu- 
tate. Și pentru că nimeni nu știe 
cine a făcut rebuturi, maistrul 
împarte răspunderea pentru pie
sele rele la toți muncitorii care 
lucrează la linia de cilindri.

Traian Oțelea, secretarul orga
nizației U.T.M., a sezisat organi
zația de partid și conducerea 
sectorului. Maistrului de la linia 
de cilindri i s-a atras atenția a- 
supra acestui fapt.

Dar Oțelea nu s-a oprit aici. 
Cu sprijinul organizației de par
tid și al conducerii sectorului el 
s-a preocupat pentru introduce
rea unui control permanent, ri
guros asupra calității. Totodată, 
tinerii care aveau o calificare 
slabă au fost îndrumați să urme
ze cursul de minim tehnic.

Acestea, și-a spus Oțelea, să 
zicem că au fost rezolvate. 
Maistrului i s-a atras atenția, cei 
mai slabi au început să fie aju
tați să-și ridice calificarea profe
sională. Dar cum i-a răbdat ini
ma pe tinerii aceia muncitori 
uteiniști buni, pricepuți, să nu 
intervină din proprie iniția
tivă pentru a curma o aseme
nea stare de lucruri? Oare 
nu și-au dat seama că o 
astfel de atitudine nu este de
loc caracteristică tînărului mun
citor ? Oțelea a ajuns la conclu
zia că „trebuie ceva îndreptat 
și în conștiința acestor cîtorva 
băieți”. Sfătuindu-se cu membrii 
de partid din secție, cerîndu-le 
ajutorul a început să dea mai 
multă atenție muncii de educație 
a acestor tineri. La gazeta postu
lui utemist de control a apărut 
un articol care critica atitudinea 
lor. Aceeași problemă a fost 
dezbătută și într-o adunare gene
rală U.T.M. Și treptat în rîndul 
utemiștilor s-a creat o atmosferă 
de netolerare a nepăsării față 
de bunul mers al producției. Re
zultatul : a crescut spiritul de 
răspundere personal al utemiști
lor față de bunul mers al pro
ducției, iar procentul de rebuturi 
la linia de cilindri a început să 
scadă simțitor.

Tinerii îl stimează mult pe 
Traian Oțelea și pentru faptul 
că el se apropie întotdeauna 
cu dragoste și încredere de 
om, că le cunoaște bucuriile și 
necazurile fiecăruia, și întot
deauna, cînd este nevoie, de la 
el poți primi un sfat bun, un 
ajutor. Utemistul Otto Titus, de

pildă, era într-un timp foarte 
indisciplinat. Lipsea zile de-a rîn
dul de la lucru, se purta necu
viincios cu tovarășii lui de mun
că, cu muncitorii mai în vîrstă. 
S-au încercat multe soluții cu el 
dar totul a fost în zadar. Condu
cerea sectorului era hotărîtă să-i 
ceară desfacerea contractului de 
muncă. Traian Oțelea însă s-a 
angajat să-l ajute pe Otto să se 
îndrepte. Cum ? El aflase că 
Otto n-are tată, că mama lui 
a suferit mult pînă și-a crescut 
unicul fiu. Cine se va ocupa oare 
de educația lui Otto dacă va fi 
dat afară din uzină? se întreba 
Traian. Trebuie să-l facem om.

într-o zi a venit la uzină marna 
lui Otto. Traian Oțelea o invi
tase. Bătrîna a aflat cît de urît 
se poartă fiul ei la uzină și i 
s-a umplut sufletul de mîhnire 
și durere ; ea credea că este cu 
totul altfel copilul ei. întrevede
rea aceasta a avut un puternic 
ecou și în conștiința lui'Otto. El 
s-a angajat atunci să se îndrepte.

Traian Oțelea și ceilalți comu
niști din secție l-au ajutat pe 
Otto să-și respecte cuvîntul dat. 
El este acum fruntaș în produc
ție și în activitatea obștească.

Pentru toate acestea utemiștii 
îl iubesc și îl stimează pe comu
nistul Traian Oțelea. Și nu poate 
fi altfel. Pentru că aici în uzină 
comuniștii l-au ajutat pe fiul de 
ceferist ca odată cu meseria 
să-și însușească și acele trăsături 
înaintate —- devotamentul pentru 
cauza partidului, cinstea, dra
gostea față de om — proprii co
muniștilor. Pentru calitățile sale 
morale și politice, pentru dra
gostea și. devotamentul cu care 
a luptat întotdeauna pentru în
deplinirea sarcinilor trasate de 
partjid, în 1957 strungarul frun
taș Traian Oțelea a fost primit 
în rîndul candidaților de partid 
și tot atunci a fost ales secretar 
al organizației U.T.M. din secție. 
Organizația U.T.M. de secție 
creștea, se maturiza lună de lună. 
Astăzi, ea numără peste 80 de 
utemiști destoinici, luptători ac
tivi pentru reducerea prețului de 
cost și realizarea a cît mai multe 
economii.

Traian Oțelea, secretarul, e pre
zent peste tot. Colo dă un sfat, 
în altă parte ajută pe un tînăr 
într-o problemă personală. Din 
inițiativa lui utemiștii și tinerii 
din secție au recondiționat pînă 
acum piese pentru 24 de motoare 
de tractoare, ceea ce înseamnă 
zeci de mii de Jei economisiți,

în adunarea organizației 
U.T.M. de secție, pentru darea 
de seamă și alegeri, care a avut 
loc nu de mult, utemiștii au vor
bit cu multă căldură despre tî- 
nărul comunist Traian Oțelea. 
Ei au apreciat modestia, cinstea, 
sinceritatea, sîrguința cu care lu
crează în producție și în activi
tatea obștească, lupta sa neobosită 
împotriva a tot ce este retrograd 
în muncă și în viață, sprijinul 
tovărășesc pe care l-a acordat 
multora' dintre tineri, pentru a-i 
ajuta să pășească fermi și hotă- 
rîți în viață. Iată de ce comu
nistul Traian Oțelea a fost ales 
anul acesta pentru a treia oară 
în funcția de secretar al organi
zației U.T.M.-piese mani din sec
torul bloc-motor al Uzinelor de 
tractoare din Orașul Stalin.

I. ANDREI

La 10 noiembrie ș-au împli
nit două veacuri de la nașterea 
marelui scriitor și gîndltor pro
gresist german Friedrlch Schil
ler. Opera lui Schiller nu este 
demnă de valorificat numai din 
punct de vedere estetic. In crea
ția lui literară, ca și în scrierile 
lui filozofice și istorice, Schiller 
s-a afirmat ca un iluminist și 
umanist de seamă. De aceea 
numele lui figurează cu cinste 
nu numai în istoria literaturii, 
dar și a gîndirii progresiste ger 
mane și totodată în istoria cui 
turii mondiale.

Schiller este unul din scrii 
torii care vorbește direct omului 
tînăr, pentru că opera lui este 
pătrunsă de ideea luptei împo
triva despotismului, pentru că 
ea a atacat cu curaj nedreptățile 
sociale ale epocii în care a fost 
creată. însăși biografia lui 
Schiller ne relevă un caracter 
integru, în care domină ura îm 
potriva despotismului și înapo 
ierii feudale din Germania de 
atunci.

La 22 de ani, tinărul Schiller, 
exasperat de inăbușltoarea închi
soare spirituală în care îl ținea 
despotul din Wărtemberg — „A-

cademia militară“, pentru care 
nu simțea nici o atracție — fuge 
pentru a căuta libertatea. Schi
ller a biciuit tirania politică și 
silnicia spirituală, a opus atmo
sferei sumbre din Germania feu
dala idealul umanist al liberei 
dezvoltări- spirituale, a cîntat în 
versuri, care au un deosebit fim 
bru de însuflețire șl fermitate, 
Idealul libertății, progresului, 
înfrățirii popoarelor, ca de pil
dă Oda bucuriei, imortalizată în 
Simfonia a IX-a a lui Beethoven. 
Primele drame ale lui Schiller 
au fost prima manifestare lite
rară generală, pe întreaga Ger
manie, a năzuințelor burgheziei.

