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I Fiecare brigadă
colectiv de muncă
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N-a fost ușor pentru ute- 
mistul Vasile Hîncu să se 
despartă de brigada lui. Ală
turi de membrii brigăzii, 
prietenii săi pe care-i cunoș
tea și cu care se ajuta întot
deauna in muncă, lucra mai 
ușor. A apărut însă în secția 
o situație care a început să-i 
neliniștească pe toți : o altă 
brigadă de turnători rămă
sese mult în urmă cu pro
ducția, iar procentul de re
buturi creștea de la o zi ța 
alta.

- Trebuie să ajutăm briga
da codașă să-și îmbunătă
țească munca i-au spus 
atunci lui Hîncu- băieții din 
brigadă. Inițiativa de a ajuta 
brigăzile rămase în urmă se 
aplică in multe sectoare ale 
întreprinderii noastre. Ar fi 
bine ca la rîndul tău să pre
iei conducerea brigăzii co
dașe din secția noastră. Tu 
ești cel mai calificat dintre 
noi.

Și acum iată : de două 
luni de zile Vasile Hîncu a 
preluat conducerea unei bri
găzi codașe din secția turnă
torie a întreprinderii „Electro- 
aparataj". Organizînd mai 
bine munca, întărind discipli
na în muncă el a reușit să 
ridice nivelul activității în 
producție al acestei brigăzi. 
De două luni fosta brigadă 
codașă și-a îndeplinit planul 
de producție. Acum, în luna 
noiembrie, brigada s-a anga
jat să-și termine planul de 
producție înainte de termen, 
lată-l în fotografia noastră 
pe Vasile Hîncu în mijlocul 
noii sale brigăzi discutînd 
despre posibilitatea de îm- 
buntățire a calității produse
lor, de reducere a rebuturilor.

fruntaș
Sprijin tovărășesc

Incadrea- 
și Bratti 
spațiu li.

— Nu-1 bine Vasile. 
ză tn locul acesta — 
Constantin îl arătă un 
ber pe piele — un tipar mal mic. 
In felul acesta o să-ți rămină mal 
puțină furda. Nicolae Vasile a 
urmat sfaturile pe care 1 le-a dat 
tovarășul său de muncă din bri
gadă și a început să realizeze 
economii tot mal mari.

In brigada lui Petre Ursache de 
la Fabrica de încălțăminte „Fla
căra Roșie" din Capitală, brigadă 
care a pornit cu pași hotăriți pe 
drumul cuceririi titlului de colec
tiv fruntaș in muncă, s-a dus o 
adevărată bătălie pentru ca toți 
tinerii să lucreze la nivelul ce-

lor mal buni. Au fost Îndeaproa
pe ajutați Nicolae Capelea, Va
sile Banu și alții. Consfătuirile 
de brigadă constituie pentru ti
neri un bun prilej de a-șf îm
părtăși experiența, de a analiza 
posibilitățile pe care le mal au 
pentru valorificarea rezervelor 
interne. Nimeni nu se consideră 
mulțumit 
cu faptul 
luni nici 
pierderi.
tot mal mari! Să crească econo. 
miile I Dacă in octombrie au fost 
economisiți 11.200 dm.p. piele, 
în timpul cit a mai rămas pînă

cu rezultatele obținute, 
că de mal bine de trei 
un tînăr nu lucrează cu 
Vor să obțină succese

d'nla sfîrșitul anului tinerii 
brigadă vor mal bconomisi 21.000 
dm.p. materie primă din care 
se pot croi peste 1300 perechi 
fețe pantofi.

— Vom îndeplini angajamen
tul — ne-a spus tov. Hîmpă, se
cretarul organizației de secție 
U.T.M., pentru că brigada noas
tră este acum un colectiv în
chegat, pentru că în brigadă fle
care se simte răspunzător pentru 
munca pe care o facem.

P. LIDIA

Proletari din toate țările, uniți-vă !

Organ Centra! al Uniunii Tineretului Muncitor
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Constituirea Comitetului romîn pentru pregătirea 
tineretului din R.P.R. in vederea participării 

la fntlinirea tineretului și studenților 
din regiunea

După cum s-a anunțat, la 
București, între 30 Ianuarie—3 
februarie 1960 va avea loc „In- 
tilnirea tineretului și studenților 
din țările regiunii Balcanilor șl 
Mării Adriatice“. In vederea 
participării tinerel generații a 
țării noastre la această întîlnire, 
sîmbătă la amiază a fost consti
tuit Comitetul romîn de pregă
tire.

Balcanilor și a Mării Adriatice

Foto : P. PAVEL

La cercul de balet al Casei de 
cultură Reșița. Micuța Vucan 
Roaica, fiică de muncitori, arată 
„ce știe ea" noilor copii veniți 
să se înscrie la cursul de balet.

Foto : S. VIOREL

Al 700.000-lea 
aparat de radio

In cursul zilei de sîmbătă co
lectivul Fabricii „Radio Popu
lar“ din Capitală a realizat cel 
de.al 700.000-lea aparat de rad.o- 
reeepție.

Prin marele număr de apara
te, de calitate mereu mai bună, 
pe care le-a pus la dispoziț’a 
populației, întreprinderea „Ra.’> 
Popular“ a adus in cei 10 ani de 
existență o contribuție însemnată 
la opera de culturalizare a ma
selor. Colectivul întreprinderii, 
distins recent cu steagul roșu de 
f untaș pe ramură, a dat peste 
prevederile planului, de la in 
cept-il anului și pînă acum, mai 
mult de 3.000 aparate ie radio.

Cili fi
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Din duminică 
în duminică

Din comitet fac parte: '
Balaș Iolanda, maestră eme< 

rită a sportului; Buclnschl Mi- 
hai, miner, mina nr. 2 Lonea ; 
Bîrlea Ștefan, secretar al Cen
trului Universitar București al 
U.T.M.; Bujor Sion Mihal, vi
cepreședinte al Comitetului de 
Radiodifuziune și Televiziune; 
Condurache Emil, academician ; 
Costea Dumitru, șeful Direcției 
de Educație din Ministerul ln- 
vățămîntulut șl Culturii', Cio- 
banu Valerlu, tractorist, S.M.T. 
Topralsar; Demostene Botez, 
scriitor ; Deșliu Dan, poet; Du- 
mitrescu Ion, prim-secretar al 
Uniunii Compozitorilor, maestru 
emerit al artei : Dlaconescu Du
mitru, președintele Comitetului 
executiv al Sfatului popular 
al Capitalei; Dragomlr Du
mitru, ajustor, uzinele „21 De
cembrie“ București; Ene Oprea, 
colectivist G.A.C. Căzănești, re
giunea București; Groza Marla, 
secretară a Comitetului Național 
al Femeilor din R.P.R.; Gaîița 
Mihai, secretar al Uniunii Scrii
torilor din R.P.R. lliescu Ion, 
secretar al C.C. al U.T.M., Pre
ședintele U.A.S.R. ț lorgu Ior
dan, academician, vicepreședinte

al Comisiei Naționale UNESCO; 
lonescu Alexandru, redactor șef 
al ziarului „Viața studențească"; 
Jalea Ion, președintele Uniunii 
Artiștilor Plastici, artist al 
poporului din R.P.R. ; Lauontz 
Ioslf, muncitor la I.L.F.O.R. Tg.- 
Mureș ; Lungulesel Maria, stu
dentă, Universitatea „C. I. Par, 
hon“ ; Marin Constantin, dirijor, 
artist emerit ; Oțelea Traian, 
strungar .Orașul Stalin : Olteanu 
Miron, vicepreședinte al U.C.F.S.; 
Paloș Gheorghe, secretar al 
C.C.S. ; Paraschiv Anghel, re
dactor șef adj. al ziarului „Scìn
tela tineretului“; Predescu Ilea
na, artistă, Teatrul Municipal 
București ; Prlsnea Constantin, 
adjunct al ministrului Invățămîn- 
tulul și Culturii ; Popa Catinca, 
studentă, Universitatea ' „A. I. 
Cuza“-lași ; Ralea Mlhall acade
mician, Președintele I.R.R.C.S., 
membru in Biroul Consiliului 
Mondial al Păcii ; Rangheț San
da, secretar al Comitetului Na
țional pentru apărarea păcii din 
R.P.R. ; Roman Nicolae, secre
tar al C.C. al U.T.M. ; Șerbă- 
nescu Doina, elevă, clasa a X-a 
Școala medie nr. 10 București ; 
Sebestyen Petre, președintele 
Asociațiilor Studențești, Univer
sitatea Babeș-Bolyai din Cluj ; 
Sereda Elena, artistă, Teatrul 
Național-București ; Trofln Vir- 
gil, prim-secretar al C.C. al 
U.T.M. ț Tărcan Constantin, lă
cătuș mecanic, Atelierele C.F.R. 
„Iile Pintilie“-lașl; Tache Gheor
ghe, președintele Asociației 
Studențești din centrul univer
sitar Timișoara ; Vulpe Nicolae, 
călitor, uzinele „1 Mai“ Ploești.

Președinte al Comitetului a 
fost ales scriitorul Demostene 
Botez.

In cadrul ședinței de consti
tuire a Comitetului romîn de 
pregătire, tovarășul Vlrgil Tro- 
rin, prim-secretar al C.C. ai 
U.T.M., a vorbit despre contribu
ția pe care întîlnlrea ce va avea 
loc la București o va aduce la 
lupta popoarelor împotriva pri
mejdiei războiului, pentru pace 
trainică șl coexistență pașnică, 
pentru transformarea regiunii 
Balcanilor și a Mării Adriatice 
într-o zonă a păcii, denucleari- 
zată, pentru dezvoltarea colabo
rării între tinerii șl studenții 
din această regiune a lumii.

In încheierea ședinței preșe
dintele Comitetului romîn de 
pregătire, tovarășul Demostene 
Botez, a vorbit despre sarcinile 
ce revin Comitetului pentru buna 
pregătire a tineretului nostru în 
vederea participării sale la în- 
tîlnirea tineretului șl studenților 
din regiunea Balcanilor șl a Mă
rii Adriatice.

Tinöra macaragistă llieș Marga
reta de la sectorul Blocmotor 
al Uzinelor de tractoare „Ernst 
Thälmann“ din Orașul Stalin, 
este cunoscută pentru munca 
deosebită pe care o duce in 

acest secto'.
Foto : S. NICULESCU

165.622 tone cărbune
peste plan

Anul acesta mine
rii patriei noastre au 
înregistrat succese 
deosebite in creșterea 
producției de căr
bune. Ca urmare a 
inițiativelor valoroa
se pornite din rîndu- 
rile lor ca „ziua și 
fișia", la exploatarea 
minieră Lupeni, „fie
care membru al bri
găzii la fiecare loc 
de muncă și pe fie
care schimb, o tonă 
peste plan“ la Ani- 
noasa, inițiativa ca

bune

La Onești

obiectiv

da pro- 
rezid râ
de fabrl-

prețios în munca brigăzii

întreprinderea „Me
talurgica"-Buzău. Nu
meroși tineri se în
trec pentru a obține 
rezultate cit mai 
în producție.

Ca de obicei, 
de „cea mai

titlul 
bună 

brigadă pe fabrică" 
este rîvnit de fiecare 
din cele patru brigăzi 
de producție ale tine-

retuiui. Fiecare tinar 
se străduiește să adao
ge succesele sale la 
cele ale colectivului. 
In ultima vreme în 
cadrul brigăzilor s-a 
intensificat ajutorul 
tovărășesc. Experien
ța fruntașilor este 
preluată de lot mai 
mulți tineri.

tn orice întrecere 
înving cei ce sînt mai

bum. De data aceasta 
cei mai buni au fost 
tinerii din brigada 
utemistului Radu Zt- 
lișteanu. Ei au ocupat 
locul I. Inimoși tineri 
— spun cei din uzină. 
Dau produse de cea 
mai bună calitate, 
depășesc în perma
nență norma și reali
zează și economii. 
Băieți gospodari l

Au început lucrările 
la un nou

Constructorii Rafinăriei nr. 10 
Onești au început lucrările la 
un nou obiectiv, prin a cărui 
intrare în funcțiune se va asi
gura o mai bună valorificare a 
produselor petrolifere inferioare; 
secția de cocsare întîrzlată.

Folosind drept materie primă 
produsele secundare ale rafină
riei, această secție va 
duse superioare, ultim 
minind cocsul. Procesul

cație al noii secții se bazează 
pe întîrzlerea procesului de coc
sare, astfel ca din gudroane să 
poată fi extrase cit mal multe 
produse superioare.

Constructorii acestui nou o- 
biectiv, care urmează să Intre 
în funcțiune Ia sfirșitul anului 
viitor, execută acum lucrări la 
casa de pompe, la casa de com
pensare, cuptorul tubular, căile 
ferate de acces etc.

(Agerpres)

Gălăuțaș este o mică așezare fores
tiera de pe Valea Mureșului. Un 
sat, aruncat intr-o rină de deal un- 

deva la poalele munților Căliman și Gur- 
ghiulin. Situat ceva mai încolo, mai spre 
munte de I oplița, Galauțașul iși are Istoria 
lui proprie. Decenii la rind el a tost poarta 
prin care s-a scurs spre țări străine lemnul 
pădurilor rominești. Dealurile, munții au 
chelit, s-a talat aici ca- n codru, fără 
milă șl fără răgaz. Lemnul se vindea așa 
cum se taia din pădure, bușteni, sau in 
cel mal bun caz fasonat, in secure, ori 
tăiat iri s.ioduri la joagăr. Și piața mon
dială înghițea cantități uriașe de lemn 
pe care apoi in Industrii specializate se 
prelucra șl se vindea la prețuri exorbi
tante

Prin 1910, la Gălăuțaș se construiește un 
joagăr cu abur, sau cum i se spunea, o 
fabrică de cherestea. Muncitorii trăiau in 
barăci din lemn, mici, pitite pe subsălciile 
de pe malul Mureșului. Trudeau amarnic, 
din greu, ca să poată trai de pe o zi pe 
alta In ’44, cînd hoardele fasciste se re
trăgeau zdrențuite, au dat foc fabricii. A 
ars ca o șură de paie. A rămas doar fierul 
mincat de foc, străveziu, al gaterelor. Pin- 
zele fierăstralelor se topiseră de dogoarea 
Uscărilor. După naționalizare, obștea mun
citorilor, simțind pentru prima oară că fa
brica este a lor și că idealul pentru care 
luptaseră este cucerit, au căutaL cu ajuto
rul statului, să o întregească. S-a construit 
o fabrică de lăzi și de barăci. Sub cerul 
senin al libertății, după ani de opreliști, 
Gălăuțașul a început să înflorească. Ga
terele au prins glas, fierăstraiele le țineau 
isonul cu țiuitul lor melodios, ciocanele 
bocăneau șl de peste tot răzbatea în afa'ă 
un aer tineresc, optimist, Iar spre inalturi,

spre piscuri, urca un imn al bărbăției și 
curajului.

