
Potri veste-ți pasul
In ritmul șesenalului

Prin ridicarea calificării 
la înalți indici calitativi

Proiectul Direc- 
velor Congresu- 
i ol lll-lea ol 
M.R. a însuflețit 
mai mult între- 

rea dintre briga
le de producție 
e tineretului de 

Uzinele textile 
loldova" din Bo
căni. Tinerii știu 

pentru realiza- 
a indicilor cali- 
tivi ai produse- 
r, despre care 
rbește proiectul 
! Directive, este 
>cesară o înaltă 
lificare. Tocmai 
intru a fi la înăl- 
nea acestor sar- 
ni, pentru a se 
cadra în ritmul 
tens dl dezvoltă- 
; economiei noa- 
-e, în ritmul da 
trecere, brigăzile 
i luat măsuri 
intru ridicarea 
lificării profesio- 
ile a fiecărui tî- 
ir.
1. Sub îndruma- 
i tînărului inginer 
nil Cojocaru, un 
up de ajutori de 
aiștri, responsa- 
li tehnici în bri

găzile de tineret, 
participă la un 
curs de speciali
zare. in brigăzile 
în care lucrează 
vor putea astfel 
să-i ajute mai 
bine pe tineri în 
ridicarea pregăti
rii profesionale.

2. Pentru a ajuta 
pe tinere să-și ri
dice calificarea, 
muncitoarele vîrst- 
nice le cheamă la 
locul lor de muncă 
și le împărtășesc 
din experiența per
sonală. Tovarășa 
Nica Natalia din 
secția carde a che
mat la mașina ei 
două tinere care 
privesc cu admira
ție îndemînarea 
muncitoarei.

3. în brigadă se 
stabilesc sarcini 
pentru fiecare mem
bru privind ridi
carea calificării 
profesionale. Ute- 
mista Anica Dimi
trov, de pildă, a 
primit sarcina ca 
împreună cu un 
grup de fete din 
brigadă să studieze

în bibliotecă cîteva 
probleme tehnice.

4. In brigada to
varășei Anica Vătă- 
manu de la secția 
ringuri se discută 
pe baza caietului 
de evidență despre 
cele mai bune re
zultate în muncă. 
Tovarășa care are 
cele mai bune re
zultate va fi apoi 
invitată ca în ca
drul unei consfă
tuiri de brigadă 
să-și împărtășea
scă experiența de 
muncă.

5. Fruntașele bri
găzilor de tineret 
împreună cu res
ponsabilele de bri
gadă de la secția 
țesătorie, s-au adu
nat pentru a-și îm
părtăși reciproc ex
periența din mun
că. Firește că în
vățămintele vor fi 
transmise apoi de 
fiecare tuturor to
varășelor de muncă 
din brigadă.

Foto reportaj! 
P. POPESCU
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Prolefarî Sin foaie țările, unlți-vă!

Ce faceți 
pentru ridicarea 

calității produselor
In în trece rec în cinstea celui de al llllea Congres al P.M.R., 

oamenii muncii luptă pentru realizarea unor produse de ca
litate superioară Ic un preț de cost cit mai redus. Muncitorii 
își potrivesc ritmul muncii după planurile partidului, dupâ pro
iectul Directivelor Congresului, care prevăd înalți indici de ca
litate, înalți indici de productivitate, un preț de cost cit mai 
redus al fiecărui produs. Dacă ieri au realizat o piesă bună, 
azi nu se simt mulțumiți, vor s-o facă și mai bună. Ritmul șe- 
senalului îi stimulează „Nu putem rămîne în urmă" - spun cu 
toții. Și pentru a nu rămîne în urmă iau măsurile cuvenite. 
Pentru a ridica indicii de calitate ci produselor, muncitorii își 
dezvoltă necontenit calificarea profesională.

In legătură cu sporirea contribuției tinerilor la realizarea 
unor produse de cea mai bună calitate raidul nostru anchetă: 
„Ce faceți pentru ridicarea calității produselor ?** dovedește 
faptul că pentru mobilizarea tineretului la realizarea unor 
produse cu indici înalți de calitate există diferite și nume
roase căi care stau la indemina organizaților U.T.M.