Dintre dramele tînărului Schil
ler — Hoții, Intrigă și iubire, 
Don Carlos — care ridicau sub 
diverse aspecte problema contra
dicției dintre aspirațiile uma
niste și ordinea socială reacțio
nară, intrigă și iubire a fost ca
racterizată de către Engels drept 
„prima dramă germană cu ten
dință politică". Drama E'iesco 
are drept temă conflictul dintre 
forțele feudale reacționare și for
țele burgheze republicane din 
Genua în veacul XVI, iar în 
Don Carlos, eroul pozitiv, Posa,

Fotbal

★

★

Hochei pe gheață

„Cupa prieteniei**

Campionatul categoriei. A de 
fotbal se reia duminică. In Ca
pitală, pe stadionul „23 August“ 
se vor desfășura în program cu
plat meciurile: Progresul-Mine. 
rul Lupeni (ora 12,45) șl C.C.A.- 
U.T.A. Arad (ora 14.30).

în continuarea turneului pe 
care-1 întreprinde în țara noa
stră echipa selecționată de fotbal 
a Armatei R.A.U. (regiunea Si
ria) va întîlni astăzi la Hune
doara, formația locală Corvinul. 
Marți 17 noiembrie oaspeții vor 
juca la Cluj cu Știința din loca
litate, iar joi 19 noiembrie la 
Reșița cu C.S.M.

Sute de cetățeni ai Capitalei au făcut ieri zboruri de agrement cu avionul sovietic TU-104.

O seară închinată 
eroilor uteciști
Poate că mulți trecători care se 

îndreptau în seara aceea cu pași 
grăbiți spre casă, s au oprit pen
tru o clipă în dreptul unei fe
restre luminate, de unde răzbă- 
tea puternic melodia îndrăgitului 
cîntec „Sirena lui Roaită“. Cu a- 
cest cintec a început seara de
dicată luminoasei și pilduitoarei 
vieți a eroilor uteciști.

Inițiativa comitetului U.T.M. 
de la O.C.L. Comerț Mixt din 
Lugoj de a organiza o astfel de 
seară s-a bucurat de la început 
de tot sprijinul tinerilor. La pro
punerea comitetului, utemiștii au 
început din vreme pregătirile. 
Fiecare din noi căuta să afle fap
te, întîmplări și povestiri noi 
despre uteciști. De aceea, din bi
blioteci au fost luate toate căr
țile în care este descrisă viața 
acestor eroi, care sub conducerea 
partidului au luptat cu eroism 
pentru libertatea și fericirea po
porului.

Utemistul Aurel Roșu a studiat 
cu pasiune viața neînfricatului 
patriot comunist Petre Gheorghe, 
uiți utemiști au citit despre via
ța lui Filimon Sîrbu, Fosile 
Roaită, Ocsko Tereza și alții- Cu 
acest prilej au fost răsfoite incă 
o dată volumele cu versuri, ale- 
gîndu-se cele închinate comuniș
tilor și uteciștilor. Utemiștii le-au 
citit, le-au memorat. A. Izbașa 
și-a ales poezia „Slavă eroilor da 
la Doftana“ de Maria Banuș, iar 
Maria Suscek, versurile închinate 
lui Petre Gheorghe de Eugen 
Jebeleanu.

De asemenea tinerii au învățat 
noi cîntece patriotice

Și iată-i în această seară tîrzie 
de toamnă, ascullînd emoționați 
episoade din viața uteciștilor. Se 
vorbește despre Vasile Roaită.

Alți povestitori vorbesc cu 
emoție și pasiune despre Filimon 
Sîrbu, Olga Bande și alți ute
ciști sau recită versuri închinate 
eroilor.

Și fiecare din cei prezenți sim
țea în suflet dorința fierbinte de 
a fi demni urmași ai tinerilor 
eroi, de a semăna lor. De aceea 
poate cintecul „Sub steagul parti 
dului” pe care l-am cîntat în în
cheiere, a răsunat cu o deosebită 
forță. . .

Plecînd de la această minunata 
seară fiecare dintre noi a luat 
hotărîrea de a se arăta demn de 
eroismul înaintașilor noștri, de a 
continua cu cinste tradițiile de 
luptă ale comuniștilor și uteciști
lor, luptînd cu entuziasm sub con. 
ducerea partidului, pentru fău
rirea socialismului în patria noa
stră dragă.

GEORGETA BALEANU
funcționară

Ședința grupului de deputați 
în Marea Adunare Națională din regiunea Oradea

La 10 noiembrie a avut loc 
la Sfatul popular al regiunii 
Oradea o ședință de lucru a 
grupului de deputați în Marea 
Adunare Națională din regiunea 
Oradea. Deputății au analizat 
cu acest prilej activitatea lor în 
circumscripțiile electorale în ve
derea mobilizării cetățenilor la 
rezolvarea luorărilor de folos 
obștesc, precum șl felul cum sînt 
rezolvate propunerile cetățenilor.

Discuțiile purtate 
au subliniat faptul

Cocktail

de deputați 
că s-au ob-

ținut rezultate însemnate cu 
sprijinul oamenilor muncii în 
acțiunile de construcții și mo
dernizarea drumurilor, precum 
și la lucrările ce se fac pentru 
buna gospodărire și înfrumuse
țare a orașelor și satelor.

In încheierea ședinței depu
tatul Victor Bolojan, prim-seore- 
tar al Comitetului regional Ora
dea al P.M.R., a vorbit despre 
sarcinile care stau in fața depu- 
taților în perioada următoare, 

(Agerpres)

Peste două zile își va începe 
turneul în țara noastră cunos
cuta echipă cehoslovacă de ho. 
chel pe gheață, Dukla Jihlava. 
Hocheiștii oaspeți se bucură de 
o frumoasă reputație internațio
nală. Anul trecut, echipa Dukla 
Jihlava a reușit să învingă în 
două rîndurl cu 4-0 și 3-1 echi. 
pa R. P. Polone, cedind la li
mită cu 2-1 în fața redutabilei 
echipe Dinamo Moscova. In pri
mul meci, echipa Dukla urmea
ză să întîlnească joi pe patinoa
rul artificial, selecționata divi
zionară din R.P.R. Apoi echipa 
cehoslovacă va mai susține 3 
întîlniri, după un program care 
urmează să fie stabilit

Rugbi
Finala „Cupei R.P.R.” la rugbi 

se va desfășura duminică în Ca
pitală. Anul acesta pentru cuce
rirea trofeului vor lupta echi
pele C.F.R.-Grivița Roșie,
pioana țării de anul trecut, 
Dinamo-Bucureșli. Jocul se 
disputa cu începere de la ora 
pe stadionul Republicii.

(C.B.)-A. Turcu (S.R.), R. 
Davidovici (C.B.)-G. Popa (S-R.) 
și Gh. Rössler (C.B.)-Petre Za
harin (S.R.).

în meci revanșă disputat la 
Brighton echipa selecționată de 
box a R.D. Germane a învins 
cu scorul de 12—41 echipa 
Angliei. Prima întîlnire des
fășurată eu cîteva zile înainte 
la Londra fusese cîștigată de 
echipa engleză cu 16—4. în cel 
mai spectaculos meci greul ger
man Pingel l-a învins la puncte 
pe Ould (Anglia),

In orașele Suceava, Fălticeni 
si Botoșani s-au desfășurat fina
lele popularei competiții „Cupa 
prieteniei“, organizată de consi
liul regional U.C.E.S. La volei 
băieți, cupa a fost cîștlgată de 
reprezentativa orașului Rădăuți, 
iar la fete de echipa orașului 
Suceava. La handbal, ambele
echipe cîștigătoare — fete și bă
ieți — sînt reprezentante ale
orașului Botoșani. In competiția 
de baschet cupa a revenit echipei 
din Gura Humorului. Cele mai 
bune rezultate la tir au fost obți
nute de echipa orașului Boto
șani, iar la șah de echipa orașu
lui Rădăuți. Turneu! de fotbal a 
fost cîștigat de echipa de juniori 
a asociației 
din 'Suceava.

sportive „Victoria1

(Agerpres).

