
d Ce . > .j '

♦

Proletari din toate țârile, uniți-vă ! irmiiM 
ministrului Iranului 

do către Președintele 
Consiliului de Miniștri 

al R. P, Romlne, 
CbiYU Stoica
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Joi, 19 noiembrie 1959, preș 
ședințele Consiliului de Miniș- 
tri ei Republicii Populare Ro- 
mîne, Chivu Stoica, a primit In 
audientă pe noul ministru al 
Iranului la București, Abdol-a- 
mir Rachidi Haeri.

La audiență a asistat adjunc
tul ministrului Afacerilor Ex
terne, Vasile Dumitrescu.

Să știi ce poate
fiecare...

închiderea 
consfătuirii pe țară 

a președinților 
și inginerilor 

din G.Â.C. fruntașe

Constituirea 
Consiliului superior 

al artelor

de a fi al inimii 
pe toți zece băieți 
cei mai mezini ~~ma 

de 
ani 
că, 
ur-

După felul 
mele, îi simt 
— ai mei. De 
despart vreo 30 de ani, iar 
cei mai mari, tot vreo 20 de 
bătuți pe muche. Dar cred 
dacă ei mă ascultă și îmi
mează îndrumările, sfaturile, nu 
o fac numai pentru diferența de 
vîrstă, ci pentru că, atît eu, cît 
și tovarășul Vasiloiu Băluță, ce
lălalt vîrstnic al brigăzii, cu
noaștem măruntaiele locomotivei 
mai temeinic decît buzunarele 
proprii — cum se spune, 
niciunul nu s-a plînscă, 
ascultare în ce pri
vește meseria, a pă
gubit prin ceva. Dim
potrivă. Mulțumirea 
mea este să-i văd ro
ind cu rost în depou, 
aici la „București că
lători“ ; devenind, cu 
timpu, muncitori deo. 
sebit de buni care să 
prima aruncătură de ochi 
trebuie mașinii și s-o pună la 
punct fără greș. Sînt bucuros că 
văd cu cită indeminare lucrează 
Mihalache Constantin ori Peșchir 
Ștefan, care sînt cu mine de vreo 
opt-nouă ani și au făcut parte 
încă din brigada înființată prin 
1950. Pot să pun temei și pe 
munea lui ivan Gheorghe și Pavel 
Gheorghe și ei calificați mal de 
mult.

Iar de doi-trei ani, seria nouă, 
lăcătuși absolvenți ai școlii profe
sionale, tineri cu armata încă 
nefăcută. Dan Teodor, Rizescu 
Marin, Pavel Ion, Gheorghe Ma
rin, Tuță Stelian și Vrancea Ma
rian se dovedesc a fi băieți cu 
care mă împac și mi-e drag să 
lucrez.

îi cunosc bine pe toți la un Joc 
și pe fiecare dintre ei in parte.

îi cunosc încă de pe cînd erau 
elevi și veneau să lucreze in îe- 
pou. Aproape toți au trecut pc la 
mine, cum dealtfel au stat pe 
rind cîte o lună de zile, și pe la 
alți maiștri, învățînd, deprinzînd 
treaba la montaj, la armătură, 
la aparate speciale. Cum venea 
unul la echipa mea, ii dam un 
muncitor care să-i pregătească, 
și-l luam și eu în primire. Adică, 
piesă cu piesă. îi verificam cu
noștințele de teorie. Care-i im
portanța segmenților Ia pistoane ? 
Dar a garniturilor metalice ? Ce 
se intimplă dacă se defectează cu
tare instalație ? Dar care e limita 
de uzură ? Și căutînd să mă con
ving ce știe, mă străduiam să-mi 
dau seama și cu ce plămadă de 
om am de aface. A fost și unul 
mai slăbuț — uita multe expli
cații, inainta încet. Cînd cu re
partizarea, m-a întrebat șeful <le 
atelier : îl iei la dumneata ? Sau 
să se necăjească alții cu el ? Am 
chibzuit : băiatul avea totuși bu
năvoință. Era disciplinat, se stră
duia. „11 iau“. Nu e frumos să 
trimiți un om de colo pînă colo. 
Învață să-l cunoști bine ca să-l 
poți ajuta efectiv. Și atunci, cu 
răbdare, cu atenție, poți să-l ri
dici pină la nivelul celorlalți. La 
urma urmelor, între „nu por*"'* 
și „nu vrea“ mai există și 
știe încă“.

Toți, cu pași mai iuți ori 
înceți, au crescut. Gheorghe 
rin, se arăta încă din școală 
guincios — venea să-l „piseze“ pe 
meșter. „Dar asta cum e 1 Dar 
astălaltă Era de așteptat să 
se dezvolte pe aceeași linie. In
tr-adevăr. Nici acum nu așteaptă 
să fie îndrumat de Ia spate. Vine 
el : ,,Nea Sandule, hai să mon
tez piesa“, nu-mi dă răgaz să uit 
cumva. Marin Rizescu învață me
seria temeinic, are agilitate, miini

Incă 
dîndu-mi

Tribuna 
muncitorului 

vîrstnic
știe, de la

ce-i

mai 
Ma-
MT-

dibace. A intrat acum în clasa a
VIII- a la seral și toată brigada, 
intr-un fel sau altul îl ajută, îi 
creează timp pentru învățătură. 
Ca și lui Pavel Ion, elev lntr-a
IX- a. Pavel Ion a plecat de au
rind de la noi, e dat la 
vitezometre să învețe și a 
meserie, eăci e inteligent și 
prinde bine și repede.

Oarecare necazuri de început 
avusesem cu Dan Teodor, oăiat 
iute, zburdalnic, rău deloc, insă 
era cam pretențios. I s-a oărut 
că prea îl trimit pe el și numai 
pe el după piese, după ulei... A 

făcut obiecții pe un 
ton nepotrivit. Era 
ușor să mă fi răstit 
și eu; 
strig mai 
el. Dar... 
fi avut ? 
seama că 
cesta va înțelege Iu- 

Am lămurit totul discu- 
el, eu, șeful de atelier.

secția 
doua 

atent«

puteam să 
tare decît 

ce rost ar 
Mi-aui dat 
tînărul a-

La clasa de plan a profe
soarei Ileana Czeghedy de 
la Școala populară de artă 
din Oradea, elevii muncesc 
cu sîrguință pentru a deveni 

buni muzicieni.
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crurile. 
tind cu 
alții. Cuvinte tari n-au încăput 
aici. Cu niște scuze totul s-a în
cheiat (contează enorm felul în 
care vorbești cu omul). Dan e un 
băiat cu temperament vioi, ci
tește mult, va face față, cred, sar
cinilor unui tînăr muncitor. 
N-are mai mult de 19 ani.

Cunoscîndu-le firea, am căutat 
să folosesc aptitudinile fiecăruia 
Pavel Gheorghe a învățat meseria 
la Turnu-Severin. Provincialul 
acesta tăcut este atît de domol, 
atît de tacticos mai bine zis, in
cit, comparat cu dinamicul Mi- 
halache, cu Rizescu ori eu Dan 
Teodor, pare de-a dreptul inert. 
Ei bine, cu toate acestea sînt de
seori împrejurări cînd Pavel 
Gheorghe se arată de neînlocuit. 
Se ivesc reparații sau montări de 
piese în poziții dificile care cer 
timp și mai cu seamă cer o infi
nită răbdare. Atunci, acolo unde 
ceilalți, pripindu-se nervos, ar da 
greș poate, Pavel se descurcă de 
minune... Și fliește, noi îl pre
țuim cum se cuvine.

Sîntem un colectiv^ unit, 
zece tineri și doi virstnici ; 
tr-un fel sau altul ne completăm 
reciproc. Generațiile sînt alături. 
Cîte nu învață Tuță Stelian de lâ 
tovarășul Vasiloiu Băluță 1 Și nu 
numai in privința armăturii ! 
Tuță nu se născuse încă pe vre
mea cînd tovarășul său de azi 
era lăcătuș cu vechime în depou. 
Pe nesimțite, muncind zi de zi 
împreună, ne-am legat. îmi place 
să mă ocup de băieții mei, să 
discutăm împreună despre această 
adevărată uzină care este loco
motiva (Mihalache eare în arma
tă a fost mecanic de avion face 
întotdeauna comparații interesan
te), să vorbim despre mijloacele 
de locomoție ale viitorului, 
despre multe altele. Nu ne ve
dem numai în orele de producție. 
Ci și în sălile de spectacol ori de 
expoziție, iar la meciuri cîțiva 
băieți din brigadă sînt totdeauna 
împreună. Cu greu ne-am putea 
rupe unul de altul, și iată că 
Pavel Ion, euni are un răgaz Ia 
secția Iui de vitezometre vine fără 
nici o obligație să ne ajute, 
așa, de drag pur și simplu, ca 
să nu se despartă de tovarăși.

Văd, în acest spirit, o chezășie 
trainică pentru dezvoltarea pe 
mai departe a celor zece băieți ai 
mei. Pentru că îi cunosc din ce 
in ce mai bine ca pe tineri ai 
zilelor noastre, îmi place să mi-i 
închipui peste un număr de ani, 
ajunși maturi, încercați în pro
ducție, biruitori în viață, munci
tori care 
la locul 
membrii brigăzii 
care am 
Marin Dobrieă, e acum la școala 
de maiștri, altul, Constantin Ni- 
colac, e un bun mecanic de loco
motivă, alții s-au ridicat în alte 
munci. Drumurile celor zece bă
ieți de acum duc, n-am nici o în
doială, tot mai departe, tot mai 
sus, pe liniile de perspectivă ale 
socialismului.

SANDU ENACHE 
responsabil de brigadă la 
Depoul Ducurești-cilători

--------•

Timp de zece zile, președinți 
și ingineri din unele gospodă
rii agricole colective fruntașe 
din întreaga țară, cadre didac
tice și specialiști din agricul
tură au dezbătut — în cadrul 
unei consfătuiri care a avut loc 
in Capitală — probleme pri
vind noi forme și procedee teh
nice și de organizare a produc
ției, precum și de retribuire a 
muncii, în vederea obținerii de 
recolte bogate.

Mulți dintre participanții la 
consfătuire au făcut propuneri 
prețioase și s-au angajat să ex
tindă unele forme de organi
zare și retribuire, ca munca in 
brigăzi complexe, aplicarea a- 
cordului individual și pe grupe 
mici de muncă, retribuirea mun
cii potrivit producției realizate, 
acordarea de avansuri bănești 
lunare și altele, care întăresc 
cointeresarea materială a colec
tiviștilor în 
sporite.

Metodele 
că, ca și

obținerea de recolte

și formele de mun- 
propunerile și su

gestiile făcute in cadrul con
sfătuirii. vor fi studiate de că- 
tre Ministerul Agriculturii și 
Silviculturii în vederea reco
mandării celor mai valoroase 
dintre ele spre generalizare în 
toate gospodăriile agricole co
lective din țară.

IIV VIATA Șl HUM \
IIMMIUIUI

Cei mai înalți indici de utilizare 
din istoria fabricii

O expoziție 
metodică

Colectivul de la I.F.I.L. Re
ghin și-a realizat în decurs 
de 10 luni din acest an pla
nul producției globale în 
procent de 110 la sută. Aici 
s-au realizat economii prin 
reducerea prețului de cost 
In valoare de 1.069.000 lei. 
In fotografie : tinerii meca
nici montori Liviu Cengher, 
loan Szabo și Laszlo Jember 
lucrînd la montarea motoru

lui unui avion școală.
Foto i AGERPRES

Joi dimineață, în Capitală, a 
avut loc constituirea Consiliu
lui superior al artelor. Consi
liul este un organ consultativ 
al Ministerului Invătămîntului 
și Culturii în problemele activi
tății teatrale, muzicale și de 
artă plastică din țara noastră.

Consiliul superior al artelor 
are trei secții: secția de tea
tru și cinematografie, de muzi
că și de arte plastice.

In ședința de joi dimineața 
a fost ales Biroul Consiliului 
format din: acad. Zaharia 
Stancu — președinte, Costache 
Antoniu și ion Chirescu, ar
tiști ai poporului, Boris Cara- 
gea, maestru emerit al artei — 
șefii celor trei secții, Virgil Flo- 
rea, director general al artelor 
în Ministerul Invătămîntului și 
Culturii și T. Steriade — secre
tarul Consiliului.

Fabrica „Donca Sl- 
mo" din Capitală. In 
hala mare a țesăto. 
rlei, lingă unul din 
războaie se află un 
steag — ste gul bri
găzii fruntașe pe în
treprindere. Cărei 
brigăzi aparține el și 
pentru ce l.a obținut? 
In întrecerea ce se 
desfășoară între cele 
20 de brigăzi de ti
neret din fabrică, 
pentru îndeplinirea

sarcinilor de plan, i 
in frunte se află bri
gada de tineret a lui î 
Iile Pîrvu. In luna ; 
octombrie, prin buna I 
organizare a locului | 
de muncă, adică a- 
provizionarea la timp , 
cu fire, prin suprave. j 
gherea continuă a > 
războaielor în timpul 
lucrului, prin îngriji
rea lor si minuirea 
corectă a suveicilor, 
tinerii din brigadă

au reușit să obțină 
la războaie cel mai 
înalț! indici de utili
zare din istoria fa
bricii : 10.200 bătăi 
pe oră.

Rezultatele și expe
riența bună a acestei 
brigăzi sînt popu
larizate și extinse în 
toată fabrica. Din 
cele 20 de brigăzi de 
tineret nici una nu 
lucrează sub normă.

B. SABINA(Agerpres)

O grijă permanentă a maiștrilor din cadrul Combinatului metalurgic Reșița este ridicarea ni
velului profesional al tinerilor muncitori. Prim maistrul Victor Ferenczy de la fabrica de mo
toare Diesel - electrice se preocupă îndeaproape de munca tinerilor din secția sa. lată-l dind 
explicații tinerilor Lazăr Crețu și Ion latzko asupra felului în care se prelucrează suporții pentru 

motorul electric al locomotivei Diesel.

Școlile profesionale șl tehnice 
din Cralova au realizat, cu sprl. 
jinul Comitetului orășenesc de 
partid, o interesantă expoziție 
metodică.

Numeroasele materiale expuse 
urmăresc să demonstreze modul 
în care se aplică în școlile pro
fesionale și tehnice principiile 
fundamentale ale pedagogiei so
vietice.

Interesul trezit de această 
expoziție este dovedit de nu
meroșii vizitatori precum și de 
bunele aprecieri făcute de ei. 
Trebuie menționat de asemenea 
Interesul deosebit pe care l-a tre- 

,zit expoziția și în rîndul elevilor 
de la școlile elementare și medii 
de cultură generală, care au gă. 
sit o bună informare pentru o- 
rientarea lor profesională.