Viitorul Gălăuțașulul, începutul unei noi 
istorii sau partea a doua a biografiei aces
tui punct forestier, a fost hotărit în anul 
1956, de conducerea partidului și guvernu
lui. S-a plănuit construirea în locul piper
nicitei fabrici, a unui uriaș și modern com
binat de industrializare a lemnului, cel mal 
mare din țară.

La Gălăuțaș am sosit în zorii unei 
zile de lucru. Inchipuiți-vâ tabloul 
de muzeu al Gălăuțașului de ieri: 

un sătuc mic de munte, o făbricuță cu 
aburi și coșuri ce împrăștia un fum gros,

ne cunoaștem 
patria

un zumzet ca de bondari, totul redus la 
proporții mici. Ei, pe fondul acestui tablou, 
să proectăra acum, imaginea nouă a Gă- 
lăuțașului socialist Este exact ca și cura 
am încerca să comparăm plugul de lemn 
tras de un măgăruș cu un tractor U.T.O.S. 
cu 6 sau 8 brăzdare. Gălăuțașul nou se 
profilează pe fondul munților, pe pajiștea 
ruginită, ca un port maritim de 
mare trafic în care totul se mișcă in
tr-un anume sens precis. Autocamioane, 
basculante și tractoare pe șenile care tîrie 
mai multe remorci, linii ferate, trenuri și 
locomotive, macarale care spintecă văzdu- 
hui, clădiri înalte cu cenușiul proas
păt al betonului sau cu roșul spălă
cit al cărămizilor, o „armată“ împărțită 
judicios pe unități de atac, a constructori-

I

lor, care stăpînesc cu o tărie herculeană și 
o pricepere de înțelepți aceste mașini și 
uriași de beton, iată tabloul nou. Ce poate 
oare să exprime mai limpede, mai conclu
dent, distanța in timp pe care a parcurs-o 
poporul nostru muncitor în drum spre so
cialism ? Și aici, la Gălăuțaș, la marele 
combinat intrat parțial în producție, ca de 
altfel pretutindeni, se vede cum sarcinile 
celui de-al doilea Congres al partidului no
stru, se înfăptuiesc depășind chiar prevede
rile. După ce s-a ridicat construcția, au ur
mat emoțiile intrării în producție. Utilajele 
sînt noi și multe automatizate. Cine să le 
conducă ? Timp nu era de pierdut. S-au ales 
din constructori. Dornici să dezlege tainele 
uriașelor agregate, s-au avîntat curajoși să 
cucerească noi cunoștințe, să pătrundă mis
terele unor noi meserii. Au venit în fabrică, 
au stat lingă coloșii de oțel zile și nopți, 
au învățat și-au învins. Azi fabrica de fur
nir și placaj, a ajuns la capacitatea ma
ximă de producție : anual aici se vor pro- 
duce 18.000 mc. de placaj. S-au organizat 
de îndată cursuri de calificare la locul de 
muncă și un curs de minim tehnic. Oa
menii care n-au mai lucrat niciodată în 
industria lemnului, acum sînt muncitori cu 
o înaltă calificare. Dar dacă am spune că 
numai aceste transformări s-au petrecut 
tn viața și conștiința lor, încă n ar fi mare 
lucru. Tăietorii de pădure de ieri, cei care 
hălăduiau prin codrii Carpaților cu topo
rul și firezul pe umăr și au părăsit așadar 
vechile unelte. Dar deodată cu ele 
șl vechile deprinderi; Oamenii sînt

VASILE CABULEA
(Continuare îu pag. 3-a)

Una dintre brigăzile fruntașe de 
la Uzinele „Tudor Vladimirescu“ 
din Capitală este brigada con
dusă de Dumitru Sava. Un aju
tor 
este reprezentat de cartea teh
nică. Ea îi ajută pe membrii bri
găzii să fie în pas cu tot ce-i 
nou în tehnică, să muncească 
din ce în ce mai bine. La bi
blioteca întreprinderii membrii 
brigăzii pot fi văzuți adesea 
consultînd cu interes cărți sau 
reviste legate de problemele 
muncii lor. lată în fotografia 
noastră pe Ion Burcescu, Ion 
Rădulescu și Marin Dorobanțu, 
membri ai acestei brigăzi, stu
diind impreună diferite proble

me tehnice.
Foto : P. POPESCU

Răspunzînd chemării 
tinerilor reșițeni

Mobilizați de Comitetul U.T.M., 
tinerii muncitori din uzina noas
tră au răspuns cu entuziasm che
mării tinerilor reșițeni străduin- 
du-se să valorifice toate re
zervele, toate mijloacele prin 
care puteau obține importante 
economii la fiecare loc de 
muncă. Astfel, pînă la 30 octom
brie a. c. tinerii din uzina noas
tră au economisit în producție 
peste 1.864.000 lei prin inovații, 
reducerea consumurilor specifice 
la materii prime șl auxiliare, re. 
condiționări de scule etc.

VLADIMIR BINDEAN
secretarul comitetului U.T.M. 
Uzinele „Industria Sirmei"

Cîmpia Turzii

brigăzile fruntașe să 
lucreze în cele mai 
grele locuri de mun
că, minerii au dat 
peste plan de la înce
putul anului și pini 
la 10 noiembrie 
165.622 tone de căr
bune.

Cea mai mare can
titate de cărbune a 
fost extrasă de mine
rii din Valea Jiului, 
evidențiindu-se îndeo
sebi cei de la cea 
mai mare exploatare 
carboniferă a țării —-

Lupeni și de la mina 
Lonea. in urma ridi
cării indicilor de me
canizare, îmbunătăți
rii calificării mineri
lor și a organizării 
mai bune a locurilor 
de muncă, mari suc
cese în producție au 
obținut anul acesta și 
minerii din bazinul 
carbonifer Schitu-Go- 
Iești și din exploată
rile carbonifere aii 
trustului minier Mun
tenia.

( Agerpres)

Interviu
o vechitură

emoție, 
n-o să

n-ați muncit. Tot femeia mun
cea. Și ați avut un copil îm
preună. Pe urmă ați lăsat-o. 
Ați auzit că prima soție avea 
ceva bani. I-ați cerut iertare și 
ați venit înapoi. Ea v-a îmbră
cat bine, i-ați luat și ceva bani 
și pe urmă ați fugit iar la cea
laltă. Dar ați lăsat-o și pe cea
laltă. Mai bine zis v-a lăsat ea, 
și v-a lăsat și copilul. Ce să fa
ceți cu copilul? Cu ce să-l în
trețineți? Ați venit iar la prima 
soție. Ați îngenunchiat la pi
cioarele ei, ați plins, v-ați 
smuls niște fire de păr din cap, 
ați recunoscut că sînleți un 

escroc ordinar și, ceea 
ce era și mai formida- 

FAII FTHN b'l’ aU promis că veți
I UlLLIUIl intra în cimpul muncii.

Soției i-a fost milă de 
dv. Tot spera că vă 

veți îndrepta. Intr-adevăr, v-ați 
ținut de cuvint. Ați intrat in 
cimpul muncii, la cooperativa 
„Cooprochim“ din Capitală. O, 
ce zile înfiorătoare ați petrecut I 
Dumneavoastră și munca ? Nu, 
era ceva prea oribil. Nu erați 
obișnuit. Lucrați la o presă de 
cauciuc. Dar n-ați putut supor
ta. Intre timp vă făcuseți un 
loc in echipa artistică a coope
rativei unde vi s-a dat un 
costum și o chitară. Intr-o 
zi ați fugit și cu costumul 
și cu chitara cooperativei. Le-ați 
vîndut, iar cu banii 
niște chefuri 
mod firesc, 
trebuia.
ați

O să 
mă pri-

Așteptam cu 
mă primească, 
mească ?

Temerile îmi 
După cîte mi 
chitura, parazitul nu „primește“ 
decît după serioase și convin
gătoare intervenții. Am uzat și 
eu de un asemenea mijloc nu 
prea onorabil. Am rugat o cu
noștință să-mi pună o vorbă 
bună pe lingă parazit.

— Primește-l. Vrea neapă
rat să te cunoască. Măcar cîteva 
minute.

— Bine, a decis în sfîrșit 
parazitul.

— Mă iertați, m-am scuzat 
eu. că vă deranjez. De fapt, eu 
vă cunosc bine biografia, știu 
totul. Numai o păcătoasă cu

riozitate profesională 
m-a îndemnat să vin 
să vă cunosc și per
sonal.

— Mda, a zis para
zitul. Te înțeleg. Și 

ce anume știi dumneata despre 
mine ?

— Pot să- 
știu?

— Sigur că
— Păi, uite, 

rind că sînleți 
și puternic, plin de vigoare fi
zică și intelectuală. Dacă nu mă 
înșel abia ați trecut de 
de ani.

Știu că sînteți, în general, 
un om normal: aveți două 
mîini și două picioare, un cap 
și celelalte amănunte. Și mai știu 
că nu munciți, nu faceți nimic.

Că de șase ani trăifi (și 
nu rău) din munca soției dv., 
care e muncitoare la o coope
rativă meșteșugărească, 
știu că sînteți un 
escroc sentimental. Știți 
cîntați, din chitară și 
gură, cintece italienești 
deosebi. Știți să spuneți 
vorbe ademenitoare, calde de 
dragoste. Așa ați reușit să 
distrugeți căminul unui cetă
țean. l-ați luat sofia și ați 
fugit cu ea. V-ați părăsit 
casa și copilul. Dar nici atunci

erau justificate, 
se spusese, ve-

spun tot ce

da. Fii sincer, 
știu în primul 

un bărbat tînăr
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făcut 
în 

unde 
A poi 

so-

Mai 
versat 

să 
din 
in-

ați 
strașnice, 

ați ajuns 
La închisoare, 

revenit la vechea 
ție. Ați căzut iar la picioarele 
ei. Iar ați plins, v-ați smuls 
părul din cap, ați recunoscut 
că sînleți un escroc și că, cul
mea, o să intrați în cimpul 
muncii. Soția v-a închis ușa in 
nas. intre timp divorțase. N-ați 
disperat. Ați dat brinci la ușă 
și ați intrat. Ați lual-o „tare": 
„Dacă nu mă primești te sno
pesc din bătăi. Vreau să stau 
lingă copii“. Ași, nu asta era 
intenția! Voiați să aveți un 
culcuș cald, o mincărică, o

ION BAIEȘU

(Continuare în pag. 3-a)



Dansul „Bumbacul" interpretat de ansamblul de amatori de cintece și dansuri al Uzinei
„Locotenentul Smidt" din Boku (U.R.S.S.)
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ORCHESTRAȚIEARMONIE, POLIFONIE,
Oameni neînfricați

MAGELLAN

Florile Codlei
• Florile rorhînești premiate la Paris e Trandafiri, garoafe, 
camelii, hortensii în plină iarnă • 900.000 de garoafe 
exportate în Austria, R. Cehoslovacă, R. F. Germană, Elveția

Anul acesta, în luna mai 
s-au strîns la Paris numeroși 
horticultori veniți din lumea 
întreagă, aducînd cu ei cele mai 
frumoase flori pe care grădinile 
și serele lor le-au produs. Se 
țineau acolo, în capitala Franței, 
obișnuitele „floralii“. Pentru 
prima oară participau însă și 
grădinarii din țara noastră. 
Și cu toate acestea în cartea de 
impresii a standurilor noastre 
s-au înscris mii de aprecieri 
laudative. Apoi, cînd s-au anun
țat premiile, tuturor li s-a pă
rut firesc ca premiul doi 
(după Olanda) și trei să fie 
decernate standurilor ce pur
tau inscripția : „Republica 
Populară Romîna'.

Vestea aceasta a străbătut dis
tanțele ca fulgerul și ne-a bucurat 
pe toți. încă un succes remarca
bil al țării noastre pe plan inter
național !

... Puțini știu însă că o bună 
parte din florile expuse la Paris 
provin dintr-un orășel modest din 
Țara Birsei, de la horticultorii 
de la Codlea.

Am fost recent la Codlea. Era 
o zi rece, geroasă. Veți spune : 
iată un timp cit se poate de ne
potrivit pentru vizitarea unor 
grădini de flori. Greșeală ! Gră
dinilor de la Codlea puțin le pasă 
de anotimp pentru simplul fapt 
că cei 40.000 de metri patrați 
de răsaduri sînt acoperiți cu sere.

Serele acestea sînt un adevărat 
paradis; unde te întorci: camelii, 
trandafiri, hortensii, crisanteme, 
gladiole și alte plante cu nume -------e-------

poetice și rezonanțe romantice 
și cu aspectul atît de fantastic, 
incit ți se par mai de grabă ie
șite de sub penelul unui pictor 
cu o teribilă imaginație, lată de 
pildă, splendidele călii, ce-și au 
originea undeva, într-o țară tropi
cală, cu cupele lor uriașe, albe, 
elegante și majestuoase, apoi mi
nunatele calceolaria, dar mai ales 
garoafele. Intr-adevăr, garoafele 
de Codlea sînt vestite pentru fru
musețea lor nu numai in țara 
noastră, ci departe, peste hotarele 
ei. Ele împodobesc casele iubito
rilor de flori din Elveția și Ce
hoslovacia, Austria și R. E. Ger
mană, țări către care ele zboară 
aproape zilnic cu avionul. Anul 
acesta au fost trimise în străină
tate 1.250.000 flori, dintre care 
900.000 de garoafe.

Garoafele de Codlea au culori 
vii, puternice și o mărime ce le 
face apte să concureze cu vesti
tele garoafe olandeze. Despre ex
periența cultivatorilor de garoafe 
de la Codlea se scrie astăzi în

tratate de horticultura din în
treaga lume.