Plecarea 
unei delegații romîne 

în S.U.A.
La 10 noiembrie a plecat de 

pe aeroportul Băneasa îndreptîn- 
du.se spre Washington, tovară
șul Radu Mănescu, adjunct al 
Ministrului Finanțelor. Tovară
șul Mănescu conduce delegația 
romînă care la 16 noiembrie va 
începe tratative cu o delegație ' 
americana în vederea reglemen
tării pretențiilor financiare re, 
clproce între cele două țări prin, 
tr-un acord intergiivefnamental.r .

Din delegația romînă mai Iad 
parte: Adriaîi. losi'pțscu, , direc
tor în ALlnisteriil Afacerilor Ex
terne, N. Gristeșcu, director ad
junct în Ministerul Finanțelor, 
șl Gh. Comșa, consilier la Banca 
Republicii Populare Romîne.

La plecare an fost de fățăx 
Alexandru. Lăzâreanti, adjunct al 
ministrului.. Afacerilor Externe, 
Emeric Qeiitșph, vicepreședinta, 
al Băncii de Șț^ț .și .funpțlonaț'L 
superiori din , ÎVllnist;ertil Aface
rilor Externe și , Mlpisterul Fi
nanțelor. Au tnal fost de față 
Clifton Wiiarton, ministrul’ 
S..U.A. ,1a București și Doyle, 
Martin, al doilea secretar al Le. 
gațiel S.(J.A, la București.

Expoziție regională 
de artă plastică

La Oradea s-a deschis zilele 
acestea expoziția regională de 
artă plastică. Expoziția cuprinde 
aproape 200 lucrări de pictură și 
grafică, sculptură'etc.,', care în
fățișează aspecte din activitatea 
oamenilor muncit. Expoziția a 
fost vizitată de peste 4.000 oa- 

muncii din orașul șl 
Oradea.

meni ai 
regiunea

Ministrul Marii 
București, Robert 
Fox, a oferit 
cocktail în onoarea delegației de 
președinți de sfaturi populare: 
D. Diaconescu, președintele Co
mitetului executiv al Sfatului 
Popular al Capitalei, Gh. Stan, 
președintele Comitetului executiv 
al Sfatului popular al regiunii 
Ploești și A. Duca, președintele 
Comitetului executiv al Sfatului 
popular al Orașului Cluj, precum 
și în onoarea delegației Acade
miei R. P. Romîne : acad. Iorgu 
Iordan, St. S. Nicolau,

la Legația Marii Britanii
Britanii la

D. J. Scott 
marți seara un

Hulubel și acad, 
care au vizitat re.

acad. Horia 
Emil Pop — 
cent Anglia.

La cocktail 
prezentanțl ai 
nisterului Afacerilor Externe, 
Prezidiului Academiei R. P. Ro
mîne, Comitetului executiv al 
Sfatului Popular al Capitalei, ai 
Institutului romîn pentru reia, 
țlile culturale cu străinătatea, 
personalități ale vieții culturale.

Au participat șefii unor mi
siuni diplomatice acreditați la 
București.

com
f1 
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La cămin ca acasă!
(Urmare din pag. l-a) La

au luat parte re- 
conducerli Mi- 

Afacerllor

Box
Amatorii de sport din Capitală 

vor avea prilejul să urmărească 
duminică dimineața de la ora 10, 
în incinta Circului de stat, în- 
tilnirea amicală de box dintre 
echipele Cetatea Bucur și Stea
gul Roșu (Orașul Stalin). Din 
programul celor 10 meciuri se 
remarcă întîlnirile : Al. Bariciu 
(C.B.)-V. Săraru (S.R.), M. Cris(Agerpres)

La 7 Noiembrie a intrat în rodqj prima linie de troleibuze din 
Cluj. Traseul ei în lungime de 5,6 km. atinge Gara C.F.R. i 

Piața Libertății - cartierul Someșeni și retur.

i
LJ—.'J

Umanistul Schiller
încarnează lupta pentru liber
tate a poporului olandez.

Insă deși Friedrich Schiller 
a salutat cu însuflețire revoluția 
franceză drept o uriașă Izbîndă 
asupra tiraniei, deși Adunarea 
națională franceză l-a numit „ce
tățean de onoare al Republicii“, 
Schiller n-a aprobat nici el 
„metoda plebee“ a jacobinilor, 
n-a înțeles că aceasta era sin
gura aplicare practică consec
ventă a idealurilor pe care le 
cînta. Ga șl' ceilalți fruntași ai 
iluminismului german, Schiller 
a rămas un reprezentant „teore
tic“ al idealurilor revoluționare. 
Neputința politică a burgheziei 
germane în fața sarcinilor revo
luției s-a tradus la Schiller 
prlntr-o fugă de realitate.

Există la Schiller o contradic
ție între tendințele democratice 
șl tendința de evaziune spre 
lumea ideilor, golirea idealului 
umanist de conținut revoluționar. 
Aceasta se explică prin faptul 
că — așa cum au arătat Marx 

burghezia germană 
avea dorința 
anumită mă- 

împotriva feudalismului, 
dar slăbiciunea și lașitatea el 
politică au îinpledlcat-o să ducă 
această luptă pînă la capăt.

Continuitatea tendințelor de
mocratice, progresiste, o repre
zintă dramele Istorice Wallen
stein, Fecioara din Orleans șl 
Wilhelm Tell, tălmăcite șl înțe
lese de către contemporani ca 
un protest împotriva reacțiunii, 
ca un îndemn la lupta pentru 
libertate și unitate națională. In 
Fecioara din Orleans șl Wilhelm 
Tell, eroii principali încarnează 
spiritul revoluționar și puterea 
de abnegație a maselor. In 
Wallenstein, Schiller își ma-

de C. I. Gulian

și Engels
din acea vretne 
de a lupta într-o 
sură î-----

nifestă simbolic optimismul său, 
credința că poporul german va 
reuși să învingă fărîmițarea și 
decăderea politică a Germaniei.

Wilhelm Teii a înflăcărat de 
prima dată poporul german și 
a jucat un rol istoric în ridica
rea lui împotriva jugului napo
leonian. Cu deosebire a fost en
tuziasmat tineretul de această 
creație. In tiranul Gessler, Schil
ler a tipizat cele mai întunecate 
trăsături ale asupririi sadice ; 
Schiller îl opune forța poporu
lui, setea de libertate, realtzînd 
ideea nouă a mișcării populare.

In Wilhelm Teii, poporul apa
re ca o forță de sine stătătoare, 
care acționează conform setei lui 
de dreptate șl libertate. Schiller 
ajunge să vadă împletirea dintre 
asuprirea națională și cea so
cială și să îndemne la sfărîma- 
rea lor prin voință și solidari
tate. Iar în scrisorile care alcă
tuiesc scrierea Despre educația 
estetică a omului, Schiller a vă
zut clar consecințele Inumane, 
dezastruoase din punct de ve. 
dere etic, ale diviziunii muncii 
specifice societății capitaliste. 
(Tema aceasta i-a preocupat atit 
pe Goethe și pe Schiller, cît și 
pe tînărul Hegel). Schiller scrie: 
„...vedem că nu numai unii oa
meni, dar chiar clase întregi de 
oameni își dezvoltă numai o 
parte din posibilitățile lor, pe 
cînd celelalte, ca la niște făpturi 
închircite, de abia mai arată 
vreo palidă urmă“.

Ca ideolog al unei burghezii 
slabe și în fond ostile maselor, 
Schiller nu s-a hotărît să dea o

apreciere totală omului simplu, 
a cărui dezlănțuire revoluționară 
îl speria. Dîndu-și însă seama 
că nici clasele dominante — a- 
ristocrația și burghezia —- nu 
pot chezășui împlinirea umanistă 
pe care o visa, Schiller s-a re
fugiat in idealul ireal al educa, 
țiel estetice.