★

La nivelul tehnicii noi
Pe tovarășul ing. Gh. Aurel, 

secretarul comitetului U.T.M., la 
Uzinele „Progresul" din Brăila 
îl rugasem să-mi spună ce e 
nou în ce privește îmbunătăți
rea calității. El m-a condus în 
secția roți și osii Fără să bag 
de seamă m-am pomenit în fața 
unei mici cabine cu draperii 
negre. Am văzut cum, un tînăr, 
luînd la rînd una din osiile sti
vuite, plimbă un aparat pe su
prafața lucie a unui capăt.

— Aici se face controlul Cali
tății osiilor. Cu aparatul aces
ta, Defectoscopul ultrasonic, în 
ultima vreme am reduj rebutu
rile de la 3°/o la OPfe iar cali
tatea a crescut foarte mult.

— Una din secțiile cele mai 
importante ale uzinei noastre — 
ne spunea secretarul comitetu
lui U.T.M., tovarășul ing. Gh. 
Aurel — este secția roți și osii 
de vagoane. Este vorba de 
piese mari, grele care se mane
vrează anevoie și care dacă au 
o singură fisură, undeva, înseam
nă că-i rebut. O singură osie, 
de pildă, dacă este rebutată, a- 
duce o pagubă de 5.000 lei. 
Pentru a evita rebuturile, pen
tru a da numai produse de ca
litate în această sQcție s-a intro
dus controlul ultrasonic.

— Tehnica nouă, ne spunea 
cu mîndrie inginerul Gheorghe 
Aurel, își face loc tot mai mult 
în uzina noastră. în viitor, așa 
cum se prevede și în proiectul 
Directivelor Congresului parti
dului, în uzina noastră ca și în

★

alte uzine din țară, se vor in
troduce noi mașini moderne, de 
înaltă productivitate.

Dar ca tinerii să lucreze în> 
ritmul introducerii și dezvoltării 
tehnicii noi, să poată să folo
sească din plin această tehnică 
pentru realizarea calitativ su
perioară a produselor, e ne
voie de o înaltă calificare. Ti
nerii nu se mai pot declara 
mulțumiți cu cunoștințele, cu 
felul cum au muncit acum un 
an sau doi. în această direc
ție la Uzinele „Progresul11 sub 
conducerea organizației de par
tid s-au luat măsuri concrete, 
eficace, printre care calificarea 
unor tineri care să lucreze la 
manevrarea complicatelor aparcr 
taje de controlare a calității pie
selor, instruirea sistematică a 
tinerilor pentru a cunoaște func
ționarea fiecărei mașini noi in
troduse în producție, organiza
rea regulată a schimburilor 
de experiență, întrajutorarea 
celor mai slab pregătiți și 
multe altele.

Inovatorii in sprijinul 
ridicării calității

La Uzinele «Republica- ,or. 
ganizația U.T.M., s-a ocupat 
In mod deosebit de intensifica, 
rea mișcării de inovații în rîn-

S. BARBU
0. VASILE

T. MIRONESCU

(Continuare în pag. 3-a)

Să organizăm
răspindirea operativă

a experienței înaintate 
în toate întreprinderile

In aceste zile oamenii muncii 
din toate ramurile economiei 
dezbat cu atenție proiectul de 
Directive al Congresului al 
IlIJea al P/tR. Citind Directi
vele, membrilor brigăzii noastre 
le-a apărut șl mai 
clar tn față nece
sitatea însușirii ce
lor mal Înaintata 
metode de muncă, 
necesitatea organi
zări! regulata a 
schimburilor de ex
periență.

Brigada noastră 
lucrează în contul 
anului 1970 iar eu 
personal tn contul 
anului 1980. Acest 
succes nu a venit 
așa dintr-odată. El este un rezul
tat al acumulării treptate a unei 
bogate experiențe de muncă. 
Pentru a ctștiga un bagaj serios 
de Învățăminte în producție 
de un mare folos ne-au fost 
schimburile de experiență și de
monstrațiile practice.