ION PATRAȘCU 
secretarul cercului 
pedagogic Craiova

In 10 luni — peste
18 milioane lei 

economisiți
Cu puțin timp in urmă, Comi

tetul orășenesc U.T.M. Ploești a 
analizat activitatea in producție 
a celor 600 de brigăzi de pro
ducție ale tineretului și 250 pos
turi utemiste de control din în
treprinderile industriale, trans
port, comerț și cooperație ale 
orașului. Această analiză a scos 
la iveală că cei 5790 de tineri 
care fac parte din aceste bri
găzi de producție au reușit ca 
de la începutul anului și pînă in 
prezent să înregistreze succese 
deosebite. Cei peste 18 milioane 
Iei economisiți reprezintă de alt
fel rezultatul modului in care 
tinerii din aceste brigăzi au reu
șit să lupte pentru reducerea 
prețului de cost, creșterea pro
ducției și productivității muncii. 
Cu prilejul bilanțului activității 
brigăzilor, comitetul orășenesc 
U.T.M. a stimulat cele mai bune 
brigăzi fruntașe in lupta pentru 
economii. Brigăzile conduse de 
tinerii Florentin Sbirlea de la Ra
finăria nr. 3, Viorel Nemeș de 
la Uzina „1 Mai“, Niculina Bra- 
tu de la întreprinderea textilă 
„Dorobanțu", au înregistrat pină 
in prezent cele mai importante 
economii.

Foto : AGERPRES P. NICOLAB

educatìvà

să fie în cinstea tuturor 
lor de muncă. Dintre 

utemiste pe 
condus-o în 1950, unul.

La Brăila
Se va construi 
o nouă fabrică 

de chibrituri
Lingă fabrica de plăci aglome

rate din lemn de la Brăila au 
început sâptămina aceasta lucră
rile de organizare a șantierului 
pentru construcția unei fabrici 
de chibrituri.

Noua unitate, ale cărei pro
iecte sînt întocmite de Institutul 
de proiectări și cercetări pentru 
industria lemnului, țlprocil) 
va produce anu I, în două 
schimburi, 600 milioane cutii de 
chibrituri

Ca materie primă, această fa
brică va folosi lemnul din Delta 
și -bălțile Dunării, iar la confec
ționare ■ cutiilor.cartoane duplex
triplex produse din stuf la Com
plexul de la Chiscanl.

Intre cuvînt și faptă
Acum spre sfirșltul unui nou 

an de muncă, tinerii de pe cu
prinsul raionului Buzău se pot 
mîndri cu un bogat bilanț de 
realizări în acțiunile patriotice. 
Sutele de mii de lei economisiți 
prin-muncă voluntară la reface
rea pădurilor și întreținerea pă
șunilor, îngrijirea și amenajarea 
drumurilor, a șoselelor și pode
țelor, înfrumusețarea comune
lor sînt cîteva din realizările 
frumoăse ale cefor peste 6.200 de 
tinerii brigadieri din cele 141 
brigăzi utemiste de muncă pa
triotică. La îndemnul organiza- 

, țljlor de bază U.T.M., sub con- 
' ducerea organizațiilor de partid, 
utemiștii șj tinerii din raionul 
Buzău și-au adus anul acesta 
o contribuție însemnată șl in 
domeniul îmbunătățirilor fun
ciare. La G.A.S.
pilda, s-au efectuat lucrări pentru 
irigarea a 150 ha. de teren. Ală
turi de tinerii țărani munclto-t 
din această comună și cel dk> 
G.A.S., au lucrat voluntar și ti
nerii mineri, și petroliști de la 
Ojasca și Berea. Aici, intr-un 
timp relativ scurt, aproape 700 
de tineri au realizat aproxima 
tiv 30.000 ore de muncă volun
tară la săparea șanțurilor de 
irigații. Tot tinerii au contribuit 
la salvarea de Inundații a unei 
suprafețe de circa 300 de ha. 
de teren arabil în comuna 
Llpla.

Trebuie spus însă că cu toate

aceste realizări, Comitetul raio
nal U.T.M. Buzău a folosit prea 
puțin forța, entuziasmul tineretu
lui din raion în acțiunile de re
dări de noi terenuri agriculturii 
care erau prevăzute pe anul a- 
cesta. Angajamentele comitetului 
raional U.T.M. în această pri
vință aii rămas în mare parte 
neîndeplinite. Concordanța dintre 
cuvînt și faptă nu constituie un
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deși tovarășa Elena Ticulan, teh
niciană la O.R.I.F. Buzău, in 
nenumărate rindurl a solicitat 
ajutorul comitetului raional 
U.T.M. în organizarea șantieru
lui,-in mobilizarea tineretului. 
Dar acesta nu este singurul, 
exemplu de formalism, de lipsă 
de răspundere. Tot de comun 
acprd cu primul secretar, Ingi
nerului agronom Tr.alan Mihai 1

Pe urmele unor angajamente ale Comitetului 
raional 11. T. M. Buzău cu privire 

la redarea de noi terenuri agriculturii

Cindești, de ' 'v
principiu prea des respectat la 
Comitetul raional U.T.M. Buzău, 
angajamentele formale caracte- 
riziudu-i in mare măsură pe unii 
tovarăși membri al biroului co
mitetului raional U.T.M. lată de 
pildă, nu de mult, Comitetul ra
ional U.T.M. Buzău s-a angajat 
să antreneze tineretul din comuna 
Mărăcineni, unde sînt peste 500 
de tineri utemiști și neutemiștl, 
la acțiunea de salvare de la 
inundații a unei suprafețe de 
circa 200 ha. Angajamentul a 
rămas formal, deși tinerii ar fi 
vrut să lasă oricînd la lucru,

s-a'promis că va fi ajutat în 
tiunea de, refacere a 151 ha. de 
teren in apropiere de comuna 
Llpla. Aici, așa cum ml-a expli
cat tinărul inginer, trebuie efec
tuată o lucrare de artă. Prin 
coborîrea nivelului apei fre
atice printr un canal adine de 
2 m și lat de 1,80 in se putea 
crea posibilitatea ca, ihlăturînd 
sărătura de pe acest teren, pro 
ductivitatea la ha cultivat să 
sporească cu mult. In nenumă
rate rîndurl primul secretar i-a 
promis inginerului agronom că 
îl va ajuta să antreneze pentru a,

ac-

ceastă lucrare cîteva sute de ti
neri. Promisiunea a rămas 
însă... vorbă goală. O altă lu
crare, șl pentru care timpul nu 
e trecut încă să fie realizată, este 
salvarea de inundații a celor a- 
proape 500 lia. de teren agri
col din comuna Merel.

Am amintit doar citeva din lu
crările prevăzute in angajamen
tele Comitetului raional U.T.A1. 
Buzău și care dacă ar fl< reali
zate de către tineret prin muncă 
voluntară ar aduce patriei eco
nomii de cel puțin 1.500.000 lei. 
Tovarășii de aici s-au mulțumit 
ddârsă stabilească o seamă de 
obiective pe care le-a-u părăsit 

' apoi pe druth.
Faptul.că- din cele 350 ha de 

teren pe care s-au angajat 'să 
le redea agriculturii prin muncă 
voluntară,cu forțele tineretului, 

■ în cadrul îmbunătățirilor fun
ciare,-nu au fost redate nici un 
sfert, dovedește limpede aceasta.

Comitetul raional U.T.M. Bu
zău mai are încă posibilitatea 
ca în răstimpul care a mai ră
mas pînă la venirea Iernii, să 
treacă la o muncă serioasă, con
cretă de organizare șl îndru- 
mare a tineretului din raion — 
entuziast și dornic de a munci — 
pentru a îndeplini angajamente
le pe care și le-a luat.

N. PUIU

Orele educative joacă un rol 
important în procesul muncii 
școlare. Ele vin să contribuie la 
munca educativă desfășurată de 
profesori, de organizația U.T.M. 
și familie. Cîte probleme, cîte 
frămîntări ale colectivului de 
elevi al clasei, legate de învăță
tură, de disciplină, de compor
tare nu-și găsesc răspunsul și 
rezolvarea in ora educativă ! 
Comunistul Constantin Moldo- 
veanu, este profesor diriginte al 
clasei a Xl-a B de la Școala me
die nr. 24 din Capitală. El a 
știut să orienteze activitatea în 
cadrul orelor educative în așa 
fel îneît fiecare din acești elevi 
aflați in pragul maturită|ii să-și 
pună și să caute cu seriozitate 
răspuns la întrebarea: „Ce cale 
voi urma în viață Datorită 
conlucrării strînse în munca edu
cativă între profesorul diriginte 
și organizația U.T.M. a clasei, 
drumul aies de majoritatea 
acestor tineri, dictat de con
știința lor, în care se conturea
ză tot mai precis trăsăturile 
educației comuniste este drumul 
muncii creatoare în producție și 
năzuința de a obține o calificare 
cît mai înaltă pentru a contribui 
astfel cu sporite cunoștințe 
înălțarea patriei 
socialismului.

Tematica orelor 
se desfășoară în 
este bogată în conținut, 
du-i pe elevi să cunoască exem
ple strălucite de luptă și creație 
din trecutul omenirii, să iu
bească minunatele realizări alp 
poporului nostru și ale întregu
lui front socialist și să urască 
întunecata orînduire capitalistă. 
In alcătuirea acestei tematici, di
rigintele a folosit din plin pro
punerile și sugestiile organiza
ției U.T.M. cu privire la proble
mele care preocupă cel mai mult 
pe elevii clasei.

Prezentarea marilor savanți 
romini Victor Babeș, dr. Mari- 
nescu, Emil Racoviță, a marelui 
compozitor Ludwig von Beetho- 
ven, popularizarea marilor înfăp
tuiri ai celor 15 ani ai puterii 
noastre populare, descrierea si
tuației grele și a luptei dusă de 
tineretul din țările capitaliste și 
coloniale, călătoria avîntată pe 
căile viitorului , pe care-1 des
chide omenirii realizările epocale 
ale științei și tehnicii sovietice

Ja 
către culmile

educative care 
clasa a XI-B 

ajutîn-

«— iată cîteva din cele mai in« 
teresante probleme cuprinse în 
tematica orelor educative ale ace
stui trimestru. In afara acestora 
se dezbat cu regularitate nume« 
roase probleme de etică și de 
comportare cetățenească.

Organizația U.T.M. a clasei 
Xl-a B dovedește multă preocu
pare față de nivelul la care se 
desfășoară orele educative și so
cotește drept una din sarcinile 
sale cele mai importante antre
narea elevilor la discuțiile pur
tate în cadrul acestor ore.

Studiind problemele ridicate 
de hotărîrile plenarei a VII-a a 
C.C. al U.T.M. cu privire la 
munca educativă desfășurată în 
școli, comunistul Constantin Mol« 
doveanu le-a discutat temeinic 
cu biroul organizației U.T.M. a 
clasei și a trecut la revizuirea 
planului tematic și formelor de 
desfășurare a orelor educative, 
în lumina experienței pozitive 
relevată cu prilejul dezbaterilor 
plenarei.

Analiza tematică a orelor edu
cative care se desfășoară la Școa
la medie nr. 24 vădesc, în gene
ral, orientarea profesorilor diri- 
ginți ajutați de organizația 
U.T.M. a școlii, către discutarea 
unor probleme majore, deosebit 
de utile educării comuniste a e« 
levilor. Nu peste tot însă tema
tica acestor ore răspunde celor 
mai acute probleme. Să luăm, 
de pildă, orele educative la clasa 
a VIII-a.

Care e evenimentul cel mai 
așteptat din viața elevilor acestei 
clase ? Bineînțeles faptul că în 
curînd celor mai buni din rin- 
dul lor li se va face cinstea de 
a fi primiți în organizația re
voluționară de tineret. Elevii tre
buie pregătiți pentru acest mo
ment important din viața lor. 
Insuflarea în rîndul elevilor a 
dorinței fierbinți de a lupta pen
tru cinstea de a deveni membru 
al Uniunii Tineretului Muncitor 
poate determina un avînt gene
ral al activității clasei atît în 
privința studiului cît și a celor
lalte activități școlare și extra- 
școlare. Profesorii diriginți ai 
claselor a VIII-a A și VIII-a B

AL. CIUCA

(Continuare în pag. 3-a)

In cadrul Institutului de cercetări științifice pentru protecția mun
cii, se studiază posibilitățile de înlăturare a factorilor dăunător.! 
din industrie : combaterea prafului și a radiațiilor nocive, înlă
turarea zgomotului, pentru ca munca să fie mai ușoară, iar 
condițiile in care eo se îndeplinește din ce în ce moi bune. In 
fotografie : Inginerul Nicolae Coman măsoară la Iridusiria 
Bumbacului B din Capitală, cu aparate speciale, zgomotul pro
dus de războaiele de țesut pentru a se vedea dacă acesta nu 

depășește limita admisă.
Foto : AGERPRE^ *
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O revoluție1’^

Un pasionat 
cercetător

tn ziua de 2 octombrie 1836, 
se apropia de coastele Angliei o 
mică corabie pe bordul căreia 
stătea scris cu litere mari cuvîntul 
„Beagle”. Pe plan mondial, călă
toria aceasta a avut o însemnă
tate covîrșitoare pentru dezvolta
rea biologiei ca știință, ea con
tribuind în cea mai mare măsură 
la formarea lui Darwin ca cerce
tător și oferindu-i posibilitatea, 
prin imensul material geologic și 
zoologic furnizat, să pună mai 
tîrziu bazele evoluționismului.

Cirul a plecat in călătorie în- 
anul 1831 Charles Darwin nu 
avea decit 22 de ani. Angajarea 
sa ca naturalist al expediției s-a 
făcut in urma recomandării pro
fesorului său de botanică — Hen- 
slow. La prima vedere se părea 
că tânărul abia ieșit de pe băncile 
facultății nu avea nici experiență, 
nici priceperea necesară cercetă 
rii naturii, regiunilor puțin stu
diate spre care pleca și totuși, 
rezultatele strălucite ale cerce
tărilor au dovedit că încrederea 
acordată de profesorul său era pe 
deplin îndreptățită.

Darwin s-a născut într-un oră
șel din regiunea Londrei -— la 
Shrewsbury, în anul 1809, într-o 
familie de intelectuali, tatăl său 
fiind medic. In ciuda interesului 
manifestat de fiul său încă de pe 
băncile școlii pentru frumusețile 
și istoria naturii, pentru strînge- 
rea de colecții entomologice și 
botanice, tatăl lui l-a silit să se 
înscrie la Universitatea din Edin
burgh pentru a deveni medic. 
Constatând totala lipsă de interes 
și pasiune pentru medicină a tâ
nărului Charles, tatăl său l-a mu
tat după doi ani la Cambridge, 
cu gîndul de a-l face preot.

La Edinburgh, Darwin a reușit 
să capete temeinice cunoștințe în 
domeniul științelor naturii.

Scrupulozitatea, corectitudinea 
lui Darwin, uriașa muncă depusă 
în slujba ideilor materialiste, au 
fost principalele sale însușiri ca 
om de știință. Cinstea, modestia, 
dragostea lui față de cei exploa
tați și revolta împotriva asupri
torilor popoarelor din colonii, 
împotriva stăpînilor de sclavi 
din Brazilia, ni-l fac pe marele 
savant cu atât mai apropiat, mai 
demn de dragostea și admirația 1 
noastră.