Cit despre cei care se ocupă 
de cultivarea acestor flori ace
știa sinț în majoritate tineri. 
Munca in seră este foarte mi
găloasă. Trebuie sortat și re- 
plantat fiecare fir de floare în 
parte. Deget-le lor atingeau flo
rile cu o agilitate în mișcări, 
de parcă croșetau o dantelă din
tre cele mai fine. Totuși — in 
măsura posibilului — aici s-a 
introdus mecanizarea unor lu
crări. Astăzi pămintul serei este 
arat și fărîmițat cu ajutorul 
unor mici tractoare de mină, 
mișcate cu motor de motoci
cletă, ce par niște jucării pe 
lingă V .T.O.S.-urile și K.D.- 
urile de pe ogoarele noastre.

...Din Codlea a pornit o ma
șină. Ea duce spre București da
rurile horticultorilor din Codlea 
— garoafe, camelii, trandafiri, 
hortensii, gladiole...

DAN LAZARESGU

Tn articolul anterior am ară
tat că melodia este sufletul mu
zicii, esența el.

Dar de cele mai multe ori me
lodia este însoțită și de alte su
nete ce.i dau un aspect mai bo
gat, sporindu i frumusețea. Vo
cea principală, care cîntă melo
dia, se aude deci în același timp 
cu diverse sunete ce alcătuiesc, 
laolaltă cu ea, o familie unitară, 
strînsă, adică ARA4ONIA. 
ritatea corului constituie 
xernplu în acest sens. Nu 
vocile corului trebuie să 
un tot armonios, ci șl glasurile 
multiple ale instrumentelor.

Părțile ansamblului muzical nu 
rămîn întotdeauna în situația de 
fundal al vocii principale; ele 
capătă uneori o mișcare cu pro
fil propriu, care dă naștere unei 
POLIFONII, adică u- 
nel împletiri de mai 
multe melodii. In a- 
ceastă polifonie, si
multaneitatea soncră 
este, bineînțeles ar
monioasă, plăcută..

Vocile corului și 
ale instrumentelor 
muzicale se unesc 
uneori în mari an
sambluri. Deși rămîne 
mul plan al interesului, în 
aceste ansambluri melodia nl 
se prezintă sub haine mereu 
schimbate, datorită faptului că 
trece necontenit de la o par
tidă la alta, de la un instrument 
la altul, fie în întregime, fie frag
mentată, înnoindu se, primenin- 
du-se neîncetat. Dacă ascultăm 
vestita Rapsodie I-a de George 
Enescu ne uimește strălucirea 
pe care o capătă melodiile noas
tre în orchestra simfonică, în 
marele cor al instrumentelor.

Meșteșugul artistic al combi
nării elementelor din care e for
mată orchestra simfonică poartă 
numele de ORCHESTRAȚIE. 
Ceea ce este paleta pentru pic
tor e orchestra pentru compozi
tor căci, după cum se știe, fiecare 
instrument poate aduce sonorita. 
tea lui anumită (timbru), „cu
loarea“ sa individuală, la com
binațiile complexe de ansamblu.

O lucrare simfonică poate fi 
cîntată și la plan, instrument cu 
mari posibilități armonice. în 
acest caz noi o auzim însă fără 
acea bogăție a timbrelor, proprie 
orchestrei. E ca și cînd un ta
blou intens și variat colorat ar 
fi reprodus cu un aparat fotogra-

Sono- 
un e- 
numai 
creeze

fie care redă imaginile numai 
în alb și negru.

Spre deosebire de pictură, mu. 
zică e o artă care se desfășoară 
în timp. Deși înțelesul lui se con
figurează pe parcursul contem
plării, tabloul poate fi văzut dln- 
tr-o dată. O compoziție muzicală 
e alcătuită însă din curgerea su
netelor, sensul ei deflnindu-se 
treptat

Operele muzicale de dimensi
uni mari se desfășoară în fața 
noastră asemenea marilor lucrări 
literare, ca de pildă romanul. 
Oricît de ample ar fi, aceste o- 
pere muzicale au la baza lor, 
melodia, așa-numita melodie- 
temă. Ca în capitolele de roman, 
în care eroul principal trece prin 
diferite împrejurări, melodia-te
ma — ea 1

Vedere din orașul Tg. Mureș

Dresaj mixtt

lei și urși

Păstrarea și punerea în vabare 
a monumentelor istorice
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în anii regimului burghezo- 
moșieresc, odată cu dezvoltarea 
orașelor, numeroase monumente 
Istorice erau distruse sau muti
late, datorită indiferenței autori
tăților față de valorile cultu
rale, intereselor meschine ale an
treprenorilor și prostului gust 
al burgheziei. Numai în Capi
tală ar putea fi citate numeroase 
cazuri de acest fel, ca de pildă, 
dărîmarea Turnului Colței, a 
„Casei cu lanțuri“ (fosta casă 
Moruzi), a Palatului Domnesc 
de pe Calea Victoriei și altele.

Astăzi, deși creșterea și dez
voltarea orașelor este de zeci și 
chiar sute de ori mal rapidă, 
sistematizarea centrelor urbane 
și construcția în masă de întregi 
cartiere muncitorești și de nu
meroase edificii publice desfășu- 
rîndu-se pe o scară uriașă, se 
acordă o deosebită Importanță 
păstrării și punerii în valodre 
a monumentelor Istorice, pre

țioase dovezi materiale ale isto
riei șl culturii poporului nostru.

Astfel au fost luate măsuri lm. 
portante pentru protecția, conser
varea și refacerea unor ansam
bluri întregi, cum este, de pildă, 
cazul vechii cetăți a orașului 
Sighișoara, declarată monument 
istoric cu toate edificiile ei, cu 
bastioanele și zidurile care le 
înconjoară, reconstituirea Curții 
Domnești din Tîrgoviște sau a 
părții vechi din Orașul Stalln, 
azi încă împrejmuită de întări- 
turile istorice ale cetății Brașo
vului.

In București, de pildă, an
samblul alcătuit din Biserica 
„Curtea Veche“, împreună cu 
toate urmele rămase de la vechea 
Curte Domnească (pe locul fo
stei Piețe de Flori), împreună cu 
Hanul Manuc și alte clădiri de 
epocă, se vor integra în sistema
tizarea modernă a Bulevardului 
1848.

Să 
cunoaștem 
comorile 

muzicii (III)
pe prl-

este un fel de personaj 
muzical, un fel de 
erou muzical princi
pal, să zicem al unei 
părți dlntr-o simfonie 
— trece printr-o su- , 
medenie de peripeții, 
se înfruntă cu 'ele
mente potrivnice, de 
caracter opus, lupta 
parcă cu îndirjire îm

potriva lor.... Cu ajte cuvinte, 
ascultătorului 1 se înfățișează 
o adevărată dramaturgie muzi
cală al cărei deznodâmînt este 
așteptat și urmărit cu interes.

Ascultînd o lucrare simfonică 
sau vocal-slmfonică, e necesar să 
urmărim nu numai evoluția me
lodiei sau melodiilor principale 
ci și procesul de transformări, 
amplificări, fragmentări, dialo- 
gărl, suprapuneri ale elemente
lor melodice, interpunerea „per- 
sonajelor muzicale episodice“, a- 
dică a altor teme de importanță 
secundară. înfățișînd literar în
cordarea emoțională produsă de 
miezul părții l-a a Simfoniei 
„Eroica“ de Beethowen, Romaln 
Rolland scria : „...timpul luptei 
sufletului se deplasează în Uni
vers și fresca ia dimensiuni u- 
riașe. Ca în acele încăierări de 
basm în care unui uriaș tăiat în 
bucăți îi i cresc mîlni noi... tema 
voinței, călită în foc, bătută pe 
nicovală, se desface în bucăți, 
se prelungește, se înmulțește“... 
„Torentul se ridică, îngrămădind 
val peste val...“

La asemenea creații sonore 
pline de patqs își aduce contri
buția fiecare instrument, fiecare 
grupă a ansamblului simfonic.

E. PRICOPE

Buzduga Niculina Împreună cu leii Aida și Lida

unde se

la- 0 tinără îngrijitoare de 
parcul zoologic din pădurea 
Băneasa se pregătește pen

tru Circul de Stat -

In parcul zoologic din pă 
durea Băneasa, tînăra îngriji
toare Buzduga Niculina im
presionează de nenumărate 
ori pe vizitatorii parcului 
prin prietenia legată între ea 
și doi lei tineri. Stind de 
vorbă cu tînăra Buzduga Ni- 
cuilna am aflat o seamă de 
amănunte interesante privind 
pasiunea ei pentru animale.

— De doi ani îngrijesc di 
ferite animale din parc... Cel 
mai mult mi-au plăcut leii și 
urșii. M ani apropiat de el, 
am început să-i îndrăgesc. Și 
în mintea mea și-a făcut loc, 
tot mai insistent o idee : șă 
creez hn număr de dresă j 
mixt pentru circ : lei șl urși. 
Am stat de vorbă cu oameni 
experimentați, am citit dife
rite lucrări din practica dre
sajului și am început să lu
crez. Am reușit să dresez doi 
lei tineri — Aida și Lida ; 
de asemenea cîțiva urși. A 
trebuit să muncesc luni de 
zile pentru a-i obișnui pe Iei 
cu urșii. In sfîrșit, intr-o 
bună zi munca mea a început 
să dea roade. Leii și urșii au 
devenit buni prieteni..."

— Și ce intenționați ?
— Să pun la punct, cu 

ajutorul tovarășilor de la 
circ, numărul mixt, care sper 
să se bucure de succes în rîn- 
durile publicului.

— Sînteți chiar atît de con
vinsă de calitatea dresajului?

— Sînt! Să vă istorisesc o 
întîmplare petrecută nu de 
mult. Medicul curant al ani
malelor a intrat în cușcă pen
tru a face o injecție Lldei. 
Bineînțeles, leul avea hamul 
pe el. După injecție, cînd ha
mul a fost slăbit, leul a făcut 
un salt uriaș și profitînd de 
faptul că poarta cuștii eră 
deschisă a dispărut în pădu. 
re. Vă închipuiți ce situație I 
Au fost mobilizate toate for
țele parcului zoologic pentru 
a-1 prinde. Leul însț^ fugea 
cum se apropia cineva de el. 
Nu mal rămăsese decît să fie 
împușcat, ceea ce constituia 
o mare pagubă pentru parcul 
zoologic. Atunci am aflat eu 
de cele întîmplate. Am căutat 
leul în pădure. Cum m.a sim
țit, s a apropiat de mine, m-a 
lins șl s-a așezat la picioarele 
mele ca un mielușel, l-am pus 
apoi încet hamul și a fost 
transportat ușor în cușcă... E 
concludent, nu ?

Am fost cu totul de acord. 
Sîntem convinși că tînăra 
Buzduga Niculina va fi aju
tată în continuare șl că peste 
un timp o vom putea vedea 
într-unul din programele vii
toare ale circului.

6. R.

Pămîntul este rotund I — acest 
adevăr aflat azi la îndemîna 
fiecărui școlar care contemplă 
un glob de mucava, a fost do
vedit printr-una din cele mai 
tragice, uluitoare și mărețe ex
pediții pe care le-a cunoscut 
vreodată omenirea : expediția 
lui Magellan.

Ulise, eroul legendar, căuta 
drumul indicat spre pămîntul 
cunoscut al patriei, pe cînd Ma
gellan, cu o îndrăzneală ului
toare, s-a afundat în necunoscut, 
a avut credința fermă că îrtde- 
părtindu-se de punctul de ple
care se va apropia de el, că 
părăsindu-și continentul, Euro
pa, și înaintînd mereu spre apus, 
va face înconjurul Pămîntuiui, 
în caz că acesta e rotund, și va 
sosi îndărăt la punctul de ple
care. In acest cerc grandios, 
brăzdat cu singe pe întinderile 
imense ale oceanelor, Magellan 
a căzut undeva pe drum. Din 5 
corăbii și 265 de oameni ai ex
pediției sale nu au ajuns la ca
păt decît 18 oameni, pe o sin
gură corabie, dar, prin aceste 
căi întortochiate și dureroase, 
omenirea a reușit, pentru prima 
dată de cînd există, să-și îm
brățișeze, să-și cuprindă pla
neta.

In galeria marilor descoperi
tori, Magellan se înalță pe dea
supra nu numai prin însemnăta
tea științifică și victoria greu de 
conceput înainte a expediției 
sale, . dar ți prin superioritatea 
morală pe care o avea față de 
alți 
rănit 
tate în Indii și Maroc, 
nobil 
curind a țăran, s-a vădit grozav 
de nepriceput în lingușelile cu 
care curtenii știau pe atunci să-și 
cîștige recunoștința și favoru
rile regelui. La 35 de ani, rănit 
și rămas șchiop de piciorul 
sting, el ar fi putut trăi pînă la 
șfîrșitul zilelor cu o mică sumă 
dată de rege, dar însetat de 
călătorii, priceput în navigație, 
i-a oferit suveranului portughez 
serviciile sale ca explorator. Fe
lul demn, dîrz, nemeșteșugit în 
care vorbea acest bărbat vînjos 
și îndesat nu i-a plăcut regelui, 
care l-a refuzat.

După un studiu meticulos, 
Magellan ajunge la concluzia 
că drumul spre fabuloasele mi
rodenii ale Orientului ar putea 
fi nu numai cel obișnuit - spre 

un drum nou, 
strîmtoare 

continentul

conquistadori. Portughez, 
în trei bătălii pur- 

acest 
sărac, care semăna mai

răsărit - dar și 
spre apus, printr-o 
care să traverseze 
nou pe care Columb îl descope
rise fără să știe (Columb căuta
se drumul spre Indii și era con
vins că ajunsese în India, nu 
într-un nou continent). Noul 
drum avea o uriașă Importanță 
căci Papa - pentru a împăca 
rivalele puteri catolice, Spania 
și Portugalia - împărțise întreg 
pămîntul cunoscut pînă atunci 
printr-o linie : tot ce se afla în 
emisfera apuseană aparținea 
Spaniei, iar răsăritul Portuga
liei. La 37 de ani, Magellan, 
dornic să obțină în practică a- 
deverirea teoriei sale și respins 
de „patria" sa, de regele său 
(tot așa cum genovezii respin
seseră proiectele lui Columb) 
pleacă în Spania și își oferă 
serviciile în slujba coroanei spa
niole.

Treptat și cu mari greutăți, da
torită unei mari răbdări și tena
cități, el obține finanțarea fan
tasticului său proiect (în ciuda 
intrigilor portugheze) și la 20 
septembrie 1519, cinci corăbii 
pornesc pe nemaipomenitul drum 
de pe care Magellan n-avea să 
se mai întoarcă niciodată.