La rtndul nostru, tn întrece
rea tn cinstea Congresului par
tidului, tn afară de angajamen. 
tete privind Indicii de plan, am 
hotărlt să organizăm schimburi 
de experiență cu alte brigăzi

Propuneri 
pe marginea 
proiectului 
Directivelor 

Congresului al 
Ill-lea al P.M.R.

din alte uzina. Astfd brigada 
condusă da strungarul Mir
cea Mihălceanu de la Fa
brics de piese de schimb 
„Gheorghe Apostol* Galați a 
fost invitată de brigada noastă 

să no facă o vizită. 
In cadrul consfă
tuirii pe care am *- 
vut-o împreună, tn 
cadrul demonstra
țiilor practice făcu, 
te de ambele bri
găzi, au fost înfă
țișate cuțite cu ceie 
mai noi forme geo
metrice. sisteme de 
prindere rapidă a 
piesei, regimuri în
alte de a^hiere. La 
acest schimb de 

experiență au participat peste 
400 strungari din uzina noa
stră care după demonstrațiile 
practice au pus diferite Întrebări 
cu privire la lucrurile ce le-au 
văzut.

S-a putut observa că aceste 
schimburi de experiență contri
buie efectiv ia îmbogățirea ba
gajului de cunoștințe profesio-

CHIRU ALEXANDRU 
tirungar, 

Jtinele „Votile Tudote"- 
Colibași

, (Continuare tn pag. S-a)

ineretului
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Anul XVI, seria Il-a nr. 3432

Succsse ale tinerilor 
din regiunea Ploești

Tineretul din regiunea Ploești 
muncește cu Însuflețire pentru a 
intimpina cel de-al lll-lea Con
gres al Partidului cu realizări 
deosebite In producție, în activi, 
talea patriotică și cultural-edu- 
cativă.

Antrenați Intr-o Însuflețită tn. 
trecere socialistă, tinerii petro, 
liști au forat 5 sonde cu 8-10 
zile mai devreme, au redat pro
ducției 9 sonde din fondul inac
tiv și au recuperat 236 tone de 
țiței din batale.

Cele peste 2.000 brigăzi de 
producție ale tineretului din în
treprinderile metalurgice, apli- 
cind cu succes inițiativa tinerilor 
de la Uzina „1 Mai* Ploești: 
„Nici un leu risipit, fiecare leu 
fructificat", au obținut economii 
de metale și materiale în valoa- 
re de 1.000.000 lei.

Pentru înfrumusețarea orașe
lor și satelor regiunii, pentru 
grăbirea lucrărilor agricole, re
facerea pădurilor, lucrări de Îm
bunătățiri funciare etc., brigăzile 
utemiste de muncă patriotică au 
efectuat un mare număr de ore 
de muncă voluntară, valoarea lu
crărilor executate de ei ridicin- 
du-se la peste 2.500.000 lei.

Măsuri pentru pregătirea 
yacanței pionierilor 

și școlarilor
Sfatul popular al regiunii Ora- 

dea a luat din timp o serie de 
măsuri pentru pregătirea In 
bune condiții a vacanței de vară 
a pionierilor și școlarilor.

In localități pitorești ca: 
Moneasa, Stina de Vale, Vadul 
Crișului, Bulz, Pietroasa și al
tele' se pregătesc taberele unde 
își vor petrece vacanța de vară 
peste 4.000 elevi și pionieri din 
regiunea Oradea și peste 400 din 
regiunea Cluj. Numeroși alți e- 
levi vor merge în vacanță In 
taberele de la munte sau la 
mare, ori taberele sportive.

In prezent, la localurile tabe
relor din regiune sz fac ultimele 
reparații și renovări, se Înlo
cuiește mobilierul, se amenajea
ză terenuri sportive și spații 
verzi. Elevii ce vor veni Ia odih. 
nă vor lua parte Ia numeroase 
manifestări culturale și sportive.
txcursu.

------•------
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Sîmbătă 28 mai 1960

letd-le In fotografi* pe tinerei Mogda Tornek șl lolcndc Szabo de la Fabrica de lncălț&nlnte 
„lanoș Herbak" din Cluj prezentind ultimele creații de modele ale fabricii.

Foto : N. STELORIAN

Uleiul și zahărul
De la apariție lor în presâ, 

reiau mereu proiectul de Direc
tive al celui deal lll-lea Con
gres al P.M.R. și programul eco
nomic de perspectivă. Mă opresc 
îndelung asupra cifrelor și-ml 
dau seama că ele cuprind 
in severa lor elocvență însăși 
istoria ultimelor două decenii.