E semnificativ pentru Darwin, 
savant de o cinste ireproșabilă 
fenomenul transformării concep
țiilor sale tradiționale religioase. 
Atât în familia sa aparținînd bur
gheziei engleze, cit și in timpul 
studiului Darwin fusese educat 
într-un spirit profund religios, in 
momentul plecării sale în călă
rie Darwin credea în adevăru
rile biblice. Totuși toate acestea 
nu l-au împiedicat sa clădească 
o concepție nouă, materialistă în 
așa fel incit în momentul întoar
cerii sale din călătorie, Darwin 
să devină un ateu convins.

O trăsătură esențială a omului 
de știință care ă fost Darwin era 
concepția sa asupra metodei de 
cercetare. El nu se mulțumea ni
ciodată cu simpla observare sau 
descriere a unui fenomen, ci 
mergea la o analiză profundă a 
fenomenului, comparindu-l, stu- 
diindu-l în legătură cu alte feno-

mene și în sfîrșit trăgînd conclu
zii generalizatoare.

Darwin ajunsese la convin
geri materialiste în privința 
originii viețuitoarelor de pe Pă- 
mint, încă în timp ce-și redacta 
„Notele de drum“ ale călătoriei 
in jurul lumii. Intorcîndu-se in 
Anglia el nu mai credea în inva
riabilitatea plantelor și animale
lor și nici în teza biblică după 
care dumnezeu le-ar fi creat. Da
torită descoperirilor sale, Darwin 
avea acum la indemină probele 
cele mai evidente despre falsita
tea teoriei idealiste a fixității 
speciilor.

Istoria de o sută de ani a dar- 
winismului a arătat marea forță, 
justețea acestei uriașe învățături. 
Darwinismul a deschis căi largi 
dezvoltării continuie și neabătute 
biologiei. O serie de savanți 
progresiști au făcut o profundă 
analiză darwinismului, au arătat 
limitele concepției lui Darwin. 
Rezultatele obținute astăzi de sa 
vanții miciuriniști, care continuă 
și dezvoltă învățătura lui Darwin 
pentru transformarea naturii 
plantelor și animalelor sînt do
vezi vii ale adevărului și justeții 
cuprinse în teoria darwinistă.

Astăzi, la aniversarea unui veac 
de la apariția genialei lucrări 
„Originea speciilor“ ne îndreptăm 
gîndul cu dragoste și admirație 
către autorul ei, Charles Darwin 
— unul dintre cei mai iluștri re
prezentanți ai gîndirii științifice 
mondiale.

in
S-au împlinit 100 de ani de 

la apariția genialei lucrări „O- 
riginea speciilor" în care Ch. 
Darwin a fundamentat pentru 
prima oară în mod științific sub 
toate aspectele, teoria dezvol
tării plantelor și animalelor.

în elaborarea teoriei sale, 
Darwin s-a sprijinit pe un bogat 
material științific. Acesta i-a do
vedit că speciile biologice au 
o istorie a lor, că natura este 
un proces de apariție continuă 
a unor forme noi șl de dispa
riție a formelor vechi și că dez
voltarea lumii vii se desfășoară 
pe baza unor legi obiective de 
la simplu la complex, de la in
ferior la superior.

Studiind natura vie, Darwin se 
convinge din ce în ce mai mult 
de roiul activ pe care îl au 
condițiile de viâță în transfor
marea organismelor. Spre deo
sebire de predecesorii săi, Dar
win concepe noțiunea de mediu 
în sens larg, scoțînd în eviden
ță nu numai importanța facto
rilor abiotici (temperatură, aer, 
lumină etc.) în transformarea 
organismelor, ci și roiul factori
lor biologici, El s-a ocupat în 
mod deosebit de caracterul re
lațiilor dintre indivizii ce apar
țin aceleiași specii precum și 
de relațiile dintre indivizii ce 
fac parte din specii deosebite.
Sub influența condițiilor schim

bate de existență, speciile de 
plante și animale s-au transfor
mat de-a lungul epocilor geolo
gice și continuă să se transfor
me și astăzi. Din speciile biolo
gice priinitive au luat naștete 
noi specii din ce în ce mai e- 
voluate. Marele merit a lui Dar
win îl constituie mai ales fap
tul că el a reușit să descopere 
factorii evoluției. Darwin a ex
plicat originea și evoluția spe
ciilor pe baza selecției artificia
le și naturale.

După cum se știe, încă din 
cele mai vechi timpuri, oame
nii folosind însușirea organis
melor de a prezenta variații, a- 
legeau numai pe acei indivizi 
din lumea animală și vegetală 
ce corespundeau mai mult tre
buințelor lor și eliminau pe cei 
necorespunzători. Alegînd în 
fiecare generație formele cele 
mai valoroase și oferindu-le 
condiții de existență corespun

biologie
zătoare, noile însușiri apărute 
nu numai că se moșteneau la 
urmași, dar se și accentuau din 
ce în ce datorită eredității. 
Moștenirea caracterelor - arăta 
Darwin - este o regulă, iar 
nemoștenirea o excepție.

Pe calea selecției artificiale, 
omul a reușit să creeze plecînd 
de la formele sălbatice, multe 
soiuri de plante și rase de a- 
nimale și păsări. Studiind va- 
riabilitatea plantelor și animale
lor în stare domestică, Darwin 
demonstrează astfel că nume
roasele forme vegetale și ani
male au putut să apară pe ca
lea selecției din cîteva forme 
primitive.

Prin analogie cu selecția ar
tificială Darwin a arătat că în 
națură toate organismele vii 
sînt supuse unei selecții asemă
nătoare. Selecția naturală con
stituie una din cauzele princi
pale ale dezvoltării. Vor supra
viețui, arată Darwin, numai in
divizii care sub influența con
dițiilor de existență au dobîn- 
dit anumite însușiri folositoare, 
adică indivizii cei mai bine a- 
daptați pentru a face față fie 
unor condiții schimbate de me
diu, fie luptei cu alte specii 
dăunătoare.

Bazat pe teoria selecției na-, 
turale, Darwin a dat o explica
ție materialistă adaptării în lu
mea organică, spulberînd toate 
concepțiile finaliste mistico-reli- 
gioase.

Astfel, minunatele adaptări 
ale plantelor din regiunile se
cetoase cu frunzele transforma
te în țepi și tulpinele în rezer- 
vorii de apă, sau colorația de 
protecție a animalelor și insec
telor sînt efecte ale selecției 
naturale.

Acumulîndu-se și transmițîn- 
du-se prin ereditate, modifică
rile ce s-au dovedit folositoare, 
au dus cu timpul la apariția 
unor noi specii de plante și a- 
nimale mai evoluate și din ce 
în ce mai bine adaptate la con
dițiile de mediu în continuă 
schimbare.

Dînd o explicație științifică 
materialistă originii speciilor, 
darwinismul reprezintă astfel o 
adevărată revoluție în știința 
biologică contribuind la funda

I
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Linia neagră reprezintă traseul călătoriei efectuate de Darwin tn jurul lumii pe vasul „Beagle“.

mentarea concepției despre uni
tatea materială a lumii.

Cu toată marea ei însemnăta
te de necontestat, teoria dar- 
winistă are și unele lipsuri.

Așa spre exemplu, Darwin a 
acordat în opera sa o impor
tanță exagerată luptei pentru 
existență, între indivizii ace
leiași specii.

Sub influența cărții preotului 
englez Malthus „Eseuri despre 
populație" care pentru a justi
fica exploatarea capitalistă sus
ținea teoria antiștiințifică și reac
ționară conform căreia popu
lația omenească ar crește in 
progresie geometrică, în timp 
ce mijloacele de trai doar în 
progresie aritmetică, Darwin 
presupune că în interiorul spe
ciilor datorită suprapopulării 
s-ar da o aprigă luptă pentru 
existență.

Viața ne arată că în realita
te suprapopulația și lupta în 
•interiorul speciei nu există în 
mod normal în natură, ci nu
mai în cazuri excepționale. Fap
tul că în natură un număr re
lativ restrins de indivizi ajung 
să se reproducă, șe datorește 
nu luptei în interiorul speciilor ci 
condițiilor de mediu nefavora
bile sau luptei care există în
tre diferitele specii.

Cu toate lacunele sale, teo
ria evoluționistă darwinistă așa 
cum s-a arătat a jucat 'și joacă 
un rol deosebit în orientarea 
materialistă în științele naturii 
precum și în gîndireă filozofică.

Așa se explică de ce darwi
nismul, încă din momentul apa
riției sale a avut de intîmpinat 
o puternică împotrivire din par
tea științei burgheze.

Un exemplu îl constituie ge
netica weismannist-morganistă 
care sub masca de neodarwi- 
nism a încercat să denatureze 
teoria evoluției lumii organice 
susținînd existența în corpul vie
țuitoarelor a unei substanțe 
speciale ereditare, nemuritoare.

Pe baza acestor teze anti- 
darwiniste. a fost creată după 
cum se știe „eugenia“ pseu- 
doștiința aflată în slujba inte
reselor de clasă a burgheziei 
care propagă ideile reacționare 
despre inegalitatea biologică și 
intelectuajă a raselor umane 
servind rasismului, fascismului, in 
prezent unii biologi și sociologi 
burghezi încearcă să înlocuia
scă legile sociale cu legi bio
logice și să falsifice atît teoria 
evoluționistă a lui Darwin cît 
și legile obiective de dezvolta
re a societății.

Caracterul reacționar ai ace
stor încercări și-a găsit expre
sia in așa-numitul darwinism- 
social prin care se urmărește 
să se justifice exploatarea, șo
majul, crizele din țările capita
liste ca fiind o urmare a unor 
fenomene biologice ca supra
popularea, lupta pentru exis
tență și supraviețuire a ce
lor mai bine înzestrați în a- 
c ea stă luptă, și nu ca efect al 
contradicțiilor dintre muncă și 
capital.

Cu toate atacurile date îm
potriva sa, darwinismul trăiește 
și se dezvoltă cu succes.

Prof. unlv. M, MANOLIU

Din istoria 
darwinismului 

în Romînia

-tr Gr. Ștefănescu este primul 
profesor de biologie al univer 
sltățli din București. El se ocu
pă de studiul vertebrelor fosile 
pe care-1 începe în 1874 și-l con
tinuă multă vreme. In toate lu
crările sale, Ștefănescu s-a 
condus după concepția lui Dar
win pe care a aplicat-o în mod 
creator ori de cite ori a avut 
prilejul.

-A- Infirmarea creaționismului 
și fixismului a avut un larg ră
sunet. In toate țările s-au scris 
articole anticreaționiste, s-au ți
nut conferințe, s-au scris cărți și 
s ău constituit asociații sau so
cietăți anticreaționiste. E. Haec- 
kel a excelat în această privință 
Cărțile lui Hneckel au fost tra
duse in multe limbi și tipărite 
in sute de mii de exemplare.

Esența ateistă 
a darwinismului

să caracterizăm pe 
constă uriașa insem-

Miciurinismul —etapa superioara 
în dezvoltarea darwinismului

Darwinismul a cunoscut o răspîndire im
petuoasă. Această teorie a găsit însă cei mai 
înflăcărați adepțî, propagandiști, apărători 
și continuatori în Rusia unde au activat nu
meroși biologi materialiști. Cel care a ri
dicat pe o treaptă nouă, superioară darwi
nismul, a fost eminentul savant sovietic I.V. 
Miciurin. Prin generalizările sale teoretice, 
și prin legarea strînsă a biologiei de practica 
agricolă, Miciurin a înscris una din cele mai 
strălucite pagini în dezvoltarea acestor 
științe. Marele savant sovietic are meritul de 
a fi pus în slujba omului legile biologice, 
arătînd căile pentru transformarea naturii 
plantelor și animalelor.

Ivan Vladimirovici Miciurin (1855-1935) 
și-a început activitatea de cercetător în do
meniul biologiei în condițiile grele ale Ru 
siei țariste. Atașat poporului muncitor, I.V. 
Miciurin și-a propus să creeze în folosul ace. 
stuia soiuri de pomi și arbuști fructiferi mai 
productive și gustoase care să poată fi cul
tivate în condițiile din centrul și chiar nor
dul și estul Rusiei.

Pentru realizarea acestui scop, I.V. Miciu 
rin a trebuit să învingă greutăți de neînchi
puit, stavilele pe care le punea regimul ța
rist în fața oamenilor de știință.

Lucrările lui Darwin, au o mare valoare 
teoretică și practică. Trebuie arătat însă că 
el s-a mărginit doar la fundamentarea știin 
țifică a teoriei sale și nu a trecut mai depar
te la aplicarea acestei teorii în practică. Mai 
mult, Darwin considera că în procesul dc 
ameliorare a plantelor și animalelor rolul 
omului se reduce numai la selecția variația

nilor ce apar în mod întîmplător. în această 
situație, I.V. Miciurin folosește și se conduce 
in activitatea sa după teoria și principiile 
Iui Ch. Darwin, dezvoltînd în mod 
creator învățătura revoluționară a lui 
Darwin. Prin aceasta Miciurin a ajuns 
la o înțelegere mai profundă și mul
tilaterală a esenței proceselor biologice, ri- 
dicînd biologia pe o nouă treaptă. In acest 
fel s-a trecut de la faza darwinistă a expli
cării legilor lumii organice, la teoria biologică 
materialistă a căilor de schimbare a plante
lor și animalelor. Această etapă în dezvolta
rea biologiei a primit pe bună dreptate nu
mele de biologie miciurinistă.

Miciurinismul consideră organismul și 
mediul său de viață ca formînd o unitate 
dialectică. Această unitate se realizează prin- 
tr-un schimb permanent de substanțe — prin 
metabolism (asimilație și dezasimilație).

Aceasta stă la baza teoriei miciuriniste a 
posibilității transformării dirijate și planifi
cate a plantelor și animalelor potrivit nevoi
lor oamenilor.

Biologia miciurinistă consideră că modifi
cările apărute în cursul vieții se transmit 
descendenților dacă condițiile care le-au 
provocat se mențin.

La baza cunoașterii profunde a biologiei 
plantelor, prin descoperirea legii plasticită
ții stadiilor tinere, în special a puieților 
hibrizi, I. V. Miciurin elaborează metodele 
de zdruncinare a eredității, ceea ce permite 
ca prin educarea dirijată și selecție să se 
creeze noi forme valoroase de plante. Acea 
sta este trăsătura care dă omului posibili
tatea transformării revoluționare, conștiente 
a naturii. Astfel Miciurin consideră că acțio- 
nînd cu anumite condiții de mediu, mai 
ales asupra puieților tineri, se poate pro
voca apariția la aceștia a unor însușiri noi 
sau se pot dezvolta însușirile și caracterele 
moștenite de Ia părinți.

Elaborînd teoria și metodele hibridării ar 
tificiale în general, a hibridării îndepărtate 
în special în vederea obținerii unor orga 
nisme noi ou însușiri și caractere valoroase, 
I. V. Miciurin studiază fenomenul domina
ției la descendenți, a însușirilor și caractere
lor părinților, de unde trage concluzia des
pre necesitatea alegerii raționale a perechi 
lor în vederea hibridării.