Comparat cu iluminismul en
glez, francez sau rus, iluminis
mul german apare mai sărac în 
personalități, lipsit de energia 
și combativitatea unui Voltaire, 
inapt să a jungă la revendicările 
revoluționare ale unui Rousseau, 
departe de ateismul categoric al 
unui Diderot sau D’Holbach, dis. 
punînd de puțini reprezentanți 
ai unei critici revoluționare a 
absolutismului, cum a fost aceea 
a lui Radiscev. Cu toate mărgi
nirile sale iluminismul german 
a însemnat totuși un progres in
discutabil în Istoria culturii ger
mane. Iluminismul a marcat în
ceputul formării conștiinței' de 
clasă a burgheziei germane, a 
desemnat perspectivele ei de lup. 
tă — măcar ideologice — împo
triva despotismului care înăbu
șea viața politică și spirituală a 
poporului german

Meritul de seamă al lui Schi
ller este de a fi slujit-idealurilor 
iluministe, umaniste și democra
tice, cu toată ardoarea șl since
ritatea. Dacă nu a putut depăși 
limitele clasei sale, dacă opera 
lui oglindește șovăielile acestei 
clase, ea este totodată, prin la
tura ei pozitivă, un simbol al 
credinței în libertate Și uma
nism. Poezia și teatrul lui Schi
ller se bucură de acea veșnică 
viabilitate pe care o au marile 
creații artistice închinate pro
gresului.

Fără îndoială fapta lui este urîtă, 
dar mai gravă mi s-a părut po
ziția indiferentă a tovarășilor 
lui de cameră care au tolerat ca 
sub ochii lor să se manifeste o 
atitudine înapoiată față de un 
bun obștesc. Era acolo și au
torul inscripției, precum și cei
lalți tineri care locuiau în acest 
dormitor. I-am întrebat ce pă
rere au despre acest tînăr care 
disprețuiește munca celor care au 
creat aceste bunuri. Unii au 
răspuns simplu: o să șteargă 
mîzgălitura. Toți păreau sur
prinși. Parcă abia acum vedeau 
inscripția și parcă tot acum îl 
vedeau pe tovarășul lor. Nici li
nul însă nu i-a 
nici unul 
împotriva 
rul nr. 4 
Cheia era 
tarii de aici făcuseră seara 
„mic chef“ și lăsaseră totul 
dezordine.

Și nu este pentru prima oară 
cînd tinerii din acest 
fac asemenea isprăvi, 
fiecare dată, lucrurile 
vă „între patru ochi“ 
nistratorul, în loc ca aceștia să 
fie puși în discuția tinerilor din 
cămin pentru atitudinea lor con
damnabilă.

Comitetul U.T.M. de la Rafi
năria nr. 1 trebuie să explice pe 
larg fiecărui tînăr muncitor că 
pentru acest cămin au fost chel- 
tuiți zeci și sute de mii de lei 
și că ei au datoria patriotică de 
a-1 îngriji, de a-1 păstra. Acesta 
nu este numai 
riei, ci

Cînd 
nerilor 
chimic 
surprinși în pragul primului dor
mitor. Se vedea cît de colo lipsa 
unui gospodar care să se îngri
jească de viața tinerilor de aici.

atenția,atras 
luat atitudine
La
putut

nu a 
lui.

nu am
la administrator. Loca- 

un 
în

dormito- 
intra.

dormitor 
Dar de 
se rezol- 
cu admi-

căminul rafină- 
casa fiecăruia dintre eii. 
am intrat în căminul ti
de la Uzina nr. 2 utilaj 
și petrolifer, ne-am oprit

Informații
Marți după-masă, artistul 

poporului S. V. Gheraslmov, prim- 
secretar ‘ .. ...........................
Plastici 
vizită 
Plastici

Oaspetele a fost primit de ar
tistul poporului Ion Jalea, pre
ședintele Uniunii Artiștilor 
Plastici din R. P. Romînă, de 
numeroși artiști plastici și cri
tici de artă.

★
La Băilești, regiunea Craiova, 

s-a deschis prima universitate 
populară sătească din regiune. 
La cursurile 
tați populare 
70 cursanți.

al Uniunii Artiștilor 
din U.R.S.S., a făcut o 
la . Uniunea Artiștilor 
din R. P. Romînă.

acestei universi- 
sătești s-au inscris

★
Casa de Economii și Consem- 

națiunl — C.E.C. face cunoscut 
că în mod excepțional s-a pre. 
lungit cu 10 zile, pînă la 20 no
iembrie 1959 inclusiv, termenul 
de procurare a obligațiunilor 
C.E.C. fără diferență de preț 
pentru a da astfel posibilitatea 
unui număr cît mai mare de ce
tățeni să participe la tragerea 
la sorți din 30 noiembrie la care, 
cu ^prilejul „Săptămînii Econo. 
miei", în afara cîștigurilor în 
bani în valoare de 1.000.000 lei 
se vor mai acorda numeroase 
cîștiguri suplimentare în obiecte 
și excursii în străinătate.

Mărfi seara au sosit in Capi
tală balerinii albanezi Zoiti 
Hacljo și Agron Alia, prim so
liști ai Operei de Stal din Tira
na, laureați ai Festivalului Tine 
retului și Studenților pentru 
Pace și Prietenie de la Viena.

Cu același avion au sosit și 
dirijorul italian Glauco Curiei, 
care ne vizitează țara pentru a 
două oară, precum și cintărețul 
de muzică ușoară Vico Torriani.

(Agerpres)

noi, deși sînt posibili
tăți, condițiile de 
sînt cele mai bune 
tov, Costică Radu, 
corespondenții 
am întreprins acest raid și care 
este și locatar ' " •

Conducerea întreprinderii s-a 
îngrijit prea puțin de felul cum 
trăiesc tinerii în acest cămin. 
Localul nu este întreținut în 
condiții corespunzătoare și pen
tru acest lucru serviciul adminis
trativ n-a fost tras la răspun
dere.

în dormitorul nr. 9, pe un pat 
Radu Constantin învață. El este 
elev în clasa a VlII-a la Liceul 
„I. L. Caragiale“. L-am întrebat 
dacă nu are un loc mai liniștit 
unde să învețe.

A ridicat din umeri. Există un 
club, dar aici e mai mult zgomot 
ca în uzină. In aceeași cameră 
se joacă șah, șubah și tot aici nu 
se poate face și lectura. 
Această uzină a construit nu de 
mult un bloc de 24 de aparta
mente, ceea ce înseamnă că are 
posibilității să creeze condiții 
mai bune tinerilor care locuiesc; 
în cămip. Tovarășii din con
ducerea uzinei, prin micile 
reparații făcute clădirii au cre
zut că s-au achitat de datoria 
pe care o au față de cei ce se 
odihnesc după muncă în cămin.

Inginerul Andrei Vîlvoi, secre
tarul comitetului U.T.M., a arun
cat vina pe marea fluctuație din 
cămin. Sînt însă tineri care 
locuiesc de multă vreme în că
min și căminul nu a fost nici
odată bine întreținut. Aceasta nu 
pentru că uzina nu ar avea po
sibilități ci din cauza unei negli
jențe condamnabile.

Tovarășii din comitetul U.T.M, 
nu au plecat niciodată urechea 
la cererile tinerilor de aici, nu 
s-au străduit în suficientă măsură 
să le creeze condiții mai bune de 
odi hnă deși acest lucru e pe de
plin posibil.

odihnă nu
— ne-a spus 
unul dintre 

voluntari cu care

al căminului.

★
că lipsurile sein- 
trebuie să fie de 

astfel ca în-

Considerăm 
nalate pot și 
urgență lichidate, 
tr-un scurt timp toți'tinerii mun
citori care locuiesc în căminele 
din Ploești să se, hupure de cele 
mai hune condiții: ‘de. odihnă și 
studiu.

DOUA SANSE LA

r

Numai pînă vineri 13 noiembrie se mai vînd în librării lozuri

CARTEA CC PREMII
Tragerea a lll-a are loc la 15 noiembrie

Numeroase premii în cărfi, în obiecte, în excursii în tară și în străinătate 
Rețineți! Lozurile necîștigătoare se preschimbă în cărți



I

In spiritul păcii 
și colaborării internaționale

N. S. Hrușciov va sosi în Franța 
la 15 martie 1960

MOSCOVA 10 (Agerpres). - 
TASS transmite : După cum s-a 
mai anunțat, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
N. S. Hrușciov, a acceptat invi
tația președintelui Republicii 
Franceze, De Gaulle, de a vizi
ta Franța. In ultimul timp, intre 
președintele Republicii Franceze 
și președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. a avut loc 
un schimb de păreri asupra pro
blemelor apropiatei vizite. Cua- 
cest prilej cele două părți au 
relevat însemnătatea considera
bilă pe care o poate avea a- 
ceastă vizită pentru ambele sta
te și pentru cauza păcii.