Nicolae Jianu

Fotografia reprezintă un aspect aî secției de centrifugare a za
hărului de la Fabrica de zahăr și ulei „Oltenia*4 din Podari, re
giunea Craiova construită în anii regimului democrat popular.

lupta poporului nostru sub con
ducerea partidului pentru o 
viață mai bună, pentru liber
tate. pentru bunăstare.

Am fericit totdeauna genera
țiile care au deschis ochii șl 
s-au dezvoltat sub lumina pa
triei libere, a regimului demo
crat-popular, pe tinerii care 
n au cunoscut durerile trecutu. 
lui, n-au simțit pe spatele lor 
biciul exploatării. Cei mai vîrst- 
nici au insă posibilitatea de a 
face comparații, de a măsura 
in chip concret scitul uriaș pe 
care l-a făcut societatea noa
stră. Mam născut și cm trăit 
între ©omeni săroci, o căror 
viață e"o mai prejog chiar 
cech a clinilor din casele 
ceior avuți. Am văzut cu ochii 
moi o întreagă familie de țărani 
din Moldova de sus, hrânindu-se 
dintr-un singur ou. Șese oameni 
Wigeau un fk do pal în zeoma 
oului. apoi șl-l frececu printre 
buze, omăgindu-se câ iau prin- 
zul. Cu alți copii din mahala 
cumpăram cdesec de 50 de 
bani ulei, c:eva picături pe 
fundul unul pahar, și de un leu 
zahăr, trei bucățele de zahăr. 
Est» de necrezut, nu-4 aș© î $1 
totuși ccecsta era o tragică rea. 
litote pentru milioane de oa
meni. De oceea, pancurgînd tex
tul proiectului de Directive șl 
programul de perspectivă, om 
reținut cu deosebire datele pri
vind două romuri de producție, 
lată de pilda : In 1938 se pro
duceau la noi 17.800 tone de 
ulei comestibil. In 1959 produc
ția s-a ridicat la 60.000 tone. In 
1965 se vor p'oduce 200.000 
tone iar In 1975 vom putea ai 
junge la 400.000 tone.

Faceți singur! socoteala șl 
măsurați cît îi va reveni fiecărui 
locuitor din această uriașă can
titate. Cei care au tîmplele că
runte, își mai amintesc și acum 
de bidoanele verzi cu „Olio Sa
sso" din care nu s-au înfruptat 
și care rămîneau ca niște ciu
date bunătăți exotice I

Dar zahărul ? Povestea aces
tui aliment e și mai tragică. Cîți 
copii se stingeau înainte de a fi 
cunoscuț dulceața lui ? Cîți oa
meni puteau să guste în fiecare 
zi o fărimă din marfa trustului 
Roman-Giurgiu-Sascut ? Imi aduc 
aminte că . în lunile lungi de 
iarnă oamenii mai beau ceai cu 
„bucățica**, adică propteau sub 
limbă o microscopica bucățică 
de zahăr și treceau peste o 
stacană de apă fierbinte.

Știu că în unele case, se păs
tra ascunsă Intr-un iertar, © 
pătrăț'xă de zahăr pentru mu
ribunzi. Măcar în dlpa din 
urmă omul sâ simtă pe buzele 
red acest dulce dar al pămln- 
tulul-

Ct a trecut de-atund ! Vreo 
douăzeci și doi de ani șl uite, 
față de cele 98.000 tone de za
hăr produse In 1938, am avut 
In 1959 vreo 242.000 tone, In 
1965 vom avea 460.000 tone Iar 
în 1975 aproape un milion ju
mătate de tone. Această creș
tere miraculoasă se datorește 
revoluției, planurilor partidului 
cărora poporul le-a dat viață. 
Duceți-vă în casele celui mal 
pierdut cătun, șl cea mal uitată 
uliță și veți găsi cristalele dulci 
dătătoare de viață. Duceți-vă în 
creșe și cămine, și veți vedea cît 
zahăr li se dă copiilor, gratuit 
Gîndiți-vă că peste cîțiva ani a- 
ceste cantități se vor dubla, șl 
se vor împătri.