Hibridarea ca atare asigură numai premi
sele ameliorării. Principalul constă în a fo 
losi în mod rațional plasticitatea eredității 
obținută în urma hibridării prin dirijarea 
cu ajutorul condițiilor de mediu a creșterii 
și dezvoltării organismelor hibride în direc
ția urmărită de ameliorator. De aceea Mi
ciurin a elaborat și teoria și metodele edu
cării dirijate a organismelor tinere obținute 
din sămînță prin aclimatizarea treptată și 
metoda mentorului sexual sau de altoire, ur
mată de alegerea celor mai viguroși indivizi.

Teoria și metodele elaborate șî folosite de 
Miciurin constituie o cucerire științifică de 
cel mai mare preț pentru știință în general, 
pentru știința șî practica agricolă și zooteh
nică în special.

Iată de ce etapa contemporană a dezvoltă
rii darwinismului este denumită pe drept 
cuvînt miciurinistă.

Ea reprezintă o etapă calitativ nouă, su
perioară, a darwinismului care se caracteri
zează prin aplicarea conștientă a materialis
mului dialectic la învățătura despre dezvol 
tarea lumii organice, printr-o înțelegere mai 
profundă și multilaterală a esenței procese
lor biologice.

învățătura miciurinistă a ridicat conside
rabil rolul activ, transformator al omului 
în dirijarea conștientă a proceselor evolu 
țioiiiste.

T. CRĂCIUN 
candidat în științe

A trecut un veac de. Ia apa
riția genialei lucrări a lui Châr- 
les Darwin: „Originea speciilor“ 
care a pus bazele științei des
pre legile dezvoltării istorice a 
naturii vii și căile de dirijare a 
acestei dezvoltări în interesul 
omului. Bazele darwinismului au 
ținut piept celor mai severe ve
rificări — verificarea timpului 
— și astăzi se dezvoltă în lu
mina noilor date ale biologiei 
și practicii agricole.

La aniversarea centenarului 
„Originii speciilor“ trebuie să 
spunem și cîteva cuvinte cu pri
vire la istoria pătrunderii dar
winismului în Romînia, la in
fluența pe care el a exercitat-o 
asupra mișcării științifice și filo
zofice din Romînia.

Influența darwinismului în 
filozofia romînească s-a manifestat 
în trei direcții. In primul rînd 
darwinismul a contribuit la for
marea unui curent materialist în 
științele biologice reprezentat de 
Gr. Ștefănescu, P. Vasiei, Șt. 
Michăilescu, V. Babeș, N. Leon, 
D. Voinov, Gh. Marinescu, Em. 
Racoviță ș. a. In al doilea rînd 
darwinismul a exercitat o in
fluență și asupra concepțiilor fi
lozofice ale gînditorilor materia
liști din a doua jumătate a vea
cului trecut : Conta, Dimitrescu-. 
Iași, iar în al treilea rînd darwi
nismul a contribuit la formarea 
unui curent ateist care a cuprins 
cercuri largi ale opiniei publice,

Iată numai cîteva fapte pe de
plin semnificative în ceea ce pri
vește dezvoltarea darwinismului 
în Romînia.

Primele ecouri ale daitwinis- 
mului în Romînia se înregistrea
ză curînd după apariția „Originii 
speciilor“. Astfel, I. Barasch pu
blică în 1862 un articol des
pre discuțiile iscate de concep
țiile lui Darwin. In 1860 „Ori
ginea speciilor“ este recenzată 
într-o revistă de științe naturale. 
Apar lucrări de popularizare a 
concepțiilor darwiniste. In 1870 
geologul Gr. Ștefănescu publică 
lucrări științifice în spiritul 
darwinismului, iar 10 ani mai 
tîrziu cursurile lui Gr. Cobăl- 
cescu educă o pleiadă strălucită 
de talentați cercetători materia
liști. Fiziologii D. Voinov și N. 
Leon duc o puternică polemică 
cu dușmanii darwinismului. Apar 
broșuri și lucrări de populariza
re a darwinismului. Elevul lui 
CobălcescU, marele savant Em. 
Racoviță prin cercetările sale în 
Antarctica aduce argumente noi 
în sprijinul concepției darwi
niste.

In medicină marele Babeș, ma
terialist consecvent, este un pro
motor al concepțiilor darwiniste. 
In domenii variate — Babeș dez
voltă concepțiile lui Darwin.

După eliberarea țării noastre 
studierea și dezvoltarea darwi
nismului cunoaște a etapă nouă, 

dialectic devine 
bază a cercetă tori- 
noastră. Se publică 
pentru prima oară 
Timireazev. darwi- 
deschizător de dru- 
biologie. Se traduc 
Pavlov, Miciurin.

Materialismul 
concepția de 
lor din țara 
în romînește 
lucrările lui 
nist militant, 
muri noi în 
lucrările lui 
In 1957 apare într-o splendidă 
ediție prima traducere romî
nească a marii lucrări a lui 
Charles Darwin „Originea specii
lor“. Prin grija puterii populare 
pentru popularizarea științei se 
desfășoară o amplă și consec
ventă muncă de răspîndire 
darwinismului.

încercînd 
scurt în ce 
nătate a concepțiilor darwiniste 
trebuie să subliniem dintru înce
put faptul că darwinismul a 
dat una din cele mal puternice 
lovituri misticismului, basmului 
biblic despre crearea lumii.

Înainte de a insista insă asu. 
pra cîtorva din laturile concep
ției darwiniste care dovedesc â- 
teismul concepției sale, trebuie să 
subliniem faptul că convingerile 
personale ale savantului n.au 
devenit diutr-odată ateiste, după 
cum nu s-a format dintr-odată șl 
teoria selecției naturale. In ope
rele sale publicate Darwin și-a 
exprimat atitudinea sa față de 
religie într-un mod cu totul 
nehotărît. Cei care vor citi însă- 
corespondența . sa eu oamenii a- 
propiați își vor putea da seama 
cu ușurință de drumul pe care 
l-a străbătut marele savant pînă 
la mărturisirea că în urma stu
dierii naturii și-a pierdut cre
dința în dumnezeu.

.... De la 1836 la 1839 — scria 
mai tîrziu Darwin — am ajuns 
treptat să-mi dau seama că nu 
se poate acorda mai multă în
credere vechiului Testament de- 
cît cărților sfinte ale indienilor... 
Gîndindu-mă că... cu cît aprofun
dam legile Imuabile ale naturii, 
și mai improbabile devin mi
racolele ; că oamenii acelei e- 
poci erau atît de ignoranți îneît 
cu greu ni-i putem imagina ; că 
nu se poate dovedi că evanghe
liile au fost scrise chiar în 
timpul desfășurării evenimentelor 

. despre care vorbesc, că ele diferă 
într.un mare număr de detalii 
importante, mult prea importan
te, după părerea mea, pentru a 
le considera ca simple inexacti
tăți, obișnuite aie martorilor ocu. 
lari; țlnînd seama de aceste re- 
flexiuni... am ajuns încetul cu în
cetul să neg revelația divină... 
Această necredință m-a cuprins 
cu încetul și complet....“.

In teoria sa asupra originii 
speciilor de plante și animale 
precum și a omului, Darwin n.a 
apelat la divinitate și dacă ar 
fi fost întrebat de ce a procedat 
astfel, ar fi putut răspunde ca 
și Laplăce, că n-a avut nevoie 
de această ipoteză. Darwin n-a 
rămas numai la ideea indepen
denței științei față de religie, 
idee care stă la baza lucrărilor 
sale publicate. In corespondența 
sa particulară el a fost mai în
drăzneț mergînd pînă la ideea 
opoziției dintre știință șl reli
gie.

Așa cum am mai arătat tre
buie remarcat că aceste poziții 
ateiste îndrăznețe Darwin le-a 
luat de obicei în scrisori. In lu. 
crărlle sale publicate el a făcut 
uneori concesii concepției reli
gioase dominante în opinia pu-, 
bllcă burgheză.

★
Cea mai puternică lovitură 

dată de Darwin concepțiilor 
mistice a fost explicarea ma
terialistă a originii omului. Toc
mai de aceea vom insista în rîn- 
durile care urmează asupra a- 
cestel teorii.
Din teoria darwinistă asupra 
speciilor decurgea în mod logic 
originea animală a omului. De 
altfel însuși Darwin' mărturisește 
în „Autobiografie“ că își formase 
această' convingere odată cu 
convingerea în transformarea 
speciilor. Spre deosebire de Wa. 
lace, care în această problemă a 
părăsit terenul științei și a ape
lat la forțe supranaturale, Dar. 
win a dovedit o riguroasă con
secvență, explicînd originea omu. 
lui numai prin cauze naturale.

C.a și în teoria sa asupra e- 
voluției speciilor, unde a abor. 
dat problema cea mai dificilă, 
adaptarea, Darwin a insistat și 
aici asupra problemei celei mai 
dificile — originea facultăților 
psihice și a conștiinței în care 
spiritualiștii vedeau cel mai pu
ternic argument în favoarea I- 
potezei lor. El s-a străduit 
demonstreze — 
tea cunoștințele

cultățile psihice sînt însușiri ale 
creierului și evoluează pe.scară 
zoologică odată cu dezvoltarea 
acestui organ material.

Fără să se ridice la o aseme
nea rezolvare a problemei ori- 
ginii omului, ca cea pe care a 
dat-o F. Engels, Darwin a dat 
totuși o lovitură zdrobitoare 
concepției creațloniste în aceas
tă problemă. Prin acest fapt dar. 
winismul a săvîrșit o revoluție 
in științele naturii. Plinind ba
zele științifice ale studiului des. 
pre originea omului, Daiwin a 
răsturnat una din cele mal mari 
dogme ale creaționismului.

Fundamentată pe un uriaș ma
terial faptic, pe exemple con
vingătoare luate din viața de zi 
cu zi, din practica oamenilor, în
vățătura lui Darwin a răsturnat 
în mod hotărît concluziile teolo
gilor șl ale idealiștilor.

Din vremea lui Darwin și 
pînă astăzi — arată acad. V. 
Mîrza într-o recentă lucrare, 
„Darwin și creaționismul“, — 
au fost descoperite multe din for. 
mele de trecere de la maimuță 
spre ora. Putem fi convinși că 
seria descoperirilor nu s-a termi
nat. Cu toată Sărăcia documen.

Vasul „Beagle" cu care a 
călătorit Darwin în jurul 

lumii.

telor geologice de care se plîn- 
gea Darwin în „Originea specii
lor“ dovezile care au putut fi 
smulse pămîntului bătătorit de 
strămoșii noștri mai vechi și 
mai noi — sînt azi suficiente 
pentru a întări convingerea în 
origina materială a omului. Dar
win a adus astfel o contribuție 
substanțială la declinul teoriei 
creațloniste, antropocentrice (an
tropocentrism este concepția 
mistică după care omul ar fi 
scopul creației),- care făcea din 
om — creatură cu o origine di
vină.

Darwin este de asemenea un 
adversar hotărît al teoriei propo
văduitorilor „caracterului înnăs
cut“ al religiei. Darwin consi
deră în mod just existența 
în istoria omenirii a unei peri, 
oade cînd oamenii n-au crezut 
într-o forță supranaturală, drept 
principal argument împotriva a- 
cestei teze. însuși savantul a 
descoperit în timpul călătoriei pe 
.Beagle" triburi indigene in rin- 

.7----- .._ ...l.ia nici o

să 
pe cît îi permi- 
vremli — că fa.

durile cărora nu exista 
credință religioasă.

Considerînd că religia 
rut pe o anumită treaptă 
voltărli istorice, Darwin 
în același timp convins de înlă
turarea viitoare a concepțiilor 
mistice, de triumful deplin al 
științei asupra misticismului. 
Ateismul lui Darwin joacă în 
zilele noastre un rol important 
în lupta științei împotriva mis
ticismului. Nu întîmplător Papa 
Plus al Xll-lea s-a plîns tot 
timpul că învățătura evoluțio
nistă este o mare primejdie care 
amenință bazele religiei creștine 
deoarece ea ajută la propagarea 
si mai eficientă a materialismu
lui dialectic.

Toate stăruințele de a discre
dita darwinismul au fost însă și 
sînt sortite eșecului. Apărătorii 
concepțiilor religioase nu vor 
putea nicicînd anihila conținutul 
ateist al unuia dintre cele mal 
minunate teorii ale științelor Pă
turii, căci așa cum spunea auto
rul ei : „Gu cît aprofundam mal 
mult legile naturii, cu atit mai 
improbabile devin miracolele“.

S. GHIȚA 
cercetător principal la Institu

tul de Filozofie al 
Academiei R.P.R.

a apă- 
a dez- 
a fost

T. P.

U M O
Pe teme darwiniste

- El se pare că vrea să contra
zică teoria darwinistă, demonstrînd că 
unii oameni se trag din... papagali.

...Nu toate maimuțele au evoluai 
lată una care n-a reușit decit să-și 
schimbe aspectul exterior.

(Desene de N. CLAUD1U)



VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

Spectatori în adunarea
de alegeri

Dumitru Nicolae. secretarul or
ganizației de bază U.T.M. de la 
întreprinderea de reparații auto 
nr. 1—București, citește darea 
de seamă. Cel aproape 100 de 
utemiștl prezenți la adunare as 
cultă cu atenție. Despre ce vor
bește darea de seamă ?

—întreprinderea noastră, spu
ne vorbitorul, șl a îndeplinit pla
nul producției globale în pro
porție de 107 la sută. La ob
ținerea acestui succes au contri
buit în mare parte utemlștil și 
tinerii care reprezintă mai mult 
de 70 la sută din colectivul intre 
prinderii.

Sînt enumerate apoi brigăzile 
de producție care au dobîndit 

1 i. în mun.
cîtorva

cele mai bune rezultate 
că, se citează numele 
fruntași șl ale cîtorva codași, 
este criticat postul utemist ele 
control condus de Ovidiu Roman 
pentru că nu și-a trăit viața, 
iar după alte cîteva cifre și date 
telegrafice, darea de seamă trece 
la capitolul muncii educative. Și 
din nou se enumera cîte cercuri 
politice au funcționat anul tre
cut, cîte vor funcționa anul aces
ta, cîte adunări generale s au 
ținut și cîți tineri participă la 
concursul „Iubiți cartea". Nume 
de tineri, date, cifre, Și ațita 
tot. Pînă la capăt darea de sea
mă n-a reușit să facă o analiză 
temeinică a activității organiza
ției U.T.M. în lumina sarcinilor 
pe care le avea, a modului în 
care a crescut maturitatea poli
tică a utemlștilor, exigența și 
combativitatea lor revoluționară.

Din păcate nici discuțiile nu 
s-au ridicat la nivelul dorit. 
Mulți din cel 10 utemiști 
care au participat la discu
ții printre care I. Marinlță, 
Gh. Trașcă, Radu Zamfir, Zoe 
Scurtu, Marcela Ganea, petre 
Stancu și alții n au făcut altceva 
decît să aducă completări nee
sențiale la darea de seamă sau 
să caute 
justifica 
ta te.