Luni și luni deLuni și luni de zile, coasta 
cel mai adesea pustie și necu
noscută a Americii de Sud e 
cercetată leghe după leghe - 
peste 4.000 de kilometri - fără 
ca trecătoarea să fie găsită. 
Ceea ce unele surse îi indicaseră 
drept strîmtoare, nu era decît

estuarul fluviului La Plata. O 
corabie se sfărîmă de stînci.

In ger, cu rezervele de hrană 
serios micșorate, fără nici un 
rezultat, corăbiile rămîn lingă 
coastă, cu echipajul adine des
curajat ; Magellan însă dornic 
să asigure victoria expediției, 
ordonă o și mai mare scădere a 
rațiilor.

După un an și o lună de cînd 
plecase, Magellan care nu voia 
să se arate înfrînt și suferea în 
tăcere, descoperă în sfîrșit într-un 
moment în care începuse să fie 
doborît de îndoieli - o strîm- 
toare. E momentul cînd acest om 
de fier izbucnește în plîns. Toc
mai atunci, temîndu-se să în
frunte oceanul imens și necunos
cut care li se întindea în față, 
ofițerii de pe corabia San An
tonio fug în mod laș, cu corabia, 
cu grosul proviziilor, întoreîndu- 
se spre Spania, unde vor anunța 
regele și familia lui Magellan 
că toate celelalte corăbii s-au 
scufundat din cauza necumpă- 
tării criminale a lui Magellan.

Magellan însă - neîndupleca
tul, dîrzul Magellan, se avîntă 
cu cele trei corăbii pe noul 
ocean, pe care nici un ochi de 
european nu-l mai văzuse pînă 
la el și pe care îl botează cu nu
mele care i-a rămas pînă azi : 
Pacificul. După o vreme îndelun
gată, marinarii distruși de 
scorbut, hrănindu-se cu rumeguș 
de lemn și piei tăbăcite care 
înveleau vergile, în cea mai chi
nuitoare călătorie cunoscută, dau 
peste arhipelagul Filipinelor.

Magellan și-a văzut victoria 
cu ochii. El a dovedit că pămîn- 
tul e rotund, dînd o grea lovi
tură dogmelor conservatoare ale 
bisericii, a descoperit oceanul 
Pacific, dovedind că există un 
ocean mondial unic care repre
zintă majoritatea suprafeței Pă- 
mîntului. Scurtă vreme după a- 
ceea, părăsit de prudența de 
care dăduse dovadă pînă în mo
mentul victoriei, Magellan se 
lăsă atras într-o luptă măruntă 
dintre băștinași și cade răpus.

O corabie se scufundă, alta 
o pornește îndărăt spre Spa
nia și e capturată de portu
ghezi, și doar cea mai mică din
tre corăbii, „Victoria", abia ma
nevrată de numai 18 oameni flă- 
mînzi și bolnavi, urmărită de por
tughezi, se apropie de Spania. 
La comanda ei se afla Del Cano, 
unul dintre ofițerii care se răs- 
culaseră contra lui Magellan, 
nemulțumiți de severitatea aces
tuia. Cu aceeași severitate îm
potriva căreia protestase pe vre
muri Del Cano, într-o dramatică 
plutire fără escală, aduce „Vic
toria“ îndărăt.

Familia - soția și doi copil - 
îl murise. Fusese calomniat. Era 
mort, cu cadavrul rătăcit într-o 
insulă necunoscută. Sclavul lui, 
a cărui eliberare o hotărîse prin 
testament - a fost totuși vîndut 
mai departe. Nimic din ceea ce 
dorise prin testament nu s-a 
realizat ; întreaga expediție a 
fost pentru el o nenorocire sin- 
geroasă. Jurnalul, însemnările lui 
au dispărut fără urmă. Fos
tul lui dușman, dusese expe
diția la bun sfîrșit și culegea 
acum toate răsplatele și onoru
rile.

Magellan a rămas însă Ma
gellan. Fapta lui eroică n-a pu
tut fi umbrită. Omenirea e mai 
dreaptă decît monarhii. Intr-o 
epocă în care la fiecare ceas 
sateliții artificiali dau ocol Pă- 
mîntului, Pămîntuiui rotund, care 
are dimensiunile calculate prima 
oară pe baza expediției Magel
lan - oamenii, explorînd necu
noscutul în noi condiții, înlătu- 
rînd sîngele, luptînd ca știința să 
nu fie folosită decît în scopuri 
pașnice, se gîndesc la Magellan 
cu respect, cu admirație, văd în 
viața lui măreția unei zgudui
toare jertfe, unei fapte eroice, 
unui cuget luminat și dîrz.

SERGIU FARCAȘAN

institutul
redă vederea

B
De la A la B, capitala patriei 

noastre. Complectați cifrele cu 
litere și veți găsi pe orizontale 
numele altor 9 capitale de stat’e.

Poșta focurilor
A. OLTEANU-Reghln; 1. PE- 

NA-Negru Vodă; I. ADAMESCU- 
Timișoara; M. PIETREANU- 
Pitești; M. ELEONORA-Oravița; 
I. RADU-Valea Iașului-Piteștl j 
V. COLȚ-Galațl; M. STEL1AN- 
Băile Olăneștl; M. TURCU- 
Agnlta; C. VASILE-Bucureștl; 
T. SA VA-Iași.

Răspunsurile date de voi 
jocului publicat săptămîna tre
cută sînt foarte bune. Așteptăm 
să ne trimiteți dezlegarea jocu
lui publicat astăzi.

I. Racoveanu: Jocul trimis 
de dumneata este interesant. 
După cum vezi noi am publicat 
astăzi un joc oarecum asemănă
tor. Greșeala care o faci constă 
însă în faptul că socotești New 
York-ul drept capitală a S.U.A., 
ceea ce nu e adevărat.

A. Mucalău-Tomșani: Ne pare 
rău că de data aceasta nu ne-al 
trimis și dezlegarea aritmogrl- 
fulul trecut.

Darul studenților
Practica de vară efectuată anul 

acesta de către studenții Institu
tului de Arte Plastice „Nicolae 
Grigorescu” din București jn 
orașul Galați a avut ca obiectiv 
principal cunoașterea procesului 
de producție și a vieții muncito
rilor. Astfel studenții s-au docu
mentat la cele mai importante 
întreprinderi din oraș, fapt care 
le ajută efectiv în munca zilnică 
de creație.

in același timp, în timpul lor 
liber, studenții Adrian Zenea,

Voichița Munteanu, Anton Pe- 
russi, Ion Silea și Iulian Teodo- 
rescu, au executat la întreprin
derea textilă Galați, în sala de 
festivități o friză (15 m.'y(2 m.), 
înfățișînd diferite aspecte din 
procesul tehnologic.

Bucurîndu-se de aprecierea în
tregului colectiv al fabricii, acea
stă lucrare a contribuit și mai 
mult la strîngerea legăturilor 
dintre sludenți și muncitori.

I. S.

In fotografie : Un fragment din lucrare.

Pentru a avea o Idee despre acest 
institut trebuie să faci cunoștință mai 
îndeaproape cu principalele lui sectoare 
și, desigur, cu oamenii care sînt aici în 
necontenită căutare de căi noi în știință.

Laboranta Emilia Levkoeva a venit să 
lucreze aici, în micul spital de ochi 
„Alekseevsk“ din Moscova pe baza că
ruia în anii puterii sovietice s-a format 
un mare institut științific modern de 
cercetări, acum peste 45 de ani. Astăzi 
ea este profesor și conduce unul din prin
cipalele sectoare ale institutului.

în laboratorul ei, utilat cu aparate ul- 
tra-moderne, profesorul Levkoeva cerce
tează geneza cauzelor la mal multe boli 
de ochi care nu sînt pe deplin explicate. 
Se fac cercetări despre legătura dintre 
tuberculoza pulmonară și ochi, precum 
șl schimbările care se petrec în organele 
vederii în cazurile de hlpertonie. Multe 
din tumorile maligne, și printre acestea, 
așa numitele melano-sarcome, s.au dove
dit a nu fi cîtușl de puțin sarcome, ci 
tumori neurogene.

Dacă Emilia Levkoeva este un specia
list din generația mai în vlrstă, Mihail 
Krasnov, candidat în științe medicale, 
chirurg al sectorului traumatologie al 
institutului, abia își începe cariera de 
savant. El nu are nici 30 de ani.

„Un talentat chlrurg-lnventator“ — 
așa se spune despre Krasnov la Insti
tut. El a creat un șir întreg de instru
mente și aparate, uimitoare prin sim
plitatea lor, șl în același timp absolut 
necesare la efectuarea unor operații de 
ochi complicate șl uneori chiar rare. Iată 
de pildă gonioscopul lui Krasnov. Apa. 
râtul acesta permite, medleilor să vadă

acele regiuni ale ochiului, care pînă nu 
de mult puteau fi cercetate numai la au- 
topsie.

In sectorul în care lucrează Krasnov, 
acum se dă principala atenție funcției 
biologice în procesul de rănire, procese
lor chimice delicate care au loc în acest 
caz. Sînt căutate materiile care pot înrîuri 
în sensul accelerării vindecării rănilor, și, 
cine știe, poate că vor fi găsite 
substanțe care vor permite să nu se 
folosească deloc instrumentele chirur
gicale.

In institut se fac cercetări importante 
pentru paza vederii la copii. Este greu 
să enumerăm măcar toate inovațiile 
care se elaborează aici și se folosesc pe 
larg în practica medicală sovietică. Pro
blemele principale sînt vindecarea stra
bismului și asigurarea condițiilor com
plexe care trebuie create în instituțiile 
de copii pentru a păstra vederea nor
mală a copiilor. Recomandările institu
tului, confirmate de Ministerul Sănătății 
al U.R.S.S. sînt obligatorii pentru a fi 
îndeplinite în toate școlile, grădinițele 
și creșele sovietice.

In sectorul de conservare a vederii la 
copii s-au făcut operații dintre cele mai 
complicate care 
multor copii.

Dispunând de o tehnică foarte bună, 
savanții acestui 
cercetări în domeniul restabilirii activi
tății de coordonare comună a ambilor 
ochi, al lichidării vederii duble și al 
altor boli.

De peste un secol se străduiesc medicii 
să rezolve problema glaucomiei, o boală 
îngrozitoare care se năpustește asupra

au vindecat strabismul

sector fac cu succes

Doctorul 
Olga Marazova 

împreună 
cu pacienta 

Tania.
sa

omului. La această boală pacientul în
cepe să-și piardă treptat vederea și în 
cele din urmă orbește. Pînă în prezent 
glaucomia rămîne cauza principală a 
orbirii în întreaga lume. In institut se 
fac cercetări pentru găsirea unor noi 
metode de diagnosticare a glaucomiei 
într-o fază începătoare și a unor măsuri 
efective de luptă împotriva ei. Colabo
ratorii institutului pleacă la spitale și 
policlinici pentru a organiza vizite 
medicale de masă la fața locului. Se 
creează staționare de noapte pentru 
diagnosticare; ele permit ca în cazurile 
necesare să se pună diagnosticul fără 
a întrerupe pe pacienți din producție. In 
cadrul institutului se fac sute de ope
rații și se duce o muncă științifică în
cordată.

Este greu să citești fără emoție scri
sorile de recunoștință care sosesc Ia

institutul „Helmholtz“ de la bolnavii 
care au fost tratați aici.

Iată scrisoarea Măriei Iakușeva.
„Am intrat în sectorul de glaucologie 

al institutului după ce timp de opt ani 
am fost pe deplin oarbă. Am fost ope
rată. Am început să văd... să-mi văd 
familia; îmi văd copiii, văd lumea care 
mă înconjoară. Am început să văd 1... 
iată^ acum vă scriu... Lumina este 
bogăția cea mai mare pentru om".

Sau altă scrisoare: „Doctorul secto- 
rului glaucologie Fruma Moghileovskaia 
mi-a înapoiat vederea. Ea mi-a redat 
viața. Poate oare exista o limită a recu
noștinței mele față de ea î

Klavdia Lavrova. Moscova".
$i la institut sosesc teancuri de scri

sori.
A. EF1MIEV



BARIERE DE CLASA
Situația tragica a învdțămîntului în urnea capitalista

Ives Georges □ terminat un liceu tehnic 
lo Cherbourg. A învățat sîrguinclos, s-a 
străduit. II lăudau profesorii, iar în dreptul 
numelui său in catalog se înșiruiau note 
despre care profesorii spuneau că preves
tesc un viitor admirabil. Ives ar fi vrut să 
învețe mai departe. Ar fi vrut... Dar n-a 
izbutit. In fața sa se aflau închise, nemi
loase, porțile școlilor superioare. Pentru el 
- mai departe nu exista școală. De ce ? 
Doar îl știm ca un elev sîrguincios care ar 
putea continua cu mult succes studiile su
perioare ? Și atunci, de ce nu mai poate 
învăța ? Ce culpe maii poartă pe umeri, ce 
păcate îl țin în afara școlii ? Doar unul 
singur, dacă și acesta poate fi numit „pă
cat'’ - acela că e fiul unui muncitor hamal.

Piedici mascate 
și nemascate...

Ives Georges nu poate învăța...
O intîmplare obișnuită intr-o țară capita

listă. Milioane de Ives Georges bat la por
țile școlilor. Zadarnic. Aceasta se întimplă 
în general în țările capitaliste unde copiii 
muncitorilor și țăranilor nu pot urma școli 
și cu atît mai mult institute de invățămint 
superior. De ce se întîmplă așa ? Pentru că 
în orice țară capitalistă, burghezia lipsește 
masele muncitoare de educație și învăță
tură, de posibilitatea de a-și insuși tezaurul 
civilizației umane.

In ultima vreme s-au ivit un număr de 
așa ziși „teoreticieni“ care se străduiesc 
prin tot felul de elucubrații antiștiințifice să 
ascundă adevărul. Dar oricit s-ar strădui 
apologeții burgheziei să acopere racilele 
fundamentale ale capitalismului, și astăzi 
realitățile din lumea .capitalistă sînt la fel 
de odioase ca și odinioară. Burghezia cau
tă prin cele mai diverse mijloace să opreas
că accesul fiilor de muncitori și țărani spre 
cetatea culturii și științei. De obicei, chiar 
de atunci cind la înscrierea într-o școală 
părintele copilului notează în dreptul fișei 
orofesiunea de „muncitor", pe dată cei ce 
conduc instituția respectivă devin aroganți 
și explică fără jenă :

- Să vedeți... nu mai sînt locuri...
Sau :
- Nu putem reduce taxa... N-aveți bani, 

copilul să stea acasă... Filantropie nu pu
tem face.