N. S. Hrușciov a exprimat 
președintelui De Gaulle convin-

Vizita unui grup 
th compozitori 

sovietici în S.U.A.
NEW YORK 10 (Agerpres). 

TASS transmite. : Grupul compo
zitorilor sovietici în frunte cu 
D. Șostakovici care fac o călăto
rie prin S.U.A. se află la New 
York de două zile.

Membrii delegației sovietice au 
vizitat New York-ul și monumen
tele istorice și arhitectonice ale 
orașului. Ei au vizitat universi
tatea Columbia și au luat parte 
la recepția și dejunul oferit în 
cinstea lor de societatea „Broad-
cast music Incorporated“. La 
universitatea Columbia oaspeții 
sovietici s-au interesat de activi
tatea facultății de muzică, au 
stat de vorbă cu profesori de 
muzică și studenți.

înainte de a sosi la New York 
compozitorii sovietici au fost la 
Philadelphia unde au luat parte 
la două concerte. Programele a- 
cestor concerte au inclus lucrări 
de compozitori americani fi so
vietici.

Orchestra simfonică din Phila
delphia cpndusă de cunoscutul 
dirijor Eugene Ormandy, a in
terpretat cu un deosebit succes 
suita simfonică „Colas Breugnon" 
de D. Kabalevski, simfonia nr. 1 
de T. Hrennikov și noul concert 
pentgu violoncel și orchestră de 
1) Șostakovici. Concertele s-au 
bucurat de un succes uriaș.

I mpărtășindu-și impresiile des
pre călătoria prin Statele Unite, 
compozitorul l). Hrennikov a de
clarat următoarele intr-o convor
bire cu un corespondent al agen
ției T.A.S.S.: Am vizitat multe 
orașe din S.U.A. și am avut po
sibilitatea să ne intilnim cu cole
gii noștri, compozitorii americani, 
precum și cu muzicieni și cu 
amatori de muzică. Pretutindeni 
am fost primiți cu multă căl
dură și bucurie. Am avut multe 
intilniri interesante și instructive.

In raportul prezentat de N. S. 
Hrușciov la recenta sesiune a 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
s.a subliniat ca guvernul sovietic 
împărtășește intru totul părerea 
ca este de dorit convocarea 
cit mai grabnică •' a confe
rinței șefilor de guverne. „Cu 
cit această conferință va fi 
convocată mai repeûe cu at'.t va 
fi mai |>inp pentru cauza păcii“. 
Stabllinrj ^1 o ierarhie a .proble
melor, care, după părerea Uniu
nii Sovietice, ar trebui să tie 
discutate la cea mai' înaltă în- 
tilnire a șefilor dé guverne, N. 
S. Hrușciov a spus că locul cel 
mai important ar trebui să re. 
vină probi unei dezarmării care 
preocupă întreaga lume. De ase
menea, Unțunea Sovietică consi
dera că in interesul întăririi pa. 
cil, la conferință trebuie să fie 
examinată problema ' încheierii 
Tratatului de pace cu Germania 
șl regimteniareii situației din 
Berlinul occidental, decîîrgind 
din această, precum șl alte pro
bleme internationale care pre
zintă interes . general. Piuă la 
începerea coiiieriirței, statele nu 
ar trebui să întreprindă nici o 
acțiune care ar piiteg să înrău
tățească situația mainte de în
tilnirea șefilor de guverne sau 

Ï sa semene simtiurele suspiciunii. 
7 Guvernul sovietic și.a exprimat 

iu lața întregii u-iianități tiota- 
rirea de a consolida destinderea 
realizată iu relațiile internațio
nale. de a urma cu fermitate li
nia trecerii de la destindere la 
lichidarea totală a încordării in
ternaționale. linia transformării 
destinderii realizate intr-o pace 
trainică.

Oportunitatea acestor precizări 
devine evidenta dacă vom ține 
scama de laptul că intre puterile 
occidentale, mal precis, intre 
S.U.A. șl Anglia pe de o parte 
și Franță șl Germania occiden
tala pe de altă parte, există unele 
divergențe, nu ndnia’l de ordin 
calendaristic, asupra întilnirii la 
cel mai inalt nivel a șefilor dc 
guverne. „In modul în care au 
abordat conferința la cel mai

o mare imper
ia Frar.ța, 
a avut o ati- 
față de dorin-

gerea că apropiata vizită și 
schimbul de păreri vor contribui 
la îmbunătățirea continuă a re
lațiilor dintre Uniunea Sovietică 
și Franța și a situației interna
ționale în ansamblu. Tocmai de 
aceea, el acordă 
tanță vizitei sale

N. S. Hrușciov 
tudine favorabilă 
ța exprimată de președintele De 
Gaulle ca această vizită să în
semne stabilirea unui adevărat 
contact cu Franța și și-a expri
mat 
mite 
tului 
față 
Sovietice au 
sentiment de 
respect.

Potrivit înțelegerii realizate se 
prevede că N. S. Hrușciov va 
sosi în Franța la 15 martie 1960.

speranța că ea îi va per
sa cunoască viața talenta- 
și harnicului popor francez 
de care popoarele Uniunii 

din totdeauna un 
profund și sincer

„Un pas înainte
în relațiile internaționale“

OTTAWA 10 (Agerpres). — 
TASS transmite: Participant!! 
la conferința anuală a Federației 
sindicatelor din provincia Sas
katchewan au adoptat o rezolu
ție în domeniul politicii externe 
în care salută schimbul de vizite 

In fotografie : O vedere a orașului Pekin, noaptea.

Ideea tratativelor
la cel mai înalt nivel cîștigă teren

meargă mai

inalt nivel — si,rie ziarul en
glez „The Guardian“ — membrii 
alianței atlantice au oferit ima
ginea unui miriapod care ar fi 
in imposibilitate de a coordona 
mișcarea picioarelor sale. Marea 
Britanie și în mai inică măsură 
Statele Unite au manifestat do
rința de a inerge repede, in 
timp ce Franța și Germania fe
derală preferă să 
încet".

lntrînd in fondul 
gențt, lesne se constata teu,dința 
•unor cercuri oficiale din Occi
dent de a răsturna ideea tratati
velor la nivel înalt cu, capul, in 
jos. Adie.ă, întilnirea la cel mai 
inalt nivel dintre Est și Vest să 
se producă după soluționarea 
principalelor probleme litigioase 
șl nu pentru a rezolva di
ferendele, existente. Cu alte cu
vinte, la Geneva sau iii altă 
parte a lumii, șefii de guverne 
ai celor patru puteri să se- în
trunească doar' pentru a cons
tata destinderea care ar veni 
de la sine, Oi, nu pe această 
cale, cu totul nerealjstă, 
pot face pași Irotaritori in 
recita inlăturărll, primejdiei 
război și nu 
intra intr-o 
pș. e,

‘Apropiata 
Iul cel mai . 
constituie o 
ceea ce privește consolidarea și 
extinderea procesului de atenuare 
a invordârij Internaționale. Aceas
tă conferință de,asemenea nu ar 
trebui să reprezinte ultima fază 
in aplicarea rnețodei pozitive, 
a contactelor personale dintre- 
oamenii de- stat din diferite țări, 
ci un impuls puternic dat apli
cării permanente a acestor 
practici in viața internațională.

se 
di- 
de 
va 
de

astfel omenirea 
eră luminoasă

conierlnță la nlve- 
înalt va trebui să : 
etapă de seamă in

Minisfrul de externe 
al Australiei:

„Contactele personale 
— lucrul cel mai 

de preț"
LONDRA 10 (Agerpres). 

Luînd cuvintul in seara zilei 
9 noiembrie in cadrul nrogrartiu- 
hii de televiziune al B.B.C., mi
nistrul Afacerilor Externe al A- 
ustraliei, Casey, a declarat că 
convocarea conferinței la nivel 
înalt va avea o mare însemnă
tate pentru îmbunătățirea 
țiilor dintre țâri. „Sper 
mult — a spus Casey — 
urma acestor întîlniri, Ia 
înalt relațiile internaționali se 
vor îmbunătăți treptat“.