De ce 
atitudine 
alegeri ? 
analizăm, 
este și aceea că vechiul comitet 
U.T.M. n.a desfășurat o temei
nică muncă politică pentru 
bună pregătire a adunării. Pe 
de altă parte, darea de seamă 
fiind alcătuită de la un capăt la 
altul numai din cifre, date, nume 
de tineri, fără să analizeze te
meinic activitatea organizației 
U.T.M., a comitetului U.T.M. și 
a fiecărui utemist, n.a putut ofe
ri o serioasă bază pentru discu
ții. Aceste neajunsuri explică in
tr-un fel lipsa de participare la 
discuții a celor mai mulți ute
miști. O altă cauză a lipsurilor 
manifestate de utemiști în adu
narea de alegeri trebuie căutată 
și în stilul de muncă al vechiului 
comitet U.T.M.

Este știut că activizarea fie
cărui utemist în muncă consti
tuie una din condițiile esențiale 
pentru bunul mers al activității 
organizației U.T.M. Din acest 
punct de vedere însă vechiul co
mitet U-T.M. a păcătuit cel mai 
mult. In loc să antreneze în 
munca de organizație masa lar
gă a utemiștllor, comitetul 
U.T.M. s-a mulțumit să munceas
că numai cu cîțiva. Ținuți de-o 
parte de activitatea cotidiană a 
organizației U.T.M., era și fi
resc ca în adunare mulți dintre 
tineri să rămînă doar simpli spec
tatori. Era firesc, este însă un 
fel de a spune pentru că aceas
ta nu poate constitui totuși o 
scuză pentru slaba lor partici
pare la activitatea organizației 
U.TJV1.

In această organizație U.T.M. 
au existat totuși șl utemiști 
— e drept puțini la număr — 
care au avut unele sarcini con
crete. Printre aceștia se numără 
utemistul Radu Zamfir, membru

„argumente" pentru a 
propria lor Inactivi-

au avut 
în
Să
Una

ei 
adunarea 
încercăm 

din

această 
de 
să 

cauze

al postului utemist de control, 
loniță Fronea șl alții. Dar ne. 
fiind controlați șl ajutați de 
către comitetul " 
și-au îndeplinit 
reveneau. Or, 
cini utemiștllor 
controlezi șl să-i 
le îndeplini bine 
treabă făcută mai puțin decît pe 
jumătate.

Așadar, stilul defectuos de 
muncă al vechiului comitet 
U.T.M., formalismul de care a 
dat dovadă, a constituit o pie
dică serioasă îji calea unei acti
vități interesante, multilaterale 
a acestei organizații de bază 
U.T.M. Din păcate insă, ute- 
miștii care șl-au dat seama că 
activitatea organizației lor este 
neinteresantă, neatractivă, că or
ganizația U.T.M. nu se ocupă de 
problemele majore care frămintă 
tineretul din întreprindere — și 
au fost mulți acești« — n-au 
simțit pe umerii lor, in decursul 
anilor, marea răspundere ce le 
revine pentru existența acestor 
lipsuri. Ba mai mult decit atit. 
Chiar șl în adunarea de alegeri 
mulți dintre acești utemiști au 
rămas indiferenți, simpli spec
tatori, n.au avut o atitudine 
fermă, hotărită față de lipsurile 
manifestate de vechiul comitet 
U.T.M. și față de propriile lor 
lipsuri, n-au făcut asemenea pro
puneri care să ducă la îmbună
tățirea activității organizației 
U.T.M. în viitor. Statutul U.T.M. 
obligă pe fiecare utemist să 
dezvăluie cu curaj lipsurile și 
greșelile din muncă și să lupte 
cu toată hotărîrea pentru lichi
darea lor. După cite se vede 
însă, unii utemiști din această 
organizație de bază nu și-au în
deplinit această obligație statu
tară.

După adunarea de alegeri a 
început o nouă perioadă de 
muncă în care, pentru a putea 
obține rezultate este nevoie să 
se țină cont de greșelile săvîr- 
șite în trecut. Pentru ca aceste 
lipsuri să nu se mai repete este 
nevoie, în primul rînd, ca noul 
comitet U.T.M. să acorde o aten
ție deosebită creșterii conștiinței 
politice a utemlștilor față de 
munca organizației U.T.M. Lu 
crul acesta îl pot face numai a- 
trăgînd în activitatea organiza
ției U.T.M. masa largă a ute. 
miștilor, numai controlînd și. 
ajutînd pe fiecare să și îndepli
nească sarcinile ce-i revin

Faptele dovedesc însă că noul 
comitet U.T.M. n-a înțeles nici 
acum necesitatea atragerii tutu

U.T.M. ei nu 
sarcinile ce le 

i repartiza sar- 
și a uita să-i 

l ajuți pentru a 
șl la timp e o

a

'.anulîn

I

Melniltov, sărbă- 
prilejul Împlinirii

ror utemlștilor în munca de or
ganizație, ri-a înțeles încă rolul 
educativ al sarcinii de organi
zație pentru fiecare utemist în 
parte. Și in prezent, la aproape 
o lună șl jumătate după adu
narea de alegeri, marea majori
tate a utemlștilor de aici n-au 
încă sarcini concrete pe linie de 
organizație.

De asemenea, unele acțiuni 
inițiate de comitetul U.T.M. 
după adunarea de alegeri cum 
ar fi: reorganizarea brigăzilor 
de producție, organizarea unei au
diții muzicale, crearea a două 
cercuri „Prieteni ai filmului" șl 
„Prieteni ai teatrului" și altele, 
poartă' amprenta unei munci for
male, birocratice. De aceea este 
necesar ca biroul Comitetului ra
ional U.T.M. 1 Mai să ia de 
urgență măsuri pentru a ajuta 
comitetul U.T.M. să lasă din im
pasul în care se află, pentru a 
ridica activitatea acestei organi
zații de bază U.T.M. la nivelul 
sarcinilor pe care partidul le 
pune îh fața tineretului

Organizația U.T.M. de la În
treprinderea de reparații auto 
nr. 1 București va putea obține 
cu adevărat succese în activita
tea sa numai dacă comitetul 
U.T.M. va antrena în muncă în. 
treaga > masă a utemlștilor, nu
mai dacă fiecare utemist va 
avea de îndeplinit o sarcină 
concretă pe linie de organizație. 
Căci străduindu-se să îndepli
nească sarcinile ce le-au fost 
încredințate utemlștii se vor 
simți și mai mult răspunzători 
pentru activitatea organizației 
lor de bază. In același timp, co
mitetul U.T.M. va trebui să 
controleze și să ajute îndeaproape 
pe fiecare utemist pentru a-și 
îndeplini sarcina încredințată, să 
pună în discuția adunărilor ge
nerale, a ședințelor de comitet 
pe acei utemiști care nu.și în
deplinesc sarcinile primite, să 
lupte pentru a crea o opinie de 
masă împotriva acelora care ma
nifestă o atitudine pasivă, indi
ferentă față de activitatea orga
nizației de bază U.T.M. Totodată, 
acțiunile ce vor fi organizate 
trebuie să răspundă problemelor 
majore ale utemiștllor și tineri
lor, să satisfacă dorința lor fi
rească de a munci mai bine, de 
a trăi mai vesel, de a.și ridica 
continuu nivelul politic, ideolo
gic și cultural, de a-și petrece 
în mod plăcut și educativ timpul 
liber, iată ce trebuie să aibă în 
vedere Comitetul raional U.T.M.
1 Mai.

Cunoscutul ciclist sovietic 
Victor Kapitonov, de mai multe 
ori campion al U.R.S.S. și par
ticipant de trei ori la Cursa 
Păcii, a fost distins cu titlul de 
maestru al sportului. Pină în 
prezent această înaltă distincție 
sportivă, instituită „
1034, a fost atribuită unui nu
măr de 1104 sportivi sovietici 
pentru rezultate de valoare ob
ținute in diferite discipline. Pri
mul maeslru al sportului din 
U.R.S.S. a fost renumitul pa
tinator ’lacob 
torit recent cu 
a 60 de ani.

I. ANDREI

Deschiderea consfătuirii pe fără 
a oamenilor de teatru

Joi au început lucrările con
sfătuirii pe țară a oamenilor de 
teatru.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de tovarășa Constanța Cră 
ciun, adjunct al ministrului in- 
vățămîntului și Culturii.

Din partea secției de drama
turgie a Uniunii Scriitorilor, 
scriitorul Aurel Baranga, direc 
tor adjunct al Teatrului Națio
nal „l. L. Caragiale“, a prezen
tat un referat privind unele as
pecte ale dramaturgiei originale 
contemporane. Vorbitorul a tre
cut in revistă succesele însemna
te înregistrate în ultimii ani de 
mișcarea noastră teatrală, precum 
și unele din lipsurile dramatur
giei noastre actuale.

In referatul Direcției teatre
lor, prezentat de tov, Mircea 
Avram, s-a arătat că teatrul a de
venit în țara noastră o parte inte
grantă a culturii noi, socialiste, 
că el a cucerit dragostea și inte
resul maselor largi. In fiecare an 
peste 4 milioane de spectatori 
frecventează spectacolele celor 
39 colective de teatru dramatic 
din fără. . Printre problemele 
abordate de referat au fost: mun
ca cu autorii, valorificarea sce
nică a dramaturgiei originale con 
temporane și repertoriul stagiu
nii 1959—1960.

Pe marginea referatului s-au 
purtat discuții.

Lucrările consfătuirii continuă.

Elevele Maria Gyorgy șl Ke- 
menes Margyt învață la școa
la profesională agricolă din 
comuna Lăzarea, raionul 
Gheorghieni, Regiunea Auto
nomă Maghiară. In fotogra
fie': un aspect de la ora 

de anatomie.

★
Intr-im meci contind pentru 

optimile de finală ale Cupei 
campionjlor europeni la fotbal, 
echipa Fenerbahce Istanbul a 
învins cu scorul de 2—1 (1 —1) 
formația O.G.C. Nice, campioa
na Franței. Returul acestei întîl- 
niri va avea loc săptămîna vii
toare la Nice.

★
Echipa ,sovietică de fotbal Lo

komotiv Moscova și-a început joi 
turneul în R.P. Bulgaria, jucînd 
la Sofia cu Lokomotiv. Intîlnirea 
s-a terminat la egalitate: 1-1.

★
Sîmbătă va începe competiția 

de box dotată cu cupa „30 De
cembrie“ la care participă echi
pe selecționate din 8 regiuni

" * 
ale țării. In prima etapă vor 
avea loc meciurile: Constanța- 
Galați; Regiunea Autonomă 
Maghiară-Cluj; Ploeșfi-Stalin; 
Timișoara-Oradea Primele ora
șe vor fi gazdă. Returul aces
tor întîlniri va avea loc o săp- 
tămînă mai ttrziu.

★
Cu prilejul unui concurs de 

atletism desfășurat la Wuhan, 
cunoscuta sportivă Cen Fen-iun 
a stabilit un nou record al 
R. P. Chineze în proba de pen
tatlon cu o performanță de 
4302 puncte. Vechiul record era 
de 4191 puncte și aparținea a- 
celeeașl atlete. In cele 5 probe, 
Cen Fen-iun a obținut următoa
rele rezultate: 200 m. plat 
27”2/10; greutate 11,21 m ; 
înălțime 1,73 in ; 80 m. garduri 
ll”8/10 și săritura în lungime 
5,03 m.

Noi recorduri ale țării au fost 
stabilite la alte trei probe. At
leta Liiun-cen a parcurs distan
ța de 80 m. garduri în excelen
tul timp de 1O”871O, Cen 
ciuan a realizat pe 100 m. 
rezultatul de 10”5/10 iar 
Cl-ciao a fost cronometrat 
110 m. garduri în 14”2/10.

A APĂRUT :

m.

Cia- 
plat 
Kan 

pe

(Agerpres)

INFOR
După concertele prezentate în 

orașele Cluj și Sibiu, orchestra 
simfonică a Filarmonicii de Stat 
din Brno, Republica Cehoslovacă, 
distinsă cu Premiul de Stat „Cle
ment Gottwald", care întreprinde 
un turneu in țara noastră, a so
sit joi dupâ-amiază în Capitală.

In Capitală, Filarmonica de 
Stat din Brno va da două con
certe, în zilele de vineri și du
minică, după care își va conti
nua turneul prin alte orașe ale 
țării.

MÂȚII
La Dumbrăveni, raionul Su

ceava s-a deschis de curind 
Universitatea populară sătească 
la care sînt înscriși peste 70 de 
țărani muncitori. Printre cele 8 
universități populare sătești care 
funcționează in regiunea Sucea
va sînt și cele din comunele Bo- 
roaia, Dolheștii Mari, Ddrnești 
ți altele.

LUPTA
DE CLASĂ

Acțiunea piesei „Fotoliul 16“ 
de Dimitri Ugriumov se petrece 
într-un teatru. Totuși pe scenă 
nu apare nici o scenă, fiindcă 
nu e vorba de mult disputatul 
în ultima vreme „teatru în tea
tru". Nu se discută atît pro
blema creației actoricești, ci 
altceva, se supune dezbaterii o 
chestiune foarte arzătoare și ac
tuală a vieții teatrale și anume 
problema repertoriului. Și nu 
numai atît. Se atrage atenția 
foarte serios asupra necesității 
încurajării talentelor din popor, 
a așa-zișilor amatori dar care 
nu sînt amatori în sensul peio
rativ al 
meni cu
U Vieții t iuz>KSiru[b vu u ikuim 
măiestrie artistică, ce trebuie în
curajați din plin. In același timp 
se arată efectele dezastruoase 
ale atmosferei stătute, lipsite de 
critică și autocritică principială, 
într-un colectiv, consecințele ne
sănătoase ale poziției apologe
tice față de așa-ziși „maeștri“ 
dintre care unii, indiferent dacă 
au avut sau nu talent cîndva, 
s-au îngîmfat și s-au rupt de 
viață și de cerințele îndreptă
țite ale maselor de spectatori.

Satirică prin excelență, piesa 
lui Ugriumov își concentrează 
săgețile asupra conducerii roase 
de birocratism a unui teatru. Di
rectorul adjunct Hodunov și re
gizorul principal Hlopușkin dis
prețuiesc exigențele spectatorilor, 
dorința acestora de a vedea pie
se inspirate din actualitate, de 
a vedea comedii la care să rîdă 
din tot sufletul. In loc să-și îm
prospăteze cu curaj repertoriul, 
ei joacă mereu aceleași piese 
care interesează mai puțin pu
blicul, fac să se reprezinte lu
crări cu un nivel artistic — 
ideologic scăzut, melodrame și 
piese proaste de aventuri spre

16Fotoliul
de D. UGRIUMOV la Teatrul „C. Nottara

★
In localitățile din raionul Ne

grești, regiunea Iași, au început 
să funcționeze anul acesta încă 
15 școli noi de patru ani, pre
cum și 3 școli noi de 7 ani. 
Construcțiile noilor școli au fost 
ridicate prin contribuția volun
tară a cetățenilor.

De asemenea, la Hîrlău a fost 
dat de curind în folosință noul 
local al șcplii medii.