Burghezia a experimentat însă și metode 
mai „rafinate". In sistemul de invățămint 
din Marea Britanie, lucrurile par a nu fi chiar 
atît de brutale. A fost creat un paravan, 
chipurile „științific", menit să creeze o se
veră selecție de clasă a celor ce pășesc 
pe băncile școlii. In Marea Britanie acțio
nează sistemul „testelor", de care depinde 
promovarea în școli superioare a elevilor. 
Să ne imaginăm primirea unui elev într-o 
școală. Copilul a împlinit 11 ani. El este 
pus în fața unor examene ce-și propun să 
afle dacă copilul (reamintim - la 11 ani) 
are sau nu... „capacitate intelectuală". Lu
crurile sînt astfel aranjate incit se presu-

UNIVERSITÉ

Vivent les étudiants !...
■SL, Au moment de
larențrfe universitaire,

et insouciant. Voici
Pourquoi il ne l\

J^n_^C(ui^ a cherché

couvert.

0 tăietură din ziarul burghez ..Express" din 
Paris : „Trăiască studenții ! In perioada în
ceperii anului universitar. Jean Can a cău
tat in Paris un student vesel și fără griji, 
lată de ce el nu l-a putut găsi și ce a des
coperit el..." Ce a descoperit? O studențime 

tristă, împovărată de griji !

pune că examinatorii află din două-trei 
răspunsuri cine sînt cei „capabili“ și cei 
„incapabili".

N-ar avea rostul să analizăm aci chiar 
și fugar cit de „științifică" este o atare 
metodă. Pentru răspunsurile la întrebă'i 
copiii primesc un număr de bile. Oricit de 
bine ar fi pregătit un copil de muncitor, cu 
greu va obține un număr mai mare de bile 
decit orice concurent dintr-o familie bur
gheză- De obicei, copiii celor ce muncesc 
sînt proclamați drept „incapabili“. Și astfel 
soarta școlarilor este hotărîtă. „Capabilii", 
cei cu bani, după un curs de pregătire au 
dreptul să intre în instituțiile de invățămint 
superior, în timp ce așa-zișii „incapabili" 
Iau drumul către munci necalificate, prost 
plătite

Zone de întuneric...

O parte considerabilă a tinerei generații 
din țările capitaliste nu poate obține nici 
măcar cunoștințele elementare de cultură. 
Pe harta omenirii există adevărate zone de 
întuneric. Situația aceasta, perpetuată ge
nerații de-a rîndul, are urmări din cele mai 
tragice. Un grup de experți ai Ministerului 
Educației Naționale și universităților din 
Ankara și Istanbul au publicat un raport 
din care reiese că 60 la sută din populația 
turcă este analfabetă. Din cauza lipsei de 
localuri pentru școli anul trecut peste 
1.000.000 copii de vîrstă școlară au fost lip
siți de posibilitatea de o învăța. In 1.000 
de sate turcești nu există nici chiar școli 
primare. Dar această situație nu este spe
cifică doar Turciei. Să poposim puțin pe 
pămîntul unei țări cu o străveche civilizație 
- în Italia. Nu-i vorba de vreun sat oare
care, pierdut prin munți sau de vreo loca
litate mizeră din Sicilia. In chiar capitala 
Italiei, în Roma - 212.000 copii sînt privați 
de posibilitatea de a urma o formă a in- 

vățămîntului elementar. In întreaga Italie, 
38 la sută din cei ce au pătruns in școala 
elementară nu reușesc să ajungă măcar 
în clasa a V-a. Potrivit datelor Ministerului 
Invățămintului, din Italia, evident mult mic
șorate, dintr-un total de 2.123.000 de copii, 
numai 779.000 urmează cursurile școlilor 
medii.

Revista „Courier“, revistă pe care o edi
tează U.N.E.S.C.O., a zugrăvit un tablou al 
invățămintului din lumea capitalistă. Cifrele 
sînt zguduitoare. 20.000.000 de copii din 
America Latină nu pot frecventa școlile 
elementare. 20 de milioane de copil ce 
trăiesc în bezna ignoranței și cțire 
nu pot afla frumusețea poemelor lui Pa- 
blo Neruda, pentru care Cosmosul va fi o 
veșnică enigmă fără dezlegare, pentru care 
viața nu se înfățișează decit sub forma 
unui nesfîrșit cortegiu de suferințe. In Chili, 
730.000 de copii n-au putut frecventa nicio
dată vreo școală. Dintre cei ce cu chiu, cu 
vai au reușit să se înscrie, doar 12 la sută 
ajung la capătul cursului elementar.

Să nu se creadă că asemenea situații

Peisaj spaniol : mizerie și ignoronță. Acești 
in loc să primească o

jalnice se pot întîlni doar în emisfera su
dică a continentului american, ca să nu 
mai vorbim de Africa. Chiar și în S.U.A., 
țară căreia apologeții capitalismului îi fac 
o deșănțată reclamă, un mare număr de 
copii sînt lipsiți de posibilitatea de a se 
lumina la flacăra culturii. Ziarul american 
„Advance" recunoștea că „pentru copiii 
oamenilor muncii posibilitatea de a frec
venta școlile nu crește, ci dimpotrivă se 
micșorează".

Ca pe vremea 
lui Fenelon...
 

Camuflîndu-se cu fraze zgomotoase des
pre așa-zisa lor „misiune civilizatoare“, co- 
lonialișfii fac totul pentru a frîna dezvolta
rea popoarelor asuprite, pentru a le men
ține în stare de subordonare. Nu este de 
mirare că populația băștinașă din Africa 
este și astăzi aproape în întregime analfa
betă. Zeci de milioane de africani nici n-au 
auzit vreodată ce este aceea o școală. în
că și astăzi, colonialiștii folosesc principiile 
proclamate la începutul secolului al XVIII- 
lea de către guvernatorul unei colonii fran
ceze din Africa, Fenelon, care obișnuia să 
spună că invățămințul poate numai să 
„strice datinile băștinașilor" și să aenereze 
în rindurile lor „idei periculoase de liber
tate". Cifrele privitoare la analfabetismul 
existent in Africa sînt de-a dreptul copleși
toare : în dominionul englez Tanganica în 
1958 peste 75 la sută din copiii africani nu 
frecventau școlile, în Somalia franceză nu
mărul elevilor din școlile elementare este 
numai de 3 la sută, iar în Somalia britanică 
— numai 2 la sută din totalul locuitorilor. 
După cum a declarat un funcționar al ad
ministrației coloniale portugheze, în Angola 
„învățămîntul a rămas aproximativ la ace
lași nivel la care a fost în timpul cuceririi“ 
adică în urmă cu 500 de ani. Numărul anal- 
fabeților din Congo belgian se ridică la 67 
la sută, din Uganda la 70 la sută, din 
Nyassaland la aproximativ 93 la sută. 
Colonialiștii au frînat dezvoltarea nu 
numai a negrilor africani. „Numai 
cu greu veți da crezare faptului că in 
Oman, a cărui populație se ridică la aproxi
mativ un milion de oameni, există numai 
o singură școală elementară, in capitala 
sultanatului Maskat" - scrie într-o declarație 
Uniunea elevilor din Oman.

Pentru școli — 
nu sînt fonduri

Intrucît mulți din copiii de burghezi îsi 
însușesc primele cunoștințe elementare 
acasă, avînd preparatori, profesori etc. plă
tiți cu bani grei, aceștia frecventează șco
lile elementare într-un număr oarecum re
dus. Dar faptul are urmări tragice pentru 
destinele invățămintului elementar. Dacă 
progeniturile noastre învață acasă - îsi 
spun guvernanții burghezi - ce rost ar avea 
să învestim sume mari de bani pentru cons
truirea de școli elementare ? De la acest 
raționament pornește o întreagă politică 
școlară. In țările capitaliste, zeci și zeci de 
școli elementare sînt instalate în încăperi 
strimte, deseori cu totul insalubre. In sa

tul italian Fonteo în timpul unei lecții s-a 
năruit dușumeaua unei clase. întreaga cla
să - elevi și învățătoare - au nimerit in
tr-un grajd instalat la parterul clădirii. în
vățătoarea și zece dintre elevi au fost in
ternați într-un spital. Concludent pentru 
modul în care învață elevii italieni este un 
reportaj apărut în ziarul „II Messaggero". 
Ziarul scria : „La școala „U. Bartolomei" în 
fiecare zi zece clase sînt volante, elevii 
trebuind să-și petreacă întreaga dimineață 
în coridoare, peste tot - numai în cla
se nu. Gindiți-vâ la copiii de 6-7 
ani, nevoiți să stea timp de 4 ore ne
întrerupt în picioare, in frig, umezeală, cu 
cărțile în mină". Nu-i doar un singur exem
plu. Ziarul ne pomenește și de situația de 
la școala „Don Bosco" unde zeci de copii 
stau „intr-un demisol cu pereți acoperiți de 
igrasie și cu două ferăstruici la nivelul tro
tuarului“. Unde se petrec asemenea lucruri? 
Chiar la Roma. Autoritățile nu prea șe sin
chisesc de grava situație a localurilor șco
lare. Mai mult chiar. Sub presiunea cercu
rilor clericale, care exercită o amplă influ-

copii își duc viața pe străzi murdare, 
instruire elementară.

ență asupra invățămintului italian, s-a mers 
pînă acolo incit la liceul „M. Cutelli" din 
Roma să se cheltuiască 2.500.000 lire pen
tru construirea... unei capele de rugăciuni. 
In schimb, liceul continuă să fie aproape 
complet lipsit de un inventar școlar cores
punzător cerințelor.

Problema localurilor pentru școli este 
acută și în Turcia. Majoritatea școlilor sînt 
suprapopulate și - cum arată presa turcă - 
pentru a descongestiona școlile într-o oa
recare măsură în noul an școlar o parte 
considerabilă a elevilor vor învăța în baroci. 
Analfabeții din Turcia sînt sfătuiți - potrivit 
ziarului „Cumhuriyet“ — să se conso
leze cu gîndul că peste... 21 de ani 
toate satele turcești vor avea școli primare. 
Pină atunci, ei trebuie să trăiască in bezna 
ignoranței I Halal consolare !

Și în Statele Unite situația invățămintului 
elementar este grea. Potrivit datelor oficiale 
ale Direcției Invățămintului din S.U.A. peste 

Locul acestor tineri din Bonn nu ar fi fost mai curînd la școală, decit pe mar
ginea trotuarului, jucînd jocuri de noroc?

5.000.000 de copii americani, și în primul 
rind copii negri, frecventează școli instalate 
în clădiri necorespunzătoare (ca să nu mai 
pomenim de milioanele de copii care 
nu au nici măcar posibilitatea de a 
urma școala elementară). Această stare 
grea a școlilor elementare americane a fost 
subliniată și de către Meany președintele 
A.F.L. - C.I.O. : „Nimeni nu poate afirma 
că in America nu se resimte nevoia de 
școli. Nouă ne lipsesc multe mii de clase. 
Mulți copii ai membrilor sindicatelor noas
tre invațâ astăzi in clădiri care nu sînt 
mult mai bune decit cotețele de păsări sau 
clădiri vechi aflate intr-o stare degradată 
și primejdioasă in caz de incendiu". Chiar 
potrivit aprecierii celei mai sumare, in 
S.U.A. sînt necesare 140.000 săli de clase 
noi. Anual mii de clase ies din uz datorită 
clădirilor dărăpănate, incendiilor sau inun
dațiilor. Astfel, în următorii cinci ani, Ame
rica va avea nevoie în total de 500.000 de 
clase. Trebuie oare să ne minunăm, a de
clarat Meany, de ce ducem lipsă de oameni 
de știință, de ingineri și tehnicieni, pentru 
a ne egala cu Uniunea Sovietică ? In 
țara în care miliarde de dolari sînt cheitu- 
Iți în fiecare an pentru înarmare, președin
tele universității de stat din Michigan, John 
Hannan, a anunțat că numeroase școli din 
acest stat sînt în primejdie de a fi închise 
la sfîrșitul anului din cauza unei lipse gra
ve de fonduri. E de prisos orice comentariu!

Doar cine are bani...

Apologeții burgheziei sînt nevoiți să re
cunoască pînă șl ei că lipsa acută de clă
diri pentru școli se datorește reducerii con
tinue, an de an, a alocațiilor, și așa mizere, 
pentru învățămîntul public. In schimb el 
găsesc tot soiul de „soluții“, pe care le re
comandă oamenilor muncii, adine nemulțu
miți de actualul sistem al invățămintului 
din țările capitaliste. Și ce anume le pro
pun ? Simplu : să-și înscrie copiii în dife
rite școli... particulare. Dar ar putea oare 
fiul unui muncitor să urmeze o asemenea 
școală particulară, ar dispune el de posi
bilități ? Nu, deoarece în aceste școli tre
buie plătite taxe extrem de mari. Dacă ți
nem seama că muncitorul britanic, de pil
dă, plătește numai pentru locuință 30-40 la 
sută din venitul său și pentru întreținerea 
unui copil la o asemenea școală particu
lară i-ar trebui o sumă aproximativ de ace
leași proporții, devine limpede cui îi sînt 
destinate aceste scoli. Același lucru se pe
trece și în Franța. Patronul unei asemenea 
școli franceze a publicat în cartea sa 
„Educația nouă”, scrisorile de laude ale 
părinților ai căror copii învățau la școala 
lui. Sînt publicate scrisorile unui „industri
aș", a unui „mare moșier“, unui „mare fa
bricant", unui „comerciant“ etc. Este expli
cabil de ce In această carte nu-și găsește 
loc nici o scrisoare a unui fiu de om al 
muncii.

După cum relata ziarul „Advance", în 
Statele Unite „tinerii și tinerele capabili nu 
frecventează instituțiile de invățămint supe
rior, pentru simplul motiv că nu-și pot per
mite acest lucru“. Ziarul publică un extras 
din raportul comisiei pentru problemele 
invățămintului superior din regiunile de 
vest ale țării, în care se spune că anual 
160.000 dintre cei mai capabili absolvenți 
ai școlilor medii nu intră în colegii ; din a- 
cest număr 100.000 nu merg să învețe in 
primul rîpd pentru că nu dispun de posibi
lități materiale. Costul studiilor in universi-

O delegație de copii italieni manifestează cerînd deschiderea unei școli.*i

tățile și colegiile de stat care include plata 
pentru invățămint, cameră, hrană și drum 
este extrem de scump. Costul învățămîn- 
tului în colegiile particulare și în unele uni
versități este și mai ridicat.