„Contactele personale consti
tuie în aceste probleme lucrul 
cei mai de preț pentru îmbună
tățirea relațiilor internaționale", 
a subliniat Casey.

de

rela- 
foarte 
că în 
nivel

intre președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., N. S. Hruș
ciov, și președintele S.U.A., D. 
Eisenhower. Schimbul de vizite 
între șefii guvernelor U.R.SfS. 
și S.U.A., se -menționează in re
zoluție, constituie un pas îna
inte in relațiile internaționale.

Iu Anglia, teza unei succesi
uni de conferințe la cel mal 
înalt nivel, dintre care prima să 
aibă loc chiar la sfirșitul aces
tui an, se bucura de un cred.’t 
larg. Ziarul „Daily Express“ su
gerează guvernului englez că 
„Marea Britanie ar trebui să se 
pună in fruntea puterilor occi
dentale și să recunoască efortu
rile imense depuse de Uniunea 
Sovietică pentru reducerea în
cordării". Referiri-iu-se apoi la 
generalul de Gaulle, președintele 
Franței, care „a avut ințelepciu. 
nea de a renunța la unele din 
obiecțiile sale față de convorbi
rile la cel mai înalt nivel", ace
lași ziar continuă . „lată o știre 
bună, cu toate că este decepțio- 
nant să nu ne putem aștepta ia 
o întîlnire cu Hrușciov înainte 
de sfirșitul anului. Cu cit se va 
intirzia, cu atît atmosfera favo
rabilă va risca să dispară. Ți
neți seama : nu întîrziați mai 
mult“, in același spirit scrie și 
„News Clirouicle“: „Se pare că 
avem mai mult de pierdut decit 
de cîștigat dacă amînăm întîlni. 
rea cu Hițușciov". ideea. unei se
rii de'conferințe la cel mai înalt 
nivel, din care prima, după cum 
spune premierul englez Maqmtl- 
lan să aibă loc „la cea mai apro
piată dată posibilă“ este reflec
tată detailat și într.o corespon
dență din Londra a agenției a- 
niericane de Intormații U.P.l. : 
„Eisenhower și Macmillan, se 
relevă în corespondență, doresc 
în continuare ținerea unei con
ferințe la cel mai înalt nivel în 
decembrie. Ei>. cred că in pre
zent nu ar trebui să aibă loc 
numai o singură conferință la 
nivel înalt, ci un „lanț continuu" 
de asemenea conferințe".

REDACJIA șl ADMINISTRAI IA; București, Piața „Șclnteii", Tel. 17.60.10, Tiparul; Combinatul Poligrafic „Gașa Setatei!“. ȘTAȘ 3452 52.

Plenara
C. C. al P. C. U. S

MOSCOVA 10 (Agerpres). — 
TASS transmite : Comitetul Cen
tral al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice a hotărit să 
convoace la 22 decembrie 1959 o 
Plenară ordinară a Comitetului 
Central al P.C.U.S.

în discuția plenarei va îi pusă 
problema măsurilor pentru înde- 
pl nirea hotărîrilor Congresului 
al XXI-lea al P.C.U.S. și Plena
rei din decembrie 1958 a Comi
tetului Central privind dezvolta
rea agriculturii și sporirea pro
ducției de cereale și alte culturi

Film științific romînesc premiat în Italia
In-ROAiA 10 (Agerpres). 

tre 29 octombrie și 4 noiembrie 
in cadrul Universității din Pa- 
dova — Italia, s-a desfășurat a 
4-a revistă internațională a fil
mului științific didactic. Țara

Succesul lui Dan Iordăchescu în Danemarca
COPENHAGA 10 (Agerpres). 

La 9 noiembrie a. c. Dan lordă- 
chescu, solist al Teatrului de 
Opera șl Balet din București, a- 
companiat de orchestra simfonică 
a radiodifuziunii daneze, a dat 
un concert in sala radiodifuzlu-

Râscoalâ în Ruanda-Urundî
BRUXELLES 10 (Agerpres). 

După cum relatează agențiile de 
presă, în teritoriul Ritanda- 
Urundi. (două regate din Africa 
centrală, foste colonii germane 
care după al doilea război mon
dial au fost puse sub tutela Bel
giei) populația Bahutu s-a răs
culat împotriva marilor proprie
tari funciari din tribul Batutsi, 
legați strîns de autoritățile co
lonialiste și pe pămînturile că
rora populația Bahutu a fost ex
ploatată crunt timp d: secole.

Agenția Reuter, citind surse 

Guvernul francez, sprijinit în
deaproape de cercurile oficiale 
de la Bonn susține insă o altă 
concepție. El nu pune in discu
ție principiul — destinderea 
prin tratative la cel mai înalt 

ci conținutul și.aplica- 
lul în timp, 
semnificativ 
de mult pe 
unii adepțt 

îndeosebi

că mizînd 
aceste di
al „războ- 

cei din

19 de- 
produce 
Gaulle, 

și Ade-

nivel — 
biliiatea

Este 
exagerat 
vergențe, 
iului rece“. 
Germania occidentală, sublinia
ză cu o bucurie răutăcioasa, ne- 
stăpînitâ, că guvernul francez a 
reușit să „dejoace" încercările 
anglo-ainericane ca întilnirea la 
nivel inalt să aibă loc la sfîrși- 
tul acestui an. Pentru armoniza, 
rea pozițiilor contradictorii ale 
puterilor occidentale, la 
cetnbrie, la Paris, se va 
întilnirea dintre de 
Eisenhower, Macmillan 
nauer.

Totodată, după cum rezultă din 
comentariile presei apusene^ gu
vernul de Gaulle este preocupat 
Înaintea unei întîluiri la cel mai 
înalt nivel de două probleme: 
una — experimentarea bombei 
atomice în Sahara și a doua — 
problema algeriană. Or, cercuri 
largi ale opiniei publice consi
deră reluarea experiențelor cu 
armele atomice — de data a- 
ceasta de către Franța — ca o 
manifestare întirziată a „războiu
lui rece“ venită inoportun să 
creeze complicații internațio
nale în momentul cînd destin
derea diplomatică este evidentă. 
In ceea ce privește problema al
geriană. intr-adevăr, războiul co
lonial de cinci ani din Algeria, 
împiedică Franța să inițieze ac. 
țiuni diplomatice venite în spri
jinul consolidării păcii în lume.

materiale a ccl.iozni-

P.C.U.S. a hotărit ca 
Plenarei să asculte 
prezentate în această 

Consiliul de Ali
de Comi- 

ale Partidelor 
Ucraina.

agricole, dezvoltarea creșterii 
animalelor proprietate obștească, 
mecanizarea continuă a agricul
turii, întărirea gospodăriei ob
ștești a colhozurilor și creșterea 
bunăstării 
cllor.

C.C. al 
în cadrul 
rapoartele 
problemă de 
niștri al R.S.F.S.R., 
t tele Centrale 
Comuniste din Ucraina. Ka
zakistan, Bielorusia, Uzbekistan, 
Tadjikistn și Azerbaidjan.

noastră a prezentat filmul „Capul 
izolit" — operație a prof. dr. 
Benetato, care a fost mult apre
ciat pentru valoarea sa științi
fică de către specialiștii prezenți, 
aeordîndu.i-se medalia de bronz 
(premiul III).

nil, interpretind patru arii de 
Alozart șl Vcrdi. La concert au 
îost prezenți șefii unor misiuni 
diplomatice, personalități ale 
vieții culturale, ziariști. Arta in- 

a terpretativă a solistului romîn 
stîrnit aplauze prelungite

labelgiene .relatează că pînă
9 noiembrie s-au înregistrat sute 
de morti. Zeci de case ale feu
dalilor au fost incendiate.