★
Pentru sezonul de iarnă, co

lectivul Fabricii de blănuri „1 
Mai" din Oradea a introdus în 
fabricație peste 40 de modele 
noi de haine din piele, haine din 
material textil îmblănit, haine de 
blană pentru femei, căciuli, co
joace și alte articole specifice 
portului bihorean.

(Agerpres)

In primele nouă luni ale a- 
nului acesta, fabrica „Radio 
Popular" a produs cu '20.000 
aparate de radio mai mult 
decit in aceeași perioadă a
anului trecut. Atenția princi
pală este acordată calității. 
De aceea Inginerul Mihai 
Oncescu explică amănunțit 
muncitoarei Vasillca Anghel
felul cum se pregătesc comu
tatoarele de unde la apara

tul „Concert 60".
Foto: AGERPRES

cuvîntului ci sînt oa- 
o profundă cunoaștere 
înzestrați cu o reală

desfătarea unor spectatori lipsiți 
de gust, se agață cu disperare 
de spectacolele vechi, degradate, 
demonetizate. Piese bune s-ar 
găsi, scriitori talentați sînt destui, 
cresc mereu noi talente din 
popor, viața bogată a oamenilor 
sovietici oferă nenumărate su
biecte interesante. Dar Hlopuș
kin și Hodunov, izolați pe 
insula concepției lor birocratice 
de realitate, nu vor să înțeleagă 
acest lucru, sînt de acord să pună 
în scenă numai lucrări care li se 
par lor a fi monumentale și deci 
de natură a le aduce glorie 
ușoară, interzic accesul în incin
ta teatrului a suflului comic și 
satiric, nu vor să audă de pro
movarea tinerilor autori. Singura 
lor speranță de a scoate teatrul 
din impasul în care a ajuns în 
mod firesc, este aceea de a mon
ta o piesă a lui Puzîriov. Șu
bredă speranță fiindcă Puzîriov 
este un scriitor care se bucură 
de o falsă glorie literară, care 
și-a înecat talentul în secătuirea 
ruperii de viață, în afacerism ve
ros și pe care-l s-—x
mai ditirambele 
filistini ca și el.

Hlopușkin și
gata să facă orice pentru a juca 
piesa lui Puzîriov care n-a scris 
mai nimic, dar e dispus să ia 
anticipat onorarii grase. Poate 
că e mai bine că n-a scris, că 
tot n-ar avea ce spune într-o 
piesă suptă din deget, despărțită 
prin zidul chinezesc al nepăsării

lui de viața tumultoasă. Pentru 
a impune piesa în repertoriu, 
cei doi „conducători“ ai teatru
lui, instituie un regim de înă
bușire a criticii în colectivul in
stituției, merg pînă la a încerca 
s-o concedieze pe suflera Berej
kova. De ce ? Tocmai fiindcă a- 
ceasta se situează în fruntea oa
menilor cinstiți din teatru, care 
vor să scoată scena lor din îm
potmolire, care vor să ofere 
publicului piese de actualitate, 
bune, vesele și optimiste, cu ris
cul de a fi chiar mai puțin „mo
numentale“. Prilejul se oferă cel

incisivă, un haz indiscutabil, 
vădește o cunoaștere adincă

încurajează nu- 
unor proști și

Hodunov sînt

CRONICA TEATRALĂ
mai bine cînd nepotul Berejko- 
văi, al mătușii Iiapa, cum e su
pranumită cu dragoste de colec
tiv, crescătorul de păsări Pașa 
Samoțvetov aduce teatrului o 
piesă scrisă cu multă măiestrie, o 
comedie plină de haz și savoare, 
Hodunov și Hlopușkin refuză 
piesa fără a o citi măcar, iar pe 
mătușa Kapa vor s-o îndepărteze. 
Dar planul jalnic nu le reușește 
Colectivul o apără pe Berejkova. 
tinerii actori îndrăgostiți de 
ideile îndrăznețe ale piesei lui 
Samoțvetov, o repetă pe ascuns 
și, pină la urmă, o joacă, repur- 
tind un frumos succes. Cei doi 
birocrați și prostănaci au fost în- 
frînți de colectivul puternic, să
nătos.

Piesa lui Ugriumov are o repli
că remarcabil de spontană și

fi 
a 

vieții teatrului. De asemenea, ea 
se distinge printr-o bună eontu- 
rare a caracterelor, lată-l de pil
dă pe Hlopușkin. El e un indi
vid mărginit, nu atît din naș
tere cît din izolarea de realită
țile noi, cu o concepție învechită 
despre artă, care plutește în vir
tutea inerției pe sosul unor lau
de ce le-a primit cîndva pentru 
trecute și aproape uitate reali
zări. Spre deosebire de el, care 
este un fel de boem cu creierul 
și gustul mucegăit, Hodunov este 
un tip practicist, foarte vioi, au
toritar și nervos, care privește 
problemele de teatru numai din 
punct de vedere mercantil și al 
carierismului lui. In timp ce 
Mircea Balaban l-a jucat bine 
dar puțin uscat pe Hlopușkin, 
Ion Lucian a făcut un portret 
complex, plin de 
dunov. Accesele 
de disperare și 
adorabile, foarte 
iar în persoana 
spectatorul recunoaște chipul bi
rocratului și arivistului care pri
mejduiește tot ce e viu și inova
tor în mersul înainte al unui co
lectiv Din păcate, actorul a dat 
prea multă sinceritate și convin
gere tonului cu care Hodunov 
își rostește argumentele false 
și atunci capeți uneori impresia 
că individul are și puțină drep
tate, n-are de ales, 
proceda altcum, 
se poate spune 
terpretul lui Zigfrid, 
nistratorul. Zigfrid este un tip

umor lui Ho- 
lui alternative 
entuziasm Sînt 
bine realizate, 
lui Hodunov

n-ure cum 
Același lucru 

și despre in- 
admi-

obtuz care n-are nimic comun 
cu arta și care, pentru satisface
rea intereselor lui meschine, este 
gata să facă rău teatrului. Dem. 
Savu care-l interpretează, dă sa
voare rolului dar nu scoate des
tul în evidență ceea ce este jos
nic și mărginit la acest individ, 
prezentîndu-l într-un mod prea 
nevinovat.

Un tip foarte interesant al 
piesei este regizorul Zoiitikov 
(bine interpretat de Ion Gheor- 
ghiu) care, neavînd destulă pu
tere să lupte împotriva clicii bi
rocratice din teatru, se preface 
a fi un bătrîn ramolit, anost și 
gata la orice concesie dar care, 
înflăcărat de inițiativa tineretu
lui, se dezmeticește parcă văzînd 
cu ochii, devine curajos și inge
nios, ajutînd la punerea cu suc
ces în scenă a piesei lui Samoț
vetov.

Cu multă prospețime și avînt 
a interpretat Starnate Popescu 
rolul lui Samoțvetov. De aseme
nea Ana Barcan și-a desenat 
eroina limpede : cinstită, teme
rară, demnă. Ne-au plăcut de a- 
semenea cum au jucat Ion An
ghel — deși uneori cam strident, 
— (în rolul pitșlamalei de secre
tar literar, lingușitor și afacerist), 
Tatiana lekel, Jana Corea, Gh. 
Crîșmaru. N ecorespunzător au 
jucat, după părerea noastră, Mi
hai Badiu și Romulus Bărbu- 
lescu.

Regia lui Marcel Angelescu a 
pus accentul cuvenit pe îndruma
rea jocului actoricesc dar n-a 
dat ritm destul de echilibrat 
spectacolului, n-a frînat tendin
țele spre sentimentalism, ne ne
cesare, ale unor actori. „Fotoliul [ 
16“ este însă o piesă deosebit i 
de antrenantă, cea mai bună 
cronică a ei, făcînd-o însuși pu
blicul rîzînd cu poftă în sală, i

B. DUMITRESBU

(Urmare din pag. l-a) sarcina de instructor de pionieri.
Ce se întîmplă însă ?

Barbon s-a lăsat pe tînjeală 
—■ are un 3 la chimie — lip
sește de la ore sub pretextul că 
trebuie să participe la diferitele 
acțiuni pionierești... Un asemenea 
caz trebuia pus în discuția cla
sei. Iar pentru ca discuția să 
fie eficace, profesorul diriginte 
trebuia în prealabil să discute 
cu Comitetul U.T.M. pe școală, 
să analizeze situația elevului în 
ansamblu. Dirigintele s-a mulțu
mit însă să „mustre“ formal pe 
Alexandru Barbon în fața clasei. 
(Ținînd seama de pretextul in
vocat de Barbon pentru a lipsi 
de la ore socotim că și comite
tul U.T.M. al școlii și chiar Co
mitetul raional U.T.M. Gh. 
Gheorghiu-Dej ai- fi trebuit să 
se seziseze și să critice cu serio
zitate asemenea cazuri).

La aceeași clasă un alt exem
plu, de astă: dată ppzitiv.

Eleva Doina Ungurcanu, deși 
are acasă condiții de învățătură 
mai modeste decît majoritatea 
colegelor ei, a izbutit printr-o 
strădanie susținută' să înregistreze 
în acest an o creștere simțitoare 
la învățătură. Nici acest exemplu 
însă care ar fi putut stimula și 
activitatea altor elevi nu a fost 
suficient studiat și analizat de 
către diriginte.

Plenara a VH-a a C.C. al 
U.T.M. a elaborat o serie de do
cumente care constituie un în
drumar prețios pentru întreaga 
activitate a profesorilor diriginli 
și îndeosebi pentru desfășurarea 
la un nivel mai înalt a orelor 
educative.

Succesul pe această linie cere 
însă în primul rînd studierea 
amănunțită a hotărîrllor plena
rei, aplicarea lor consecventă și 
creatoare în munca de educare 
comunistă a tinerei generații. I

la Școala medie nr., 24 n-aude
sprijinit în acest sens organiza
țiile U.T.M. de clasă care , abia 
s-au format, cuprind puțini ute
miști și n-au experiența necesară 
de muncă. Cîte inițiative intere
sante, atractive nu puteau fi a- 
doptate în desfășurarea orelor 
educative la clasa a VIII-a A’. 
Bunăoară, elevii puteau cunoaște 
în aceste ore tradițiile glorioase 
de luptă a U.T.C.-ului, pilda 
eroilor uteciști. i-ar fi însuflețit 
în .activitate. De asemenea dis
cuțiile despre munca plină de 
avînt și abnegație a tineretului 
de astăzi al patriei, 
șantiere, în uzine, pe ogoare pu
teau constitui o minunată pildă 
și un îndemn pentru viitorii 
utemiști.

Faptul că asemenea probleme 
nu au fost cuprinse în planul o- 
relor educative ale claselor a 
VIII-a vădește în același timp și 
deficiențele activității comitetu
lui U.T.M. al școlii care nu se 
preocupă în suficientă măsură 
de formarea și educarea viitorilor 
membri ai organizației de ti
neret.

Un rol însemnat îl au orele
• educative în deprinderea elevilor 

■ de a se referi în discuțiile și re
feratele lor la bogatul material 
faptic pe care ni-1 prezintă rea
litatea de fiecare zi și de a ana
liza temeinic, aprofundat aceSte 
fapte. La clasa a X-a C 
levul Adrian Audronache 
prezentat un referat cu 
biectul „Munca patriotică“. Ce 
exemple a folosit elevul ? Făcînd 
paradă de „erudiție“ el s-a refe
rit la unele exemple antice pri
vitoare la Mucius Scevolla și 
Ioana d’Are, a utilizat termeni 

| plini de prețiozitate ; pagini de 
I adevărat eroism în munca pa

triotică înscrise de tineretul pa
triei noastre n-au fost aproape 
de loc menționate sau au fost 
pierdute în noianul frazelor de 
prisos. Bineînțeles un referat 
alcătuit în acest fel nu poate 
constitui o bază serioasă de dis
cuție pentru ora educativă. Mulți 
dintre elevii care au luat cuvîn- 
tul au criticat cu asprime felul 
cum colegul lor a înțeles să-și 
alcătuiască lucrarea.

Dar aceasta nu este deajuns. 
Socotim că în asemenea cazuri 
dirigintele, împreună cu organi
zația U.T.M. trebuie să ajute mai 
profund pe elevi dînd posibili
tate în același timp întregii cla
se să vadă și să combată goliciu
nea, lipsa de conținut a stilului 
„oratoric“ bombastic.

Am asistat Ia o oră educativă 
de analiză a muncii la clasa a 
IX-a B. Printre problemele dez
bătute a fost și situația la învă
țătură. Din păcate o asemenea 
problemă importantă ș-a discu
tat în general, deși în această 
clasă există cazuri interesante a 
căror dezbatere ar fi putut adu
ce o serioasă îmbunătățire a ac
tivității didactice educative.

Să luăm de pildă, cazul ele
vului Alexandru Barbon, căruia 
pentru disciplina și seriozitatea 
la învățătură dovedite anul tre
cut i-a fost încredințată acum
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Orlce relație puteți ob
ține în scris- de la Coope
rativa . ..Prestarea"-Bucu
rești. Strada Coiței nr. 27. 
: Telefon: 16.29 47
■ pentru toate problemele 
privind construcfia de ra
dioreceptoare cu lămpi sau 
tranzistori, magnetofoane, 
amplificatoare, adaptare de 
amplificatoare la instru
mente muzicale etc.

Răspunsurile scrise se 
luminează contra unei 
taxe minime. Pentru pro
vincie răspunsul se expe
diază contra ramburs.



Președintele Republicii Guineea
a sosit la Moscova Comerțul cu orori

„Sintem pentru o pace trainică 
cu toate popoarele“

a declarat A I. Mikoian Ia sosirea în Mexic
MEX1CO CITY 19 (Agerpres). 

TASS transmite: La 18 noiem
brie a sosit în capitala Mexicu
lui pentru a participa la deschi
derea Expoziției realizărilor 
Uniunii Sovietice în domeniul 
științei, tehnicii și culturii A. 1. 
Alikoian, prim-vkepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. șj persoanele care îl în
soțesc.

A. I. Mikoian a fost întîmpinat 
de Manuel Tello, ministrul Aia 
cerilor Externe al Mexicului, 
Râul Sallnas Losano, ministrul 
Industriei șl Comerțului, Torez 
Bodet, ministrul Educație} Na
ționale. Miranda Fonseka, secre. 
tar al președintelui Republicii, 
și alte persoane oficiale, precum 
și de V. I. Bazîkin, ambasado
rul extraordinar și plenipoten
țiar al U.R.S.S. in Mexic și de 
personalul ambasadei sovietice.

Pe aerodrom au venit nume
roși locuitori din capitala Mexi
cului pentru a-i intimpina pe 
înaltul oaspete.

In aclamațiile care nu 
conteneau : 
Sovietică 
Mexic 1“. A. 
soanele care 
dreptat spre 
lui. Aici A. 
în cartea vizitatorilor de seamă : 
„Sînt foarte bucuros că am sosit 
în glorioasele State Unite ale 
Mexicului, urez fericire poporu
lui mexican“.