La Sorbona se caută 
un student vesel

Săptămînalul parizian „L'Express" s-a 
ocupat recent de locuitorii cetății universi
tare de pe malurile Senei. Reporterul - 
mărturisea el - a căutat în Paris un student 
vesel și fără griji. Dar dezamăgire. Reporte
rul afirmă că nu a găsit un asemenea stu
dent. In schimb a descoperit că „studen
tul anului 1959 este un tînăr cu fruntea 
brăzdată de griji și inglodat în probleme 
mai încurcate decit un ghem de lină mane
vrat de o pisică". Care sînt grijile studentu
lui parizian ? Să aibă unde locui, ce să mă- 
nînce... Chiar și săptămînalul parizian recu
noaște că „invățămințul superior este în 
Franța un invățămint de clasă. Marile școli 
și facultățile numără mai puțin de 4 la sută 
fii de muncitori și de țărani".

Reporterul a stat de vorbă cu Jacques D... 
Au făcut împreună cîteva calcule financiaro 
și în cele din urmă ziaristul și-a luat inima 
în dinți :
- leșiți la capot î

> ; - Nu.
Mai departe :
— Aveți colegi pe care părinții lor nu-l 

pot ajuta absolut deloc ?
- Da.

. , — Ce fac ei ?
— Muncesc.
Aflăm că statisticile arată că 43 la sută 

din studenții francezi exercită o activitate 
extrauniversitară care merge de la meditații 
pînă la munca de spălător de mașini intr- 
un garaj de noapte.

Ceea ce se întîmplă în Franța nu e un 
fenomen particular. In Danemarca doar 6 
la sută din studenți provin din familii mun
citorești, iar în Germania occidentală pro
centul este asemănător. Dar chiar și acel 
puțini fii de muncitori ce au ajuns in amfi
teatrele universitare sînt nevoiți după un 
an-doi, să părăsească cursurile. Ei nu pot 
plăti taxele, nu pot să-și asigure întreține
rea atît de costisitoare în marile orașe. 
Consecințele : cei ce nu au bani trebuie să 
renunțe la visul de a învăța. In lumea ca
pitalistă școala este un „business", o marfă 
ca toate celelalte.

Ce se preda 
de la catedră...

Oră de clasă într-o școală italiană. Afară 
șuieră vîntul iar copiii îl ascultă pe profe
sorul de fizică. Deodată, un geam s-a des
chis și o rafală de vînt a răscolit clasa. Un 
pici, de prin fundul sălii, se ridică și cu un 
glas puțin timid întreabă :

- Domnule profesor, ce este vîntul? Cum 
se produce ?

— Vîntul, ai întrebat ?
- Da, domnule profesor.
Profesorul ia de pe catedră un manual. 

Pe copertă se poate citi vizibil ! editura 
Ariston. Răsfoiește citeva pagini și apoi se 
oprește brusc. Găsise ceea ce căuta. Iși 
drege glasul, apoi citește :
- „Vîntul ? îngerii sînt cei ce-l produc“.
Nu, nu-i o glumă. Profesorul, la fel de 

grav, continuă să citească din manual și 
alte absurdități :

„Unui țăran i-a mers rău cu recolta ? Isus 
va face să plouă cu spice aurii de griu, cu 
o ploaie providențială“...

Copiii veniți de la țară își chinuie memo
ria să-și amintească vreo asemenea ploaie 
cu spice aurii de grîu. Dar nu-și amintesc I 

Asemenea bazaconii antiștiințifice, stupi
dități ce stîrnesc indignarea și ilaritatea, 
in genul celor tipărite de editura Ariston, 
sînt predate drept „cunoștințe științifice".

Astfel, în secolul celor mai înalte cuceriri als 
științei, tineretul este îmbîcsit cu mituri, îm
pins în ignoranță. A stîrnit o vîlvă binecu
noscută faptul că o serie de pedagogi ame
ricani au dezvăluit că școala în S.U.A. nu 
oferă copiilor și tineretului decît cunoștințe 
superficiale și acestea referitoare de multe 
ori la teme inutile. Viitorul inginer studiază 
în 45,4 la sută din timpul afectat învățăturii 
materii ca... religia, metafizica, și tot soiul 
de alte obiecte ce cultivă misticismul. Un 
fenomen vizibil în învățămîntul burghez este 
militarizarea lui. lată, de pildă, cum în Ger
mania occidentală, școala urmărește să pre
gătească carne de tun. Revista americană 
„Time“ a publicat nu de mult un reportaj 
în care se arăta cum hitlerismul este glori
ficat în școlile Germaniei occidentale. In 
aceste școli are circulație afirmația că este 
rău că Hitler a pierdut războiul...

Situația existentă în școala burgheză o 
sintetizează perfect scrisoarea unui tînăr pu
blicată în ziarul „New York Post" : „In 
școală ni se predau lucruri fără rost pentru 
mai tîrziu. Pregătirea intelectuală e descon
siderată, deci elevii pierd stimulentul de a 
învăța. Dacă intr-adevăr, vreți să evitați cri
mele făptuite de tineri, dați tinerilor ceva 
important ca perspectivă... Arătați-le că 
viața nu este ciți bani poți să ciștigi, ci 
pacea și dragostea intre popoare. Poate că 
dacă ați da tineretului altceva decit toate 
perspectivele acestea de război, altceva 
decit ură, prejudecăți și murdărie, nu am 
avea toate aceste crime".

Daca ar înceta 
cursa înarmărilor...

Politicienii burghezi încearcă să justifice 
dificultățile invățămintului din țările capi
taliste prin... lipsă de fonduri. In discursu
rile parlamentare ca și în conferințele de 
presă, în articolele de ziar și în cuvîntările 
televizate, răsună același pretext învechit : 
lipsesc banii. Oare lipsesc intr-adevăr fon
durile ? Fondurile nu lipsesc. Fonduri sînt 
suficiente. Ele sînt însă cheltuite in scopuri 
inutile, în scopuri distructive. Purtătorul de 
avioane „Forrestall" costă 220 milioane de 
dolari. Suma aceasta ar fi suficientă pentru 
a oferi timp de un an de zile masa de di
mineață pe gratis tuturor elevilor americani. 
Sau un alt exemplu : banii ce sint cheltuițl 
în S.U.A. pentru construcția unei uzine de 
arme atomice ar fi suficienți spre a renu- 
mera timp de un an de zile 500.000 de în
vățători.

Reportajul din ,,L’ Express“ amintea că 
pentru remedierea tuturor situațiilor tragice 
din învățămîntul francez ar fi necesare mai 
multe miliarde de franci. Unul din studenții 
cu care reporterul a stat de vorbă pomenea 
că o dimineață de război in Algeria, o sin
gură dimineață de război, costă 500 milioa
ne de franci. Asta înseamnă că dacă cîte
va dimineți în Algeria tunurile nu ar mai 
bubui, studenții francezi ar avea poate mai 
puține griji care să le brăzdeze frunțile.

Din păcate, guvernanții burghezi se preo
cupă mai mult de cursa înarmărilor și „răz
boiul rece" decît de problemele școlii. Șl 
în timpul acesta milioane și milioane de 
tineri nu pot pătrunde pe porțile școlilor, 
trebuie — într-un secol al marilor cuceriri 
ole civilizației umane - să trăiască într-o 
ignoranță de neînchipuit. Barierele de cla
să cu toate consecințele lor nefaste sint o 
realitate tragică de care fiul de muncitor 
se lovește la fiecare pas atunci cînd vrea 
să învețe.

Ives Georges din Cherbourg și milioane
le de Ives Georges din toate colțurile lumii 
capitaliste au închise drumurile spre cunoș
tințe, spre cultură și știință. Ei nu se îm
pacă cu această stare tragică de lucruri. 
Ei luptă.

Luptă cu îndîrjirea tinereții lor pentru a 
obține dreptul la bunurile culturii, la o 
viață luminoasă, pașnică.

Pagină redactată de : CAROL RO
MAN, EUGENIU O3REA, R. LUCIAN
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Să Intensificăm ritmul

In săptămâna care s a înche
iat, în majoritatea regiunilor ță
rii timpul a fost prielnic pentru 
executarea arăturilor adînci de

riile agricole colective care 
executat arăturile de toamnă 
proporție de peste 80 la sută.

Față de timpul înaintat șl

au
în

La Palatul Pionierilor din Orașul Stalin vin zilnic numeroși pio
nieri. Aici ei iși petrec cu folos timpul liber.

Foto : N. STELORIAN

încheierea lucrărilor Conferinței 
internaționale a studenților

Tineretul din țările regiunii 
Balcanilor și Mării Adriatice 

se pregătește pentru

de 
a- 

lu-j 
crări agricole din cîmp au fost 
aproape în întregime terminate, 
rezultatele obținute în desfășura
rea arăturilor adinei sînt totuși 
nesatisfăcătoare. In regiunile 
Iași, Stalin, Ploești, Galați, Pi
tești și Timișoara în care n-au 
fost folosite din plin zilele bune 
de lucru și nu s-a lucrat cores
punzător și cu atelajele, arăturile 
adinei sînt rămase in urmă.

Ținînd seama de faptul că vre
mea se menține încă prielnică și 
că după ploile căzute arăturile 
se execută în bune condiții este 
necesar ca aceste lucrări să fie 
intensificate pentru a fi efec
tuate pe toate suprafețele pre
văzute. S.M.T.-urile să acorde 
mai multă atenție efectuării ară
turilor în orezării. De asemenea 
să se continue în zilele urmă
toare mai intens acțiunea de 
desțelenire a pășunilor și fîne- 
țelor slab productive șl să se ia 
toate măsurile pentru terminarea 
în cel mal scurt timp a lucrări
lor de desfundare a terenurilor 
pentru plantările de vii, plantă
rile de pomi fructiferi, transpor
tul îngrășămintelor la cîmp, pre
cum și celelalte lucrări agricole 
care au rămas de executat

Să se acorde tot sprijinul uni
tăților agricole cooperatiste și 
cultivatorilor cu gospodărie in
dividuală pentru livrarea produc, 
ției contractate și a celei dato
rate statului pentru plata în na
tură a muncilor efectuate de 
S.M.T.-uri.

toamnă destinate însămînțărilor _ posibilitățile de care dispun 
de primăvară. In unele regiuni 
ca Oradea, Cluj, Constanța, Baia 
Mare și Bacău, în care s-au fo
losit mai bine atît tractoarele cît 
și atelajele la arături, această 
lucrare a fost făcută în ultimele 
zile pe suprafețele mai mari.

Potrivit informărilor primite 
de Ministerul Agriculturii și Sil
viculturii, pînă la 12 noiembrie 
au fost arate adînc 69 la sută 
din suprafețele prevăzute și au 
fost încorporate în sol peste 
4.618.000 tone îngrășăminte na
turale. Pe mai mult de 80 la 
sută din suprafețele planificate 
din regiunile Suceava, Bacău și 
București au fost' făcute ogoare 
de toamnă.

Cele mai bune rezultate au fost 
obținute pînă acum de gospodă-

cum regiunile, cînd celelalte

intîlnirea de la București

Interviu cu o vechitură
(Urmare din pag. I-a) 

haină bună. Și tot- parazit ați 
rămas, tot din munca soției tră- 
iți. Vă roagă să munciți cu ea 
în cooperativă, într-o uzină, să 
invățați o meserie, vi s-au pro
pus in mai multe locuri. Nu 
vreți. „Ce rost are, ziceți, doar 
muncește nevasta“.

Parazitul m-a ascultat pi na 
atunci calm. Deodată a dat 
semne de nervozitate.

— De ce-mi repeți, domnule, 
toate banalitățile astea? De ca 
ai venit la mine ?

— Pentru că voiam să văd 
dacă se mișcă ceva în dum
neata. Dacă nu te jignesc toate 
astea. Voiam să văd cum poate 
arăta o asemenea ființă, care 
stă și putrezește, care n-are nici 
un pic de conștiință în ea, care 
exploatează munca soției sale. 
Sînt uluit! Mă cutremur tind 
vă văd. Mă simt jignit in nu
mele societății noastre înteme
iată pe muncă, pe munca cin
stită, unită a întregului popor. 
Sînt însă și mîndru tind vă 
vid. Mîndru că sînteți o rari
tate excepțională la noi, un 
„caz" rarissim. Și daci îmi con
sum timpul ca să stau de vorbi 
cu dumneavoastră și-mi ri
sipesc cerneala prinzîndu-vă pe 
hirtie, o fac ca să împlinesc o 
datorie cetățenească. Adică să 
nu trec indiferent pe lingă un 
gunoi, ci să încerc să-l dau la 
o parte din drumul nostru 
curat. Și să-i îndemn pe toți 
cei care vă întilnesc să nu trea
că indiferenți pe lîngă dv. să 
simțiți că vă disprețuiesc, că vă 
izolează.

A Vl-a sesiune a Sfatului 
al Capitalei

popular

(Agerpres)

Sîmbătă după amiază, în sala 
Casei de cultură a raionului 
1 Mai au început lucrările celei 
de-a Vl-a sesiuni a Sfatului 
popular al Capitalei care deznate 
problemele executării planului de 
investiții pe perioada ianuarie.

Astăzi pe stadionul ,t23 August”
Campionatul categoriei A de 

fotbal continuă astăzi cu desfă
șurarea penultimei etape a tu
rului. In Capitală, pe stadionul 
„23 August“ se vor desfășura în 
program cuplat meciurile: Pro- 
gresul-Minerul Lupeni (12,45) și 
C.C.A..U.T. Arad (ora 
Repriza a doua a 
C.C.A.JU.T.A. va fi

14,30). 
meciului 

trans-

misă pe stațiile noastre de ra
dio în jurul orei 15,30 (progra
mul 1).

In provincie sînt programate 
jocurile : Petrolul Ploeșfl-Rapid 
București; Jiul Petroșani-Dina- 
mo București, Farul Constanța- 
Dinamo Bacău, Steșgul Roșu 
Orașul Stalin-Știința Cluj.,

Finala „Cupei R.P.R." la rughi

La sesiune par- 
deputaților, nu- 
reprezentanți al 

conducători al 
întreprinderilor de construcții și 
ai altor întreprinderi economice, 
al institutelor de proiectare, oa
meni ai muncii.