Pentru reluarea cît mai grabnică
activității Comisiei internaționale din Laosa

— Scrisoarea lui A. A. Sobolev către D.
NEW YORK 10 (Agerpres) 

TASS transmite : A. A. Sobclev, 
reprezentantul permanent al 
U.R.S.S. la O.N.U., a trimis se
cretarului general al O.N.U., D. 
Hammarskjoeld, o scrisoare de

In Comitetul Politic O.N.IL
Cuvintul delegatului romîn

NEW YORK 10. — Corespon
dentul special Agerpres trans
mite: In cadrul ședinței din 
dupa-amiaza zilei de 9 noiembrie 
Comitetul Politic a continuat 
dezbaterile asupra problemei ex- . 
periențelor nucleare franceze din 
Sahara, In numele delegației 
R. P. Romine a luat cuvintul 
Eduard Mezincescu. El a subli
niat de la început că teza lipsei 
de nocivitate și a caracterului 
așa-zis neglijabil al căderilor ra
dioactive a fost contrazisă de 
datele științifice ale ultimului 
an. Astfel delegatul romîn s-a 
referit la consecințele căderilor 
radioactive în urma experiențe
lor nucleare din Nevada (Statele 
Unite) din 1957. Acestea au fost 
resimțite la peste 1.600 de ki
lometri dc locul exploziilor. Toa
te acestea arată că asigurările 
date de delegatul Franței asupra 
măsurilor de precauție luate in

franceze. Pre-
Gaulle, după 

Figaro“, apreciază

Așa cum a remarcat N. S. 
Hrușciov la sesiunea Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., propunerile 
președintelui de Gaulle de a re
zolva această problemă, pe baza 
autodeterminării prin organiza
rea în Algeria a unui referen
dum al întregului popor pot avea 
un rol pozitiv în reglementarea 
pașnică a acestei probleme spi
noase. Ea va contribui la ridi
carea prestigiului internațional 
al Franței și a rolului ei de 
mare putere.

Ideea tratativelor la cel mal 
înalt nivel s.a impus puternic 
opiniei publice 
ședințele de 
cum scrie „ ’ _ 
că „a discuta în doi cu premie
rul Uniunii Sovietice nu este 
un privilegiu rezervat numai an- 
gto-saxonilor. Importanța poli
tică și morală a Franței în lume 
fac de dorit o întîlnire intre ge
neralul de Gaulle și N S. Hruș
ciov“. Președintele de Gaulle, 
se consideră la Paris, a ajuns 
ia concluzia că o întîlnire cu 
N. S. Hrușciov este de dorit,
întrucît, întilnirile lui Macmillan 
și Eisenhower cu șeful guvernu
lui sovietic au trecut Franța pe 
planul al doilea al a.'tiialitâții 
internaționale. Ziarul „New York 
Herald Tribune" scrie că „vizi
ta premierului Hrușciov la Pa
ris ar trebui să
chiar numai pentru 
contactele la nivel 
Est-Vest nu vor 

fie aprecia'.ă 
motivul că 

înalt între 
fi întrerupte

pentru o bună bucată de timp 
înaintea unei conferințe la nivel 
înalt... Intrucît considerentele de 
prestigiu național cîntâresc atît 
de greu în ochii lui de Gaulle, 
o egalitate cu allații săi în ceea

Deschiderea Conferinței internaționale 
a studenților

PRAGA 10. — Corespon
dentul Agerpres transmite: 
La 10 noiembrie s-a deschis 
la Praga conferința Interna
ționala a studenților. Pe or
dinea de zl a conferinței se 
află un singur punct: sarci
nile studenților și ale organi
zațiilor lor în lupta pentru 
pace. Conferința constituie 
acțiunea centrală a Saptămî- 
nil Internaționale a Studen
ților pentru Pace și P<etenie, 
organizată cu prilejul împli
nirii a 20 de ani de la eveni
mentele din 17 noiembrie

Seminar studențesc la Varșovia, 
consacrat prieteniei dintre tineretul polonez 

sovieticși cel
VARȘOVIA 10 (Agerpres). — 

După cum anunță agenția P.A.P., 
la 9 noiembrie cu prilejul celei 
de-a 42-a aniversări a Revoluției 
din Octombrie la Universitatea 
din Varșovia a început un semi
nar studențesc cai c va dura două 
zile, consacrat „Tradițiilor prie
teniei dintre tineretul polonez șl 
cel sovietic“. La seminar parti-

noiembrle’ au 
tratativele lta- 

semnarea

ROMA. La 10 
început la Roma 
lo-sovletice pentru 
protocolului cu privire la schlm. 
bnl de mărfuri între Uniunea So. 
vietlcă și Italia pe anul 1960.

KHARTUM 10 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția 
France Presse. în noaptea de 9 
noiembrie a avut loc în Sudan 

o încercare de răscoală în rîn-

răspuns la scrisoarea sa din 7 
noiembrie.

Amintind că agravarea situa
ției interne din Laos a fost ex
clusiv un rezultat al refuzului 
guvernului laoțian de a înfăptui

Sahara sînt departe de a fi li
niștitoare, chiar și pentru țări 
situate, ca Rominla, la oarecare 
depărtare de locul experiențelor 
franceze.

In încheiere, delegatul R. P. 
Rdinîne, amintind ca guvernul ro- 
mîn s-a pronunțat întotdeauna 
pentru. încetarea experiențelor nu
cleare și înlăturarea armelor a- 
tomice din arsenalul militar al 
statelor, a exprimat sprijinul 
delegației romine pentru proiec
tul de rezoluție al celor 22 de 
țări, care cheamă Franța să re
nunțe la experiențele nucleare

In continuarea dezbaterii ge
nerale a Comitetului Politic 
asupra experiențelor nucleare 
franceze din Sahara, vorbind în 
ședința de marți dimineața de
legații Bulgariei, Afganistanului, 
Pakistanului, Japoniei, Ceho
slovaciei au sprijinit textul rezo
luției celor 22 de state 

Intre Hrușciov și de 
teren

ce privește cunoașterea personală 
a premierului sovietic este un lu
cru pe care nu-1 putem refuza".

Intr-adevăr, vizita în Franța 
a șefului guvernului sovietic ca 
o consecință a procesului de 
încălzire a situației internațio
nale poate să continue linia de 
destindere a atmosferei politice. 
După cum se știe, pînă acum di
plomația franceza nu s-a stră
duit prea mult să-șl aducă apor
tul la destinderea încordării. De 
aceea, faptul că la Paris se con
turează unele schimbări ; e îmi 
bucurător. „Intre Franța și Uni
unea Sovietică, scrie „Le Mon
de“, aproape că nu există diver
gențe însemnate. Avem toate mo. 
tivele să presupunem că convor
birile dintre cei doi oameni de 
stat vor viza problemele generale 
și că va avea loc un schimb de 
păreri.
Gaulle există un anumit 
pentru apropierea punctelor de 
vedere". Pentru ca contribuția 
guvernului francez la destinde
rea internațională să devină sub
stanțială este necesar insă, așa 
cum scrie ziarul „Le Tribune 
des Nations" — ca ,,Franța să 
urmărească apărarea intereselor 
sale și mâi ales misiunea pe 
care pretinde că și-o asumă în 
lume, și nu în primul rînd (sau 
exclusiv) să servească obiecti
vele proprii ale R.F.G.".

Barometrul diplomatic indică 
destindere, tratative, mesaje șl 
contacte personale. El reflectă 
tendințe raționale ce pot sta de 
călăuza majorității conducători
lor de state. După cum relevă 
ziarul „Daily Mail”, niciodată 
nu au existat perspective mai 
bune de pace din anul 1945 și 
pînă astăzi. Referiudu-se la cu
vintele lui N. S. Hrușciov din 
Raportul ținut la sesiunea Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., ziarul 
subliniază că dacă acest discurs 
dă tonul pentru anul I960, atunci 
perspectivele sînt optimiste. Ani 
intrat iritr-o eră în care putem 
spera într o pace adevărată. În
ceputul îl va constitui convocarea 
cit mal curind a Conferinței la 
cel mai înalt nivel.

VALENTIN URUM

de la Praga
1939, cînd studenții praghezl 
au manifestat împotriva ocu- 
panților hitleriști șt a răz
boiului. In capitala R. Ceho
slovace vor avea loc în zilele 
de la 11 —18 noiembrie nu
meroase manifestări culturale 
și sportive. Au sosit pînă in 
prezent delegațiile de stil- 
dențt din U.R.S.S., R. P. Chi
neză, R. D: Vietnam, R. D. 
Germană, R. P. Romînă, 
R. P. Polona, Brazilia, țartle 
Africii de Sud-Vest etc. S-au 
anunțat 130 de delegați din 
48 dc țâri.

cipă un grup de studenți șl lu
crători științifici de la Univer
sitatea „Lomonosov“ din Mos
cova.