După aceea, A. I. Mikoian a 
făcut următoarea declarație :

Doamnelor și domnilor !
Am citit șl am auzit mult 

despre Mexic, despre glorioasa 
lui istorie, despre străvechea lui 
civilizație, despre poporul mexi
can și lupta lui pentru indepen

mal 
„Trăiască Uniunea 
„Bine ați venit în 
I. Mikoian și per
ii Însoțesc s-au în- 
clădirea aeroportu- 
I. Mikoian a scris

dență șl libertate. De aceea, este 
explicabilă emoția pe care o re
simțim in prezent, pășind pen
tru prima dată pe pămintul 
mexican.

Am sosit, potrivit hotărîrii 
guvernului meu, la deschiderea 
expoziției sovietice in Mexie. 
Credem că această expoziție va 
ajuta poporul mexican să înțe
leagă mai bine realizările noa
stre în domeniul științei, tehni
cii și culturii.

Constatăm cu plăcere că expo 
ziția se deschide într-o perioadă 
cînd în atmosfera internațională 
s-a produs o încălzire simțitoare.

In urma vizitei in Statele L>- 
nite ale Americii a președintelui 
Consiliului nostru de Miniștri, 
N. 8. iirușclov, și a convorbiri
lor pe care le-a avut cu preșe
dintele Eisenhower și cu poporul 
american s a înregistrat o îm
bunătățire substanțială în rela
țiile nu numai dintre Statele 
Unite șl noi, dar și dintre toate 
țările, spre folosul tuturor po
poarelor.

Poporul nostru, guvernul nos
tru ișj îndreaptă toate eforturile 
spre construcția pașnică ș} folo-

sesc toate posibilitățile pentru o 
dezvoltare rapidă a economiei și 
culturii. Sintem pentru o pace 
trainică cu toate popoarele, pen
tru prietenie cu toți cei care do
resc prietenia cu noi.

Poporul sovietic nutrește mari 
simpatii față de poporul mexi
can. Ne interesează foarte mult 
cum trăiți și cum luptați pentru 
o viață fericită a poporului. '

Pentru prima dată un avion 
sovietic a aterizat pe teritoriul 
Mexicului. Am adus pe bordul 
lui din Uniunea Sovietică, din 
partea poporului nostru șl a gu
vernului nostru, salutul cel mai 
fierbinte și bune urări pentru po, 
porul mexican, pentru guvernul 
mexican.

Să sperăm că prietenia dintre 
țările noastre se va întări.

Viva pueblo mexicano 1 (tră
iască poporul mexican !).

După aceea A. I. Mikoian șl 
persoanele care il însoțesc s-au 
urcat în automobile. Pe tot par
cursul oaspeți} au fost salutați 
de locuitorii capitalei Mexicului, 
care scandau mereu: „Bine ați 
venit la noi în Mexic I, Trăiască 
Uniunea Sovietică!“.

MOSCOVA 19 (Agerpres). — 
TASS transmite:

Seku Ture, președintele repu
blicii și guvernului din Guineea, 
care a sosit la Moscova, a fest 
întîmpinat pe aeroportul Vnu. 
kove de Kllment Voroșllov, pre
ședintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., Nikolai Ig- 
natov, Frol Kozlov, Nuritdin Mu. 
hitdinov, Mlhail Suslov, Ekate- 
rina Furțeva șl alte persoane o 
ficiale .

Pe aeroport au fost de ase. 
menea de față membri ai corpu
lui diplomatic, Seidu Konte, am
basadorul Republicii Guineea, 
ziariști,

împreună cu președintele Seku 
Ture au sosit: soția sa, Saifti. 
laye Diallo, președintele Adună
rii Naționale, cu soția, Keita Fo- 
deba, ministrul Afacerilor In
terne și Securității, precum și 
alte persoane.

Kllment Voroșllov a rostit o 
cuvîntare de salut adresata pre
ședintelui Seku Ture. El și-a ex
primat speranța că vizita în 
Uniunea Sovietică a oaspeților 
din Guineea va fi utilă și plă
cută. Ne bucurăm sincer de vi
zita în țara noastră a domnului 
Seku Ture, remarcabil om de 
stat și politic din Africa.

In cuvintarea sa de răspuns, 
președintele Seku Ture a subli
niat că poporul Guineei prețu
iește prietenia și relațiile stabi
lite intre Uniunea Sovietică și 
Republica Guineea. „Prețuim, a 
spus el, sprijinul moral, mate
rial și diplomatic pe care ii a- 
cordăți statului nostru“.

Seku Ture a spus că Africa 
este ferm hotărîtă să nimicească 
colonialismul și să întărească re. 
lațiile de prietenie cu toate ță
rile.

In spiritul întăririi relațiilor 
economice romîno-irakiene

Un bussines rentabil în „lumea libera“

Convorbirile
de la

LONDRA 19 (Agerpres). — 
Convorbirile dintre primul mi
nistru al Angliei, H. Macmil
lan, și cancelarul R.F.G., Ade
nauer, începute la 17 noiembrie 
au continuat în cursul zilelor 
de miercuri și joi.

Din declarațiile purtătorilor 
de cuvînt oficiali reiese că 
denauer 
insistat 
Selwyn 
punctul 
re la crearea unei zone de re
ducere a armamentelor în Eu
ropa.

Reprezentanții oficiali vest- 
germani de la Londra se arată 
deosebit de 
sebi 
glez 
unei 
trul 
cuvînt al Ministerului Afaceri
lor Externe al Angliei 
clarat la conferința de 
din 18 noiembrie că cele 
părți au căzut chiar de 
nici să nu amintească 
tul „dezangajare“, prin 
se exprimă de obicei 
creării unei astfel de zone.

In cercurile politice de la 
Londra această poziție a gu
vernului englez este considera
tă ca o concesie făcută cercu
rilor conducătoare de la Bonn, 
care se tem că crearea acestei

A- 
au
Și 
la

și von Brentano 
pe lingă Macmillan 
Lloyd să renunțe 
lor de vedere cu privi-

satisfăcuti îndeo- 
de faptul că guvernul en- 
renunță la ideea creării 
zone demilitarizate in cen- 
Europel. Un purtător de

a de
presa 
două 

acord 
cuvin- 

care 
ideea

„Eforturile depuse de popoare 
pentru apărarea pâcii 

au început sâ dea roade"
TOKIO 19 (Agerpresl. — 

TASS transmite: La 18 noiem
brie a fost dată publicității la 
Tokio o declarație comună a re
prezentanților Consiliului Mon
dial al Păcii, James Endicott șl 
Alimed Khelr șl a președintelui

lui Adenauer
Londra

zone va face mai dificilă înar
marea nucleară a Bundesweh- 
rului.

Potrivit declarațiilor repre
zentanților oficiali ai celor două 
părți, în cursul tratativelor de 
la Londra au fost discutate o 
serie de probleme ca, de pildă, 
convocarea conferinței șefilor 
de guverne, dezarmarea, pro
blema Berlinului, precum și 
problema relațiilor dintre „zona 
liberului schimb", in curs de 
constituire de către Anglia, și 
..piața comună“, care amenință 
interesele economice ale An
gliei.

Purtătorii de cuvînt oficiali 
au declarat că Macmillan și 
Adenauer au căzut de acord să 
nu dsa publicității nici un co
municat asuțra convorbirilor 
lor. Observatorii politici fac o 
legătură între această decizie 
și divergențele care persistă în
tre Anglia și R.F. Germană în» 
tr o serie de probleme impor
tante ale actualității internațio
nale, divergente pe care cele 
două părți nu vor să le con
semneze intr-un comunicat ofi
cial.

★
LONDRA. La 19 noiembrie A- 

denauer, cancelarul Republicii 
Federale Germane, a pleoat 
avionul din Anglia la Bonn.

CÜ

unCel de la bonn intenționează să și construiască 
post de radio in Berlinul occidental Noi conside
răm a eastă intenflg ca o ilegalitate, ca un. actrâm a eastă inten ție ca 
de provocare.
(Din cuvintarea rostită 
noiembrie).

de N. S. Hrușciov la 14

„Arborele păcii" pe care vrea să-l sădească Bonn ul 
desen de GR. OGANOV, din ziarul „Komsomolskaia Pravda'

BAGDAD 19 (Agerpres). — 
In zilele de 14 și 15 noiembrie, 
ing. lancu Horațiu, secretar ge
neral al Ministerului Industriei 
Petrolului și Chimiei al R. P. 
Romine, însoțit de Ion Geor
gescu, ambasadorul R. P. Ro- 
mîne în Irak, au vizitat pe dr. 
Ibrahirn Kubba, ministru ad-in. 
terîm al Petrolului, H. Talabani, 
ministrul Comunicațiilor, Talaat 
Shaibani, ministrul Planificării, 
Abdul Djabar Abdullah, rectorul 
Universității din Bagdad, șl pe 
dr. Abdel Fatah Ibrahim, direc. 
tor general al Petrolului. Intre, 
vederile au decurs intr-o atmos
feră cordială dlscutindu.se

•----- ,

pro

Consiliului național jaoonez pen. 
tru interzicerea armelor atomice 
șl cu hidrogen, Kaoru Yasui. Re
prezentanții Consiliului Mondial; 
al păcii au vizitat Japonia în 
scopul înminării medaliilor de 
aur ale Consiliului Mondial al 
Păcii Comitetului japonez pen
tru apărarea păcii și Consiliu
lui național japonez pentru in
terzicerea armelor atomice și cu 
hidrogen.

In declarație se exprimă sa
tisfacția față de faptul că efor, 
turlle depuse de. popoare pentru 
apărarea păcii au început să 
dea roade. Schimbul de vizite 
dintre șefii guvernelor Statelor 
Unite și U.R.S.S., se saune în 
declarație, constituie preludiul 
unor schimbări radicale în re
lațiile internaționale.

Autorii declarației comune se 
pronunță în sprijinul propuneri, 
lor sovietice, cu privire la de- 
zarmarea generală și totală.

Consiliul Mondial al Păcii și 
Consiliul național japonez pen
tru lnterzicer a armelor atomice 
și cu hidrogen declară că sint 
gata să colaboreze intr-o măsură 
și mal mare. Autorii declarației 
cheamă pe partizanii păcii din 
lumea întreagă să întărească co
laborarea și unitatea în lupta 
pentru lichidarea deplină a „răz 
boiului rece“, pentru coexistență 
pașnică, pentru d.zarmarea ge. 
nerală și totală.

Conferința 
celor 3 puteri 

in problema încetării 
experiențelor 

cu arme nucleare

bleme care interesau relațiile 
dintre cele două țări.

In ziua de 16 noiembrie, Ab- 
dul Latif Sawaf, ministrul Co
merțului, a oferit un cocktail în 
onoarea lui lancu Horațiu, la 
care au luat parte: Mahomed 
Hadid, ministrul Finanțelor și 
Industriei, Talabani, ministrul 
Comunicațiilor, Yussuf Auri, 
ministrul Așezărilor și Lucrări
lor Publice, generalul Maho- 
mmed Yahia, ministrul Afaceri, 
lor Interne și alte persoane ofi
ciale.

Cocktailul s-a desfășurat în
tr-o atmosferă prietenească, 
cei de față subliniind interesul 
produs de prima expoziție in
dustrială rominească în 
țară și perspectivele 
deschid pentru lărgirea 
rării în toate domeniile.

această 
care se 
colabo-

Iohann Smith, a avut proas
ta inspirație să asculte de re
clamele care umplu pagini în
tregi în presa vest-germană, și 
s-a dus să vadă un film la 
cinematograful „Universal“ din 
Berlinul occidental. In cap îi 
mai stăruiau 
care-i ațîțau 
„Palpitații, fiori, 
șocuri produse de încintătorul 
vampir blond. înmormântarea 
gratuită pentru cei ce mor în 
timpul spectacolului din. pri
cina unei comoții cerebrale". 
Și iată-1 la cinematograful cu 
pricina. Nici nu și-a cumpărat 
bine biletul și un tip cu mo
noclu, îmbrăcat în redingotă 
i-a ținut calea.

— Ai complectat formula
rul ?

— Care formular ?
— De ce faci pe inocentul ? 

Ce, nu știi? In cinematograf 
se pătrupde doar după ce eu, 
avocat, îți autentific testamen
tul...

Iohann Smith și-a complec
tat și el, ca mulți alții, testa
mentul : „Eu, miner din Ruhr, 
venit in căutare de lucru prin 
Berlin (occidental n. r.) las 
prin testament drept unica 
mea avere această scrisoare, 
inclusiv îmbrăcămintea de pe 
mine. Sper că înmormîntarea 
mi se va face pe gratis, cum 
sa promis...“ Avocatul cu pri
cina fără să clipească, 
pus semnătura pe act, și 
a fost în regulă.

...Intr-adevăr, la două 
tămîni după vizionarea 
film american din seria 
îngheață sîngele în vine' 
fost internat intr-un 
Nervii slăbiți din pricina fră- 
mîntării pentru a obține ceva 
de lucru, anemia din lipsă de 
alimentație, complectate de 
șocul produs de filmul „Mus
ca“, vizionat la cinematograf 
l-au înnebunit.

încă afișele 
curiozitatea : 

groază și

și-a 
totul

săp- 
unui 
..iți 

a 
ospiciu.

Dar ce anume prezenta a- 
cest film „Musca“ incit a pu
tut împinge un om în brațele 
nebuniei ? Revista vest-germa
nă „Die Kultur“ prezintă ast
fel, pe scurt, subiectul: „Un 
om de știință pasionat de ex
periențe a amestecat țesutul 
celular al propriului său or
ganism cu acela al unei muș
te. Dintr-o „greșeală“, cerce
tătorul devine uu monstru în 
fiorător, cu cap și brațe de 
muscă, răspîndind pretutin
deni spaima și 
nuitul „happy 
se poate vorbi in cazul unui 
asemenea film 
va — constă in aceea că ispitl- 
toarea Patricia Owens, din 
pură... „omenie“, își macină 
irumușel soțul, omul de știin
ță, ucigîndu-1 cu ajutorul u- 
nei prese hidraulice de labo
rator“. „Spectatorii — scrie 
ziarul „Rheinische Post“ din 
Düsseldorf — ies de Ia spec
tacol cu genunchii muiați“. 
Și asemenea filme americane 
ce preamăresc crima și bestia
litatea se produc in serie în 
Statele Unite.

Dar cum anume se produce 
un asemenea film? Cine este 
capabil să investească bani 
într-o asemenea afacere mur
dară ? Să știi că produci filme 
ce îndeamnă direct la crime 
și groază șl în schimb cîștigi 
dolari. Un circuit al banilor 
mai murdar ca acesta nici că 
se poate imagina, dat fiindcă 
se profită de setea de cunoaș
tere a tineretului. Dar să ne 
întoarcem la istoricul filmului 
intitulat „Return to the Fly“ 
T, , MuSC'3**»

Ne aflăm în Statele Unite ale 
Americii. James Nicholson, pro
prietarul unei săli de cinemato
graf voia să dea o lovitură. 
Ce, nu se spune doar că S.U.A. 
este țara „tuturor posibilităților 
și a tuturor libertăților“ ? El

oroarea. Obiș- 
end“ — dacă

despre așa ce-

în cinci 
orori an 
2.000.000

banii în-

X

* ' v'' W.