Ing. Victor Gîrje, vicepreședin
te al Comitetului executiv al 
Sfatului popular al Capitalei, a 
prezentat raportul asupra execu
tării planului de investiții al 
Sfatului popular al Capitalei pe 
perioada ianuarie-octombrie 
1959, după care a fost prezentat 
coraportul Comisiei permanente 
de arhltectură-sistematizare șl 
al comisiilor permanente de depu- 
tați pentru gospodărie comunală 
și plan-flnanțe.

Lucrările sesiunii continuă. 
-----•------

Primirea ministrului 
Iranului de către 
ministrul Afacerilor 

Externe al R. P. Romîne

octombrie 1959. 
ticipă în afara 
meroșl invitați, 
unor ministere,

Astăzi de la ora 11 stadionul 
Republicii va găzdui finala „Cu
pei R.P.R.“ la rugbi în care se 
întilnesc echipele Dinamo Bucu
rești și C.F.R. Grivița Roșie, 
campioana țării de anul trecut. 
Intîlnirea se anunță deosebit de 
pasionantă datorită faptului că 
ambele echipe dețin în prezent 
o formă remarcabilă. în semifi

nale, C.F.R. Grivița Roșie a în. 
trecut cu scorul de 11-0 pe deți
nătoarea „Cupei R.P.R.“ de anul 
trecut, echipa C.C.A. Pînă acum 
în cele 10 ediții disputate, tro
feul a fost cucerit de 6 ori de 
echipa C.C.A., cîte o dată de Di
namo București, C.F.R. Grivița 
Roșie, Electrica și Constructorul.

(Agerpres)

Sîmbătă, 14 noiembrie d.c., 
ministrul Afacerilor Externe al 
R.P. Romîne, Avram Bunaciu, a 
primit în audiență pe trimisul 
extraordinar și ministrul pleni
potențiar al Iranului la Bucu
rești. Abdolamir Rachidi Haeri, 
în legătură cu apropiata prezen
tare a scrisorilor de acreditare.

Parazitul Constantin C. și-a 
ridicat statura, m-a privit cu 
o adincă indignare, și a rostit 
solemn :

— Domnule nu-ți pot acorda 
mai mult de 30 de minute. Sîn- 
tem în minutul 29.

— Adio. Plec. Plec de la 
dumneata plin de îndoieli. Mi-e 
teamă ca nu cumva să nu fiu 
crezut c-am întîlnit o asemenea 
făptură. încă odată adio. Am 
să vin să te caut, nu peste mult 
timp, la muzeul de antichități. 
Am să cer să mi se acorde 
cinstea să scriu eu eticheta de 
pe vitrina în care vei fi pus.

La grupul școlar „losif Rangheț" 
din Capitală se pregătesc mun
citori cu înaltă calificare, mai
ștri și tehnicieni, proiectanți, în 
domeniul energeticii, telecomu
nicațiilor, instrumentelor electrice 
de măsură, televiziune și radio. 
Ion Ungureanu, Elena Popp, Flo- 
rica Roșulescu, Victoria Crăciun 
și Dorel Dinescu ascultă cu a- 
tenție explicațiile profesorului, 

ing. Bonea Nicolae
Foto : AGERPRES

Vestea organizării întîlnirii 
tineretului șl studenților din ță
rile regiunii Balcanilor șl a Mă
rii Adriatice a avut un puternic 
ecou. In toate țările regiunii 
Balcanilor și a Mării Adriatice 
numeroase ziare au consemnat 
în paginile lor hotărîrea de a se 
organiza la sfârșitul lunii ianua
rie 1960 la București această 
întîlnire și au salutat-o ca pe o 
importantă manifestare a tinerei 
generații care va contribui la 
transformarea regiunii Balcani
lor șl a Mării Adriatice într-o 
zonă a păcii, la dezvoltarea co
laborării dintre tinerii și studen
ții din această regiune, la cauza 
apărării păcii în lumea întreagă.

Ziarul bulgar „Narodna Mia- 
dej“ a publicat un articol în 
care subliniază că fiecare tînăr 
bulgar, întreg poporul bulgar 
salută din inimă Intîlnirea tine
retului din regiunea Balcanilor și 
Adriaticei. „| 
de pace — scrie ziarul 
va bucura cînd va afla că tine
retul din Balcani și regiunea 
Mării Adriatice își dă mina 
spre a discuta, spre a se întîlni 
pentru o cunoaștere prietenea
scă“. Ziarul subliniază că tine
retul este vital interesat ca Bal
canii să nu mal fie , un butoi 
cu pulbere“ cum au fost soco
tiți multă vreme șl ca această 
regiune să devină o zonă a pă
cii. „Tineretul bulgar — arată 
în încheiere ziarul „Narodna 
Mladej“ — va face tot ce-1 va 
sta în putință pentru buna pre
gătire a întîlnirii de la Bucu
rești, pentru a se prezenta cu 
cinste la această întîlnire a ti
neretului din țările balcanice șl 
adriatice“.

In ziarul iugoslav „Mladost" 
a apărut un articol consacrat 
organizării la București a întîl
nirii tineretului și studenților 
din regiunea Balcanică și a Mă
rii Adriatice. In articol se spune 
că „Tineretul popular al Iugo
slaviei a salutat, găsind-o folosi
toare, inițiativa organizației ro
mîne de tineret și reprezentanții 
săi au fost prezenți la consfă
tuirea de la București“. Ziarul 
arată mai departe : „Considerăm 
că Intîlnirea poate să joace tin 
rol important în, întărirea rapor
turilor dintre organizațiile de ti
neret și studențești și în forma
rea unui proces de colaborare 
mai larg și mai intens... In ca
drul ei poate fi efectuat un schimb 
constructiv de păreri și să se sta
bilească numeroase posibilități 
și forme pentru realizarea unor 
legături ferme și trasarea cola
borării pe o perioadă mai lun
gă... In problemele luptei pen
tru pace, raporturile de bună 
șl prietenească vecinătate, schim
bul de experiență și colaborare 
multilaterală în domeniul cultu-

lecare om iubitor 
se

rii, sportului, turismului etc. 
este posibilă colaborarea celor 
mai diferite organizații de tine
ret șl studențești“.

Ideea întâlnirii a fost salutată 
cu însuflețire de tineretul din 
Italia. Tinerii din orașele Flo
rența, Napoli, Milano, Modena, 
Viterbo, Groseto, reuniți la 
Roma cu ocazia unei întî-Lnirl 
împotriva pericolului atomic, au 
salutat apropiata manifestare a 
tineretului și studenților din Bal
cani și regiunea Mării Adria- 
tice. Regizorul cinematografic 
italian Plero Nelli a trimis o 
telegramă în care salutînd întâl
nirea tineretului din țările bal
canice și adriatlce își exprimă 
convingerea că aceasta va con
tribui la dezvoltarea relațiilor 
culturale între tineretul din ace-* 
ste țări.

Tineretul albanez a arătat un 
viu interes pentru intîlnirea de 
la București. Tinerii și tinerele 
din R.P. Albania au 
apel către tineretul 
nea Balcanilor și 
Adriatice chemîndu-1 
pentru a transforma 
giune într-o zonă, a păcii. 
Tirana a avut loc un miting con
sacrat hotărîrilor Comitetului de 
pregătire a întîlnirii tineretului 
și studenților din țările Balca
nilor și Mării Adriatice. In tele
grama adoptată de participanțil 
la miting se spune: „Noi sa
lutăm din inimă aceste ho- 
tărîri precum și inițiativa ti
neretului frate romîn privind 
convocarea acestei importante 
întîlnlri a păcii și prieteniei din
tre tineretul din -regiunea 
Balcanilor și a Mării Adriatice. 
Tinerii șl studenții din Tirana 
ca șl întregul tineret din Albania 
sînt gata să-și unească efortu
rile lor cu eforturile tineretului 
din alte țări, pentru a transfor
ma regiunea Balcanilor și a Mă
rii Adriatice într-o zonă a păcii 
fără arme atomice șl rachete. 
Noi sprijinim din toată inima 
propunerile sovietice pentru o 
dezarmare generală și totală, 
sîntem împotriva cursei înarmă
rilor, pe care o ațiță imperia
lismul. Inimile noastre vor bate 
întotdeauna pentru pace și prle 
tenie. Sub conducerea Partidului 
Muncii, vom folosi perioada 
pînă la întâlnire ca o campanie 
de mobilizare în muncă pentru 
realizarea sarcinilor economice, 
pentru educarea tineretului în 
spiritul dragostei față de întregul 
tineret iubitor de pace din lume“.

Din Grecia și-a anunțat acor
dul față de organizarea Intilni- 
rii o serie de organizații de ti
neret. In Cipru, Congresul Orga
nizației E.D.O.N.
loc recent 
să susțină 
tîlnirea de

PRAGA 14. — Corespondentul 
Agerpres transmite: Sîmbătă 
seana lucrările Conferinței inter
naționale a studenților au' luat 
sfîrșit.

O primă chestiune asupra că
reia s-a stabilit un acord una
nim este aceea a legăturii indi 
solubile între activitatea studen
ților și pacea, spre care tind 
toate popoarele.

Vorbitorii au subliniat că în 
momentul de față apărătorii 
cauzei păcii au condiții de acti
vitate mai favorabile ca orieînd. 
După cum a arătat Pietro Pie- 
ralli, președintele Federației 
Mondiale a Tineretului Demo
crat, în salutul adus conferinței, 

Torțele militariste au fost izola
te nu numai în conștiința oame
nilor ci șl pe plan diplomatic. 
Dar aceasta este rezultatul unei 
lungi perioade de eforturi paș
nice făcute de guvernul Uniunii 
Sovietice, după cum este o con
secință a luptei tuturor organi
zațiilor care s-au pus în slujba 
păcii. Fiecare pas înainte

Spaniei, Japoniei, R. D. Germ«« 
ne etc. au propus ca organizai 
țille studențești să adopte meto
dele cele mal corespunzătoare 
pentru a impune guvernelor să 
sprijine aceste propuneri menite 
să elibereze omenirea de povara 
înarmărilor. Colin Yardley, dele
gatul studenților britanici, a 
amintit de „marșul păcii“ erga-t 
nizat în Anglia, arătând necesi
tatea creării unei largi opinii 
publice împotriva înarmării ato
mice, pentru conferința la înalt 
nivel, pentru destinderea în si
tuația internațională. Studenții, 
ca reprezentanți ai culturii, tre
buie să lămurească masele asu
pra problemelor păcii șl răz
boiului, să deschidă ochii oame
nilor asupra pericolului pe care-1 
reprezintă cursa înarmărilor.

/, printre 
forului, Unga-

la
Și 
la

G ă 1 ă u t a ș

și tinerele 
adresat un 
din regiu- 
a Mării 
să lupte 

această re- 
La

care a avut
Nicosia a hotărît 

să participe la In-, 
București.

Nota guvernului sovietic 
adresata guvernului P.f.O.
MOSCOVA 14 (Agerpres). - 

TASS transmite : Guvernul so
vietic a adresat guvernului R. F. 
Germane o notă în care mențio
nează că construirea în Berlinul 
occidental a postului de radio 
„Deutschland-Funk“ proiectată 
de guvernul R. F. Germane este 
ilegală și incompatibilă cu ac
tualul statut al Berlinului occi
dental.

Nota a fost înmînată la 13 no
iembrie, la Moscova, ambasado
rului R. “ ,...............,
de către Vladimir Semenov, loc
țiitor al ministrului 
Externe.

Pregătirile făcute de guvernul 
R. F. Germane pentru construi-

F. Germane, H. Kroll,

Afacerilor

înainte 
pe calea coexistenței pașnice, 
pe calea destinderii, este de 
natură să se apropie de țelul 
final al luptei milioanelor de oa
meni din întreaga lume — pacea 
fără război.

In același sens au luat cu- 
vîntul numeroși delegați care au 
subliniat importanța epocală a 
propunerilor sovietice de dezar
mare generală și totală.

Delegații Laosului, Bulgariei,

Numeroși delegați, 
care cei ai Ecuaaoruli 
riel, Poloniei, Sudanului, Came
runului, Martinicii, Guineei 
Britanice, Belgiei, R. D. Ger
mane etc. s-au pronunțat pen
tru continuarea contactelor per. 
sonale între șefii de state șl tfe 
guverne, strîngerea relațiilor 
culturale între toate țările, spri
jinirea luptei pentru indepen
dență a popoarelor coloniale.

Cel mal mulțl dintre vorbitori 
au făcut apel la organizațiile 
naționale și internaționale ale 
studenților să-și unească forțele 
în lupta pentru destinderea in
ternațională, pentru dezarmarea 
generală și totală

Succesul expoziției industriale 
rominești de ia Bagdad

BAGDAD 14 (Agerpres). — ,
Deschiderea primei expoziții in
dustriale rominești în capitala 
Irakului este apreciată de întrea
ga presă irakiană ca un eveni
ment de seamă.

Ziarele „Al-Ittihad", „El- 
Dhaab“, „Irak Times“, „Alhuria“ 
și altele publică în prima pa- 
gină articole, reportaje, fotografii 
și aspecte de la expoziție, insis- 
tind asupra succesului de care 
aceasta se bucură în rîndurile vi
zitatorilor. Radiodifuziunea și te
leviziunea irakiană au transmis 
emisiuni speciale consacrate ex
poziției, iar televiziunea comer
cială britanică a transmis o emi
siune filmată.

In ziua deschiderii, ministrul 
Comerțului, Abdul Latif Aș-Sa- 
waf a ținut o cuvintare în care 
a declarat intre altele : „tmi face 
o deosebită plăcere ca, în numele 
conducătorului națiunii, dl. Abdul 
Kerim Kassem, să deschid prima 
expoziție industrială a R. P. Ro
mîne la Bagdad și să vă transmit

din partea domniei sale dorința 
sa sinceră și profundă de întărire 
a relațiilor prietenești dintre Re
publica Irak și R. P. Romînă în 
toate domeniile și, in deosebi, în 
domeniul economic și comercial. 
Această expoziție reprezintă un 
bun punct de plecare al prieteni
lor noștri romîni în această pri
vință“.

Ministrul Afacerilor Externe, 
Hashim Djawad, a scris in car
tea de aur a expoziției : „Sînt 
sigur că progresul realizat de po
porul romîn a fost posibil dato
rită faptului că țara sa este con
dusă de un guvern al poporului. 
Felicit guvernul și poporul ro
mîn' .