In prima zi a lucrărilor semi
narului au fost prezentate patru 
referate în special despre activi
tatea polonezilor în Rusia în se
colul al XlX-lea și despre miș
carea revoluționara din Ucraina.

durile armatei sudaneze ,,în 
scopul răsturnării guvernului ge- 
neralului Ibrahim Abbud“. In în
treaga țară a fost pro-clamată 
starea excepțională.

VARȘOVIA. La 9 noiembrie s.a 
încheiat la Varșovia conferința 
grupului de lucru în problemele 
sem'nțelo' de soi al. Comisiei per. 
manente’ agricole de pe lîngă 
Consiliul de Ajutor' economic re. 
ciproc.

Hammarskjoeld —
acordurile de la Geneva și Vien- 
tiane și. că așa-zisul subcomitet 
al Consiliului de Securitate pen
tru Laos a confirmat de fapt a- 
ceasta prin raportul său în care 
se recunoaște lipsa unor dovezi 
de „agresiune“ din partea Repu
blicii Democrate Vietnam împo
triva Laosului, reprezentantul 
U.R.S.S. scrie : „După părerea 
guvernului sovietic, pentru ca si
tuația in Laos să se normalizeze 
nu este necesar decit un lucru și 
anume îndeplinirea strictă a a- 
cordui'llbr de la Geneva și în 
special reluarea cît mai grabnică 
a activității Comisiei internațio
nale de supraveghere și control 
din Laos“.

„In aceste condiții, se spune 
în scrisoare, vizita în Laos a 
secretarului general al O.N.U. și 
proiectata numire la Vientiane 
a unui reprezentant personal al 
secretarului general ca și orice 
alte acțiuni pe linia O-N.U. in 
această problemă, nu pot decit 
să complice și mai mult situa
ția creată“.

CAROL ROMAN

Proaspătul consilier municipal din Sao

Conferința de presâ 
a lui De Gaulle

La 
no- 

pre-

PARIS 10 (Agerpres). — 
conferința de presă din 10 
iembrle, Charles De Gaulle, 
ședințele Republicii Franceze, a 
făcut o declarație consacrată 
problemelor de politică externa. 
El a constatat in primul rînd că 
după mai mulți ani de încorda
re internațională apar unele 
semne de destindere.

Referindu se la ideea convocă
rii conferinței la nivel inalt a 
țărilor din Vest și Est, președin
tele a declarat că sînt necesare 
trei condiții pentru ca conferin
ța la nivel înalt să deschidă ca
lea pentru reglementarea efecti
va a problemelor internaționale.

Potrivit spuselor lui, aceste 
condiții, sînt îmbunătățirea con
tinuă a relațiilor internaționale 
șl o înțelegere preliminară între 
conducătorii pute: Hor occiden
tale.

„Cea de-a treia condiție, a 
spus De Gaulle, o constituie

Declarative iui Macmillan
LONDRA 10 (Agerpres). — In 

cadrul unor declarații făcute in 
dupa-amiaza de 10 noiembrie in 
Camera Comunelor, primul mi- 
nistru britanic Macmillan s-a 
pronunțat din nou în favoarea 
convocarli la o data cit mal a- 
propiată a conferinței interna
ționale la nivel înalt. „Am ținut 
totdeauna să precizez, a decla
rat primul ministru englez, ca 
sînt în favoarea unei conferințe 
la nivel înalt cit mai curind po
sibil... împărtășesc în această 
privință punctul de vedere al

Cel mai 
original 
consilier 

municipal
Prin ce era renumit orașul 

brazilian Sao Paulo ? Prin ni
mic deosebit. Despre acest al 
doilea oraș brazilian ca mărime 
aflăm în schimb mereu știri co
tidiene. Ca de pildă: în ulti
mele luni costul vieții a cres
cut cu 34,1 la sută, chiriile cu 
21,1 la sută, costul asistenței me
dicale cu 28,2 la sută, taxele șco
lare cu 74,6 la sută. Sau reacția 
maselor de cetățeni : timp de 
mai multe zile, in luna octom
brie, un număr mare de mij
loace de transport nu au circu
lat. Motivul : greva celor 15.000 
de salariați ai întreprinderilor 
particulare de transport. Altce
va deosebit despre Sao Paulo 
nu s-ar mai putea consemna. Și 
totuși... Recent în acest oraș s-a 
desfășurat o acerbă bătălie po
litică pentru desemnarea unui 
candidat in consiliul municipal 
al orașului. Scumpirea vieții zi 
de zi nu putea să nu influențeze 
psihologia alegătorilor. Pe cine 
să alegi 
propuși 
burgheze nu prezentau credit, 
ci, din contră. întîlneau opro
biul cetățenesc? Au privit ale
gătorii intr-o parte, într-alta. 
Degeaba. Poate că n ar fi fost 
găsit candidatul, dacă nu ar fi

cînd toți candidala 
numai de partidele

existat o doamnă „cu ochi spă
lăciți, cu o prezență impunătoa
re și cu tendința spre băi de 
noroi, spre trîndăveală la soa
re“, — după cum o prezintă re
vista „Neuisweek”. Această fiin
ță. al cărui nume în portughe
ză este Cacareco, de îndată ce 
a fost propusă a fi aleasă con
silier al municipiului orașului 
Sao Paulo a cîștigat simpatia 
cetățenească. „Candidatul no. 
stru își va face simțită sreuta- 
tea!” fi „Votați pentru Cacareco 
— liniștit și demn !“—declarau 
lozincile în favoarea acestei 
ființe puțin cunoscută în orașul 
Sao Paulo. Evident că apelul la 
liniște și demnitate trebuie în
țeles în strînsă legătură cu bă
tăile și moravurile deochiate 
din timpul campaniilor electo
rale din Brazilia.

In sfîrșit, iată sosită și ziua 
alegerilor. Hohote de rîs, pre
tutindeni în oraș. Toți priveau 
spre Cacareco. In acest timp, 
sute de sludenți distribuiau a- 
proximativ 250.000 de anunțuri 
în favoarea candidatului lor. Și 
a doua zi, în ziare a apărut re
zultatul voturilor : Cacareco a 
obținut peste 100.000 de voturi, 
o majoritate clară față de puți
nele voturi obținute de ceilalți 
12 conlracandidați.

Și totuși, cine este Cacareco ? 
Este o „slăbuță", un rinocer de 
240.000 funți, împrumutat de la 
grădina zoologică din Bio de 
Janeiro.

Gluma aceasta usturătoare 
este un adevărat monument al 
batjocurii și disprețului popu
lar față de mascaradele electo
rale burgheze.

contactul personal al domnului 
Hrușciov cu mine, Debré și cu 
guvernul nostru“.

Apoi, președintele a răspuns 
la Întrebările corespondenților.

Răspunzind la întrebarea des- 
pre poziția Franței în privința 
armelor nucleare, De Gaulle a 
apărat intenția guvernului fran
cez de a efectua experiențe cu 
bombe atomice în Sahara.

Unul din ziariștii vest germani 
a pus o întrebare privitoare la 
declarația președintelui Franței 
șl care se referea la caracterul 
imuabil al frontierei de pe Oder- 
Neisse. Totodată, corespondentul 
a încercat să lege aceasta de 
problema reunificăril Germaniei. 
Președintele a subliniat că el 
și-a expus deja punctul de vede
re în această problemă și nu ln-r 
tenționează să se repete. „Să 
știți doar, a adăugat De Gaulle, 
că nu mi-am schimbat părerea“, 

d-lui Hrușciov, potrivit căruia, 
o conferință la nivel înalt trebuie 
să aibă loc in curind“.

în cadrul acelorași declarații, 
răspunzind unor întrebări ale 
deputaților laburiști în legătură 
cu proiectul Franței de a expe
rimenta bomba atomică în Salia- 
ra, Macmillan a subliniat că 
consideră necesară stabilirea u- 
nui acord la conferința de la 
Geneva cu privire la interzice
rea experiențelor nucleare șj a- 
derarea altor state la acest acord.