GENEVA 19 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 19 noiem_ 
brie a avut loc o ședință ordi
nară a conferinței celor trei 
puteri în problema încetării ex
periențelor cu arme nucleare.

Reprezentantul U.R.S.S. a 
propus ca componența comisiei 
de control, a cărei constituire 
este prevăzută de acordul cu 
privire la încetarea experiențe
lor cu arme nucleare, să fie 
stabilită pe baze parltare și anu
me — ca trei locuri în comisie 
să fie atribuite Uniunii Sovieti
ce și altor țări socialiste, trei 
locuri puterilor occidentale și un 
loc unui stat neutru.

Reprezentantul S.U.A. a ridi
cat obiecțiuni Împotriva propu
nerii sovietice. El a propus ca 
în componența comisiei de con
trol trei locuri să fie atribuite 
S.U.A. și aliaților lor, două 
locuri U.R.S.S. și altor state 
socialiste și două locuri unor 
țări neutre. In cercurile ziaristi
ce din Geneva se subliniază că 
această propunere a reprezen 
tantulul S.U.A. vine în contra
dicție cu declarațiile lui că nici 
una din părți nu trebuie să de
țină o poziție dominantă in co
misia de control.
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O.N.U. : Ședința Comitetului Politic
Cuvintarea tovarășului Silviu Brucan

NEW YORK 19. - Corespon
dentul Agerpres, C. Răducanu, 
transmite: Comitetul Politic a 
continuat astăzi dimineață exa
minarea problemei interzicerii 
experiențelor nucleare și termo 
nucleare.

Primul vorbitor al ședinței a 
fost Silviu Brucan, conducătorul 
delegației R.P. Romine. „Pro
blema experiențelor nucleare șl 
termonucleare — a spus el — 
depășește semnificația ei ime
diată. Ea exercită in realitate o 
influență multilaterală atit asu
pra problemei dezarmării, cit și 
asupra relațiilor internaționale, 
ceea ce justifică pe deplin preo
cuparea, crescîndă a Organizației 
Națiunilor Unite în această 
chestiune. Este destul să arătăm 
că față de anul trecut, cînd se 
punea problema dacă O.N.U. 
trebuie sau nu să la o poziție 
proprie față de încetarea expe
riențelor, astăzi această respon
sabilitate a Națiunilor Unite nu 
mal este contestată“.

Silviu Brucan a arătat că 
problema care se pune
este aceea de a stabili poziția 
Organizației Națiunilor Unite 
față de încetarea experiențelor, 
ca această poziție să fie cit mat

acum

eficace și să servească mai bine 
cauza dezarmării. Acest fapt re
prezintă în sine încă un pas îna
inte al O.N.U. în activitatea sa 
în domeniul dezarmării. Desigur, 
nu trebuie să ignorăm divergen
țele care mâl există încă în 
abordarea problemei experiențe
lor nucleare. Cu cit aceste di
vergențe vor fl înlăturate mai 
repede, cu atit mai bine.

Referinduse mai întii la pro
blema căderilor radioactive. Sil
viu Brucan a arătat că in acea
stă chestiune trebuie ,sâ ne bi
zuim pe părerile oamenilor de 
știință mai mult decit pe acelea 
ale p dlticienilor, generalilor șan 
diplomațllor. Comitetul științific 
al Națiunilor Unite pentru radia
ții a ajuns la concluzia după 
care : „contaminarea radioactivă 
a mediului de pe urma explozii
lor armelor nucleare se mani
festă Intr-o creștere tot mal mare 
a nivelului radiațiilor pe plan

mondial" șl mai ales „aceasta 
reprezintă riscuri noi și în mare 
măsură necunoscute pentru gene
rațiile actuale și viitoare“. De 
ce se încearcă acum, a întrebat 
vorbitorul, să se pună la îndo
ială concluzia la care a ajuns 
cu privire la aceste riscuri, 
după o matură chibzuință comi
tetul menționat mai sus? Trăim 
într-o lume în care trebuie să 
ne bizuim pe judecata solidă a 
oamenilor ae știință. Nu vom 
putea să ne descurcăm în pro
blemele deosebit de complexe 
ale lumii, mai ales în domeniul 
dezarmării dacă nu ne vom bi
zui pe asemenea concluzii. Este 
timpul să ne dăm seama că atit 
datele cit și concluziile științi
fice privitoare la sănătatea șl 
securitatea omenirii, nu pot și 
nu trebuie să fie ajustate după 
interese de oportunitate politică.

Reprezentantul R.P. Romine a 
arătat în continuare că confe
rința experților de la Geneva, 
la care alături de oameni de 
știință din 7 țări au participat 
și oameni de știință romînl, a 
elaborat o bază tehnică sigură 
pentru o grabnică hotărîre. poli
tică cu privire la încetarea ex
periențelor. Deși este de prevă
zut ca se vor ivi noi date știin
țifice care vor cere o modifi
care sau alta în echipamentul 
și metodele de detectare,. nu se 
poate accepta în pici un caz ca 
asemenea noi date să servească 
ca un pretext pentru o schimbare 
radicală a recomandărilor șl 
aprecierilor experților. „Este, o 
serioasa greșeală șl, șă-mi fie 
permis să spun, un semn de nai
vitate,— a spus vorbitorul — 
cînd se pornește de la presupu
nerea că concluziile la care a 
ajuns un grup de oameni de 
știință atit de eminențl ar pu
tea să sufere de aceeași lipsă 
de perspectivă care prea adesea 
caracterizează declarațiile unor 
politicieni. In realitate prevă- 

noile descope- 
cu privire la ex- 

subterane,

zînd tocmai 
riri și date 
periențele subterane, ultimul 
punct al părții tehnice a ra
portului experților arată : „Va 
irebdi să se urmărească

.

■
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Ziarul britanic „Sunday Gra
fic" cere să fie oprite filmele 

de groază.

tiv perfecționarea aparaturii șl 
tehnicii și aceste perfecționări 
sa fie introduse operativ in sis
temul de control“. In concluzie, 
nu a existat șl nu există nici 
un motiv pentru a întirzia ela 
borarea unui sistem de control 
bazat pe raportul experților. Șe
ful delegației R. P. Romine a 
subliniat faptul că, în definitiv, 
tehnica a fost dintotdeauna un 
mijloc de simplificare și nu de 
complicare a lucrurilor. De a- 
ceea este cu totul surprinzător 
să constatăm în cursul negocie
rilor de la Geneva că tehnica a 
fost transformată de unii intr-un 
element care complică tot mai 
mult sistemul de control. El a 
citat apoi o serie de declarații 
și documente din surse ameri
cane, inclusiv pe aceea a sena
torului Humphrey, președintele 
subcomitetului Senatului pentru 
dezarmare, care . demonstrează 
că progresele tehnologice permit 
o continuă simplificare a siste
mului de detectare a experiențe
lor, fie ca ele au loc la mari 
înălțimi, în atmosferă sau în 
subteran. Să sperăm — a conti
nuat vorbitorul — că cele două
puteri atomice occidentale vor' ganizarea de experiențe atomice, 
arăta mal multă încredere în 
tehnică decît. în cursul negocie
rilor anterioare.

Delegația romlnă consideră 
că prelungirea de către cele trei 
puteri atomice a suspendării ex
periențelor este indisolubil le
gată de renunțarea de către alte 
state la asemenea experiențe. 
Este de fapt vorba de două părți 
ale aceleiași probleme și anume 
încetarea experiențelor. In sta
diul actual al problemei, a Spus 
vorbitorul, este de .neconceput să 
se adopte o poziție față de pu
terile atomice și o altă poziție 
față de alte state. Toate trebuie 
in mod egal să fie chemate să 
renunțe la experiențe. Referindu
se la unii oratori care au vor
bit despre chestiunea celei de-a 
patra puteri atomice, Brucan a 
spus: „Nu poate să existe o a- 
șemenea chestiune ca problema 
celei de-a patra puteri atomice.

Este mai degrabă vorba despre 
o problemă a „n“ puteri ato
mice, în cazul cind numărul pu
terilor nucleare crește perma
nent.

In continuarea ședinței de di
mineață delegații Libiei, Bielo- 
rusiei, Republicii Arabe Unite, 
Iugoslaviei au subliniat impor
tanța exprimării explicite a 
preocupării Națiunilor Unite față 
de discuțiile de la Geneva asu
pra încetării experiențelor ato
mice și însemnătatea unul grab
nic acord în această chestiune

Reprezentantul Angliei a ex- 
primat părerea că pentru suc
cesul negocierilor de la Geneva 
acestea „n-ar trebui împiedicate 
din afară“. Aceeași poziție a 
exprimat-o și delegatul Noii Ze- 
elande. Reprezentantul Guineei 
a subliniat ideea conținută în 
discursul delegatului R. P. Ro- 
mîne asupra necesității ca Adu
narea Generală să recomande 
tuturor statelor să renunțe la or.

REYKJAVIK. Agenția United 
Press Internațional anunță că în 
cadrul unei ședințe a Consiliului 
de Stat care a avut loc la 19 no
iembrie, primul ministru al .Is
lande!, Emil Jonsson. a prezentat 
demisia guvernului său.

MOSCOVA. La 18 noiembrie a 
sosit la Moscova Ahti Karialai- 
nen ministrul Comerțului și In
dustriei ai Finlandei, șeful celor 
două delegații comerciale finlan
deze care se află în U.R.S.S. 
Cele două delegații vor duce la 
Moscova tratative cu privire la 
schimbul de mărfuri sovieto fin
landez pe anuj 1960 și la condi
țiile acordării unui credit în măr- 

către. Uniunea

își la „libertatea" să producă 
filme de groază, susținute de
altfel de influente personalități 
politice. Găsindu-și unul care 
să le semene, avocatul Arko't, 
versat în afaceri necurate, in
divizii s-au pus pe treabă. Pen
tru început vor produce filme 
de groază pentru copii. Aceștia 
ar fi clienții cei mai dispuși să 
le vizioneze. Zis și făcut I Peste 
noapte au înființat firma „A- 
merican Internațional''. Cupind 
întreaga presă a fost invadată 
de campania de publicitate dusă 
cu abilitate de cei doi. A fost 
angajat, cu partea „concretă“, 
„artistică“ Herman Cohen, des
pre care se spunea „că este in 
stare să toarne un film întreg 
înaintea micului dejun". A pro- 
pos de viteză... artistică I Fil
mul a costat circa 75.000 de do
lari, și a fost turnat 
zile. Fabricanții de 
obținut pe film peste 
de dolari.

Dar concomitent cu
casați a crescut șl nemulțumi
rea în tîndurile unor mase de 
părinți care chiar de îndată 
după ce vizionau filmul con
statau tentația de crimă ori spre 
acte de groază din partea pro
priilor lor copii, in Anglia 
„Sunday Grafic" a publicat pe 
prima pagină o fotografie cu 
spectatori terorizați, cu urmă
toarea legendă: „Cîteva d-.n 
miile de victime voluntare — 
cea mai mare parte foarte ti
nere — care merg la cinemato
graful din Birkenhead pentru, a 
fi reduse într-o masă nevrozată“, 
și ziarul englez cere cu litere 
enorme : „Opriți de îndată acea
sta 1“. Reacții asemănătoare au 
avut loc și în alte țări, pretu
tindeni unde printre alte „bi
nefaceri“ americane sînt intro
duse pe o scară mare filmele de 
groază din colecția „Iți în
gheață sîngele în vine".

De unde în primele zile Ni
cholson și Arkoff erau oarecum 
îngrijorați pentru mersul aface
rilor lor, puțin timp după aceea 
s-au liniștit. Au găsit șl pentru 
oprobiu o „cheie". Au tocmit un 
batalion impunător de psihiatri 
și psihologi, care se întrec între 
ei în a demonstra nu atit că 
aceste filme de groază nu sînt 
periculoase, dar că fără de ele 
nu poate exista o educație să
nătoasă a tînărului din epoca 
contemporană. Dr. Zelda Wölpe, 
conferențiar la Universitatea 
din California declară: „Fil
mele de oroare crează o ușu
rare, ceea ce poate ajuta pe cor 
pil să treacă peste temerile re
ale din viață...“ Un alt gîde 
spiritual, Dr. Luther Cloud, uri 
psihiatru newyorkez, declară: 
„Aceste filme sint o pură dez- 
înnebuntre“. Iată ce sint „li
beri“ să propage renumiți pro
fesori universitari, de la cate
drele lor, în schimbul dolarilor !

Toate protestele unor institu
ții sociale și ale unor personali
tăți lucide din țările capitaliste 
privind crima psihologică pe 
care o comit aceste filme au 
fost respinse de Nichol
son și cei dimprejurul lor, stilpf 
ai „modului de viață ameri
can", condus de zeul dolar. Voci 
oficiale au recomandat chiar ca 
„micuții să fie pregătiți din 
vreme pentru teribilele spaime 
pe care le vor întîlnl în era 
atomică“. Iată și cea de a doua 
explicație: filmele de groază 
și în general toate producțiile 
antiumane de acest gen ale stu
diourilor americane urmăresc 
să vadă tînăra generație arun
cată in ghiarele criminalității, 
pregătită pentru interesele jos
nice ale burgheziei.

Acesta este „secretul" filme
lor de groază...

CAROL ROMAN

Legătură telefoto 
intre Moscova 

și spărgătorul de gheață 
atomic „Lenin“

Aceasta — a spus el — ca și 
delegatul R, P. Rotnîne — .nu 
este numai o problemă a anul 
al patrulea stat, ci a „n" state.

furi Finlandei de 
Sovietică.

WASHINGTON.
brie la centrul de . _ 
insula Sallops, statul Vlrginia, 
a fosț lansată o rachetă ameri
cană cu cinci trep'e. numită 
„Strongarrr", purtînd instrumen
te menite să furnizeze date în 
legătură cu traiectoria proiecti
lelor t>alist:ce La 19 noiembrie 
armata americană a anunțat că 
„din cauza unor dificultăți teh
nice“ experiența a eșuat deoarece 
a treia treaptă a rachetei nu a 
luat foc.

VIENTIANE. După cum anunță 
agențiile de presă. 1a 19 noiem
brie Dag Hammarskjoeld, secre
tarul general al O.N.U., a pără
sit Laosul plecînd spte 

York.

La 18 noiem- 
lansare de pe

de 
ale 
in 
le-

MOSCOVA 19 (Agerpres) 
TASS transmite: S-au stabi
lit legături prin telefoto între 
Moscova și spărgătorul 
gheață atomic „Lenin“, 
cărui încercări continuă 
Marea Baltică. Asemenea
gături cu o navă aflată in larg 
se stabilesc pentru prima 
oară. Ele sînt realizate cu a- 
jutorul celor mai moderne a- 
parate sovietice de telefoto- 
grafiat.

in momentul de față ser
viciul foto al telegrafului cen
tral din Moscova stabilește 
zilnic legături de probă cu 
postul de radio de pe bordul 
primului spărgător de gheață 
atomic din lume.
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