Colonelul Fadhel Abbas Al 
Mahdawi, președintele Tribuna
lului Popular Suprem, a scris în
tre altele : „Felicit poporul ro
mîn pentru această magnifică 
expoziție și doresc patriei mele 
scumpe același progres, același 
drum“.

(Urmare din pag. l-a) 

preocupați șl discută acum despre cursu
rile de partid, despre pregătirea lecțiilor 
pentru liceul seral, despre filme și noile 
apariții in literatură, despre succesele 
sportivilor noștri. Revoluția aici s-a pe
trecut nu numai în ambianța locurilor : ea 
și-a pus amprenta transformărilor și pe 
conștiința, pe modul de a judeca, al oa
menilor.

Furnirul șl placajul de la Gălăuțaș 
îl fac cîțiva tineri. Ei au învățat 
să stăpînească acele mașini com

plicate. Cel mai nun din ei este de 
fapt și cel mai tinăr : Lado Nicolae. Are 
numai 19 ani. A lucrat înainte la gatere. 
Acum și-a schimbat meseria. Maistrul de 
schimb Elekes losif, ține la el ca la pro
priul lui copil. Și are de ce. Lado dă furni
rul de cea mai bună calitate. Zilnic deru
lează pînă la 130 de bușteni, depășindu-și 
simțitor planul.

De la el furnirul trece printr-un șir în
treg de operații și mașini. E tăiat in bu
căți pe dimensiuni precise. Nodurile sînt 
înlăturate la ștanțe și golurile Cîrpite. La 
etaj, la secția reparatură, m-a surprins un 
cuțit lung neacoperit. Mă gîndeam cît de 
primeidioasă-i manipularea lui. Cei din jur. 
niște fete și băieți tineri, au înțeles la ce 
mă gîndesc. Mi-au arătat cele patru len
tile așezate față în față — descriindu.ml 
principiile de funcționare a celulelor foto- 
electrice — și mi-au demonstrat că dacă 
cineva iși vîră mina în unghiul optic al 
lor, cuțitul se oprește și nu se urnește din 
loc pînă cînd pericolul accidentului nu este 
înlăturat. Minunată tehnică. Și cine credeți 
că o stăpinește ? Tineri ca Moldovan Vic
toria, fiica unui colectivist din Toplița, care 
p:nă nu de mult lucra pe o macara, apoi 
ca zidăriță, iar acum la o mașină cu celu

le fotoelectrice, utemista Molnar Rozalia 
pînă ieri de profesiune... casnică și alifia 
alții ca ele. Jos, în hală, după ce se fier
be furnirul șf se încleiază, se bagă într-o 
presă care strînge viitorul placaj cu 
o putere de 130 atmosfere. La această pre
siune trebuie să stea exact cinci minute. 
Nici mai mult nici mai puțin. Credeți că 
stă cineva cu ochii ațintiți la secundarele 
ceasului ? Aș I Mașina are un sistem de 
semnalizare sonor și cu becuri colorate.

In hala de sortare am văzut cum se vin
decă rănile placajului. Cei care îl tămă- 
duiesc seamănă, prin operațiile delicate pe 
care le îndeplinesc, cu niște chirurgi di
baci. In magazie am văzut intrind vagoane 
de cale ferată. Inginerul șef al combinatu
lui, Răducu Nicolae, făcea gălăgie că în- 
tîrzie încărcarea lăzilor. In portul Con
stanța aștepta vaporul ca să încarce pla
caj de la Gălăuțaș cu destinația Anglia. 
Nu e singura țară care solicită noile pro
duse făurite în Valea Mureșului: Franța, 
Orientul, cer cantități uriașe. Dar mai în- 
tîi oprim pentru noi cantitățile de care 
avem nevoie. E și firesc. Doar pentru noi 
am făcut-o. Prisosul îl exportăm. Placa
jul în industria noastră de mobile și în 
alte ramuri industriale este un semn al 
progresului tehnic.

Mă gîndesc și la celelalte două produse 
ale combinatului: plăci aglomerate din 
deșeuri și capete de bușteni, (aici se valo
rifică totul !) și plăcile celulare, un pro
dus unic în țară. La anul vom primi co
menzi și pentru aceste două produse romi- 
nești. Pînă atunci, le urăm succes și noi 
izbînzi constructorilor de la Gălăuțaș, celor 
care ridică zidurile de granit ale fabricilor, 
celor care montează mașinile și mai ales 
cele 2 cazane ale primei centrale de ter- 
moficare din țară, care va folosi ca com
bustibil lignitul, un cărbune inferior,

— Dacă la anul venițț pe aici, veți ve- 
dea alei asfaltate și părculețe cu flori, 
un cartier muncitoresc, îmi spune între 
două vorbe, inginerul șef Răducu.

Nu mă îndoiesc că la anul Gălăuțașul 
va arăta ca o stațiune, prin frumusețea 
locurilor și cochetăria noilor locuințe, și ca 
un important centru industrial, prin ma
rele combinat. Primele semne au șl apă
rut. Micul sat de lemnari împrumută pe 
zi ce trece cîte ceva din dimensiunile șl 
formele noilor orașe Industriale ale țării 
ridicate la cerințele imperioase ale mari
lor industrii ce ap prins viață în diferite 
puncte geografice. Că s-a construit un spi
tal cu staționar șl policlinică, anume pen
tru a veghea la sănătatea localnicilor, un 
club eu bibliotecă și săli de lectură șl 
sport unde se desfășoară o activitate artis. 
tică Intensă, că s au deschis o mulțime de 
magazine specializate constituie doar cî- 
teva obiective soclal-culturale realizate 
deja din planul de perspectivă care pre
vede zămislirea, aici între munți, la rna. 
lurlle Mureșului, a unui oraș Industrial, 
cu o urbanistică modernă, de prima mină. 
De cîteva luni au început construcțiile la 
blocurile care vor forma cel dintîi cartier 
muncltores'c din Gălăuțaș. Un bloc a șl 
ajuns cu zidăria la etajul al IlI-lea. (Au
ziți : blocuri cu trei etaje într.un sat de 
barăci 1). Dacă oamenii acela, ale căror 
izbînzi le văzusem șl le simțisem fiorul 
mîndriei, îmi spuneau că la anul muntele 
din față nu va mai fi, și asta o credeam. 
Capitaliștii au distrus doar verdele pădu
rilor. N-au putut secătui însă forța umană, 
dragostea șl optimismul acestor munteni: 
energiile dezlănțuite aici sînt capabile să 
răstoarne chiar și munții de vreme ce ei 
ridică munți de beton armat, care consti
tuie piscuri ale industriei noastre jnoderne.

In R. P. Ungară 

însemnate succese 
obținute în cinstea 
celui de al Vll-lea 

Congres al P.M.S.U.
BUDAPESTA 14 (Agerpres).— 

In R. P. Ungară ia o amploare 
tot mai mare întrecerea socia
listă în cinstea celui de-al 
Vll-lea Gongres al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar.

Unul din principalele obiective 
ale întrecerii îl constituie înde
plinirea angajamentelor de a a- 
tinge încă în anul curent princi
palii indici prevăzuți pentru 
1960, — ultimul an al primului 
trienal — șl de a grăbi astfel 
ritmul construcției socialiste în 
R. P. Ungară.

Succese importante în această 
privință au obținut metalurglștii 
și constructorii de mașini din 
Ungaria. Numeroase uzine ale 
Ministerului Industriei Slderur. 
gice și Constructoare de Mașini 
au depășit la sfîrșltul lunii sep
tembrie angajamentele luate în 
cinstea Congresului șl au dat o 
producție suplimentară în valoa
re de aproape 900 milioane fo- 
rințl.

în cadrul întrecerii în cinstea 
Congresului a obținut rezultate 
remarcabile colectivul minelor 
întreprinderii de extracție a 
bauxitei din regiunea Bakony, 
care a extras 23.500 tone peste 
plan, depășind cu 7.000 tone an
gajamentul luat

rea unui post de radio în Berli
nul occidental, se spune în notă, 
nu pot fi apreciate altfel decît 
ca exprlmînd dorința de a inten
sifica activitatea subversivă și 
propaganda ostilă de pe terito
riul Bi " 
ce dovedește vădita lipsă de 
dorință a guvernului R. F. Ger
mane de a ține seama de hotă- 
rîrea exprimată de statele parti
cipante la conferința de la Ge
neva de a 
neadmiterii 
lăți.

Judecind după toate acestea, 
se spune în notă, guvernul fede
ral merge mai departe pe linia 
agravării continue a situației 
din Berlinul occidental, în mo
mentul cînd se creează premise 
favorabile reglementării proble
melor nerezolvate. Este greu să 
se înlăture impresia că este vor
ba de o încercare a guvernului 
federal de a crea noi piedici în 
calea unei asemenea reglemen
tări.

Guvernul sovietic, se spune în 
notă, așteaptă că guvernul R.F. 
Germane va trata cu întreaga 
răspundere considerentele expuse, 
în notă.

erlinului occidental, ceea

rezolva problema 
unei astfel de actlvl-

Schimbul de 
N. S. Hrușciov

MOSCOVA 14 (Agerpres). — 
TASS transmite : N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., a adresat la 
10 noiembrie lui Thomas Kris
tensen, președintele Conferinței 
daneze pentru apărarea păcii, o 
scrisoare de răspuns.

In scrisoarea sa Kristensen 
exprima în numele organizației 
pe care o conduce recunoștința 
profundă pentru propunerea cu 
privire la dezarmarea generală 
și totală. Această propunere, se 
spune în scrisoarea lui Kristen
sen, este clară și logică, ea des
chide perspective pentru o eră 
nouă în istoria omenirii. Kris-

scrisori dintre 
și T. Kristensen 
tensen scrie: „Vom contribui cu 
toate forțele la realizarea pro
punerii dv“.

In scrisoarea sa de răspuns 
N. S. Hrușciov exprimă convin
gerea că poporul danez iubitor 
de pace își va aduce contribuția 
la cauza eliberării omenirii de 

unui război racheto-
la cauza 
primejdia 
nuclear.

Niklta
Thomas Krlstensen, membrilor 
conducerii și tuturor membrilor 
Conferinței daneze pentru apăra
rea păcii precum și tuturor par
tizanilor păcii din Danemarca 
mari succese în această operă 
nobilă.

Hrușciov a urat lui

PARIS. — După cum relatează 
presa. Consiliul Municipal al 
orașului Uzerche (centru turis
tic și agricol din departamentul 
Correze) și.a exprimat dorința 
ca în cursul apropiatei sale vi
zite în Franța N. S. Hrușciov, 
șeful guvernului sovietic, să vi
ziteze și orașul Uzerche.

MOSCOVA. La 14 noiembrie, 
în Sala Coloanelor a Casei Sin

dicatelor din Moscova 0 luat sfîr.

In sprijinul convocării 
conferinței la nivel înalt

— O rezoluție a
DELHI 14 (Agerpres). — 

TASS : Consiliul național al 
Partidului Comunist din India 
a adoptat la plenara care are 
loc în prezent o rezoluție în pro
blema convocării conferinței la 
nivel înalt. In rezoluție se spu
ne : „Consiliul național al Par
tidului Comunist din India sa
lută cu căldură succesul vizitei 
primului ministru Niklta Hruș
ciov în Statele Unite ale Ame 
ricii, vizită care a deschis o 
nouă eră în domeniul slăbirii 
încordării internaționale și a 
apropiat perspectiva lichidării 
războiului rece și a începerii co
laborării strînse între state, spre 
care tinde întreaga omenire. 
Consiliul național sprijină pe 
deplin declarația comună Hruș- 
ciov-Eisenhower, care obligă 
guvernele Statelor Unite și Uni-

P. C. din India
unii Sovietice să rezolve toate 
problemele Internaționale nere. 
glementate nu prin folosirea for
ței ci prin mijloace pașnice, și 
cheamă la tratative între marile 
puteri“.

După ce se subliniază necesi
tatea ținerii cît mal grabnice a 
conferinței la nivel înalt, în re
zoluție se spune în continuare :

„Politica de neaderare la 
blocuri, pacte șl aiianțe militare 
dusă de India a jucat un rol im
portant în zădărnicirea planuri
lor militare ale puterilor impe
rialiste, a favorizat 
de pace, dezarmarea și 
rea Internațională, 
național al Partidului 
din India dă o înaltă 
contribuției pe care a adus-o gu
vernul și poporul Indiei Ia crea
rea atmosferei pentru convocarea 
conferinței la nivel înalt

tratativele 
colabora. 
Consiliul 
Comunist 

prețuire

șît primul Congres constitutiv al 
Uniunii Ziariștilor din U.R.S.S.

Președinte at conducerii Uni
unii ziariștilor din U.R.S.S. a 
fost ales Pavel Satiukov, redac. 
tor șef al ziarului „Pravda“.

ATENA. — La 14 noiem
brie șl-a început lucrările sesiu
nea ordinară a parlamentului 
grec. Pe ordinea de zl a sesiu
nii figurează probleme de cea 
mal mare Importanță în legătu
ră cu politica externă șl si
tuația economică a țării.

După cum se știe, acum cîteva 
zile un grup de deputați au ce
rut în parlament să se pună în 
concordanță politica externă a 
Greciei cu destinderea încordării 
Internaționale, șl în acest scop, 
să se accepte propunerile țărilor 
socialiste cu privire la dezvol
tarea relațiilor dintre aceste țări 
șl Grecia șl la convocarea unei 
conferințe a țărilor balcanice 
pentru rezolvarea problemelor 
nereglementate și crearea în Bal
cani a unei zone în care să nu 
existe arma rachetă.

Presa de opoziție subliniază 
că opoziția din Grecia intențio
nează să desfășoare dezbateri 
largi în legătură cu aceste pro
bleme.

ADDIS ABEBA. Intre 16 și 21 
noiembrie a. c. miniștrii educației 
din țările 0frloane se vor întruni 
într-o conferință ta Addis Abeba.

Această conferință este orga
nizată în colaborare cu UNESCO

QUITO. După cum anunță zia
rul ..El Comercio“ alegerile mu. 
nicîpale care au avut loc zilele 
trecute la Quito s-au încheiat cu 
victoria candidatului propus de 
frontul comun al liberalilor, so. 
cialiștilor, comuniștilor ȘÎ înde, 
pendenților împotriva candidați, 
lor conservator] și social-creștinț.