Gîndiți-vă șl mulțumiți clasei 
muncitoare și partidului el.

în

Unul după altul Qjiii de școală, 
anii adolescenței s-au scurs pe 
nesimțite. Uniforma nouă, îm
brăcată in clasa a Vlll-a a rămas 
scurtă. Cei care-o purtau atunci, 
au crescut. Au aproape 17 pri
măveri. Au devenit maturi, sînt 
preocupați de probleme serioase, 
de viitor.

„Tu ce vrei să devii ? Unde a i 
să lucrezi după terminarea șco
lii ?** ...sînt frinturi de discuții 
auzite în fiecare clasă a Xl-a.

După publicarea proiectului 
Directivelor celui de al Hl-lea 
Congres al P.M.R., asemenea dis
cuții au devenit și mai frecvente, 
mai aprinse. Unii vor să se 
numere printre constructorii ma
relui combinat de la Galați, alții 
să lucreze ca muncitori la una 
din marile fabrici sau uzine ale 
patriei ; alții vor să lucreze pe 
întinsele cimpii ale gospodăriilor

pragul examenului 
de maturitate

colective, sau să se dedice acti
vității științifice.

Dar deocamdată, pînă la înfăp
tuirea acestor năzuințe mai au de 
trecut un prag, care cere un efort 
susținui, o pregătire temeinică : 
examenul de maturitate. Exame
nul ce încununează efortul ani
lor de studii, ce-ți dă dreptul să 
te consideri matur. Spre acesta 
își îndreaptă gîndul în aceste zile 
fiecare elev din clasa a Xl-a.

Zilele trecute m-am oprit la 
Școala Medie „Zoia Kosmode
mianskaia11 din București și am 
stat de vorbă cu viitoarele absol
vente,

în vederea examenului de ma
turitate școala, ajutată de 
organizația U.T.M., a inițiat o 
serie de acțiuni interesante care 
să ajute elevele în pregătirea 
materiilor, în sistematizarea și 
aprofundarea lor, le-a creiat

condiții pentru ca să poată stu
dia.
. De la începutul anului, în fie
care clasă, s-au organizat repe
tiții la materiile la care se dă 
examenul de maturitate. De 
doua, sau de trei ori pe săptă- 
mină, cite două ore în afara pro
gramului, se reia, lai istorie, ro
utine, matematică, fizică, econo
mie politică și socialism științi
fic, materia, studiată în acești 
patru ani.

— Repetițiile nu se rezumă în
să numai la ceea ce au elevele în 
caietele de notițe sau la ceea ce-și 
amintește fiecare, a adăugat secre
tara biroului U.T.M. al clasei 
a Xl-a B. Se urmărește ca la a- 
ceste repetiții elevele să-și 
completeze unele cunoștințe, să 
și le lărgească. Acum, puterea 
noastră de înțelegere, de in
terpretare este mult mai mare

față de primii ani de școală. Alt
fel am ințeles în clasa a Vlll-a, 
de pildă, un fenomen social în
vățat la istorie și altfel îl în
țelegem acum, într-a Xl-a. De a- 
ceea, problemele repetate la so" 
cialism științific sau la Istoria 
R.P.R. au fost însoțite de vizite 
la Muzeul de Istorie a Parti
dului, la Muzeul Lenin-Stalin,

De asemenea, odată cu repe
tarea problemelor de fizică, au 
fost organizate vizite la între
prinderi ca uzinele „23 August", 
„Mao Țze-dun“, „Timpuri Noi", 
Acolo U s-a explicat „pe viu" 
anumite cunoștințe, li s-a de
monstrat cum funcționează anu
mite motoare, pentru ca elevele 
să-și poată forma o imagine clară.

MONICA VERDEȘ

f Continuare în pag. 3-a)



ȘANTIERUL—SCOALĂ A MUNCII

Școală
și la propriu 
și la figurat

Șl A CULTURII

Cei niaî mulți dintre tinerii 
care lucrează la Bicaz, aici pe 
șantier, au căpătat certitudinea 
valorii lor, și-au descoperit ap
titudinile. Dar nu numai atît. 
Șantierul Ie-a dat nu numai o 
calificare, oi le-a deschis și ori
zonturi nebănuite. Aici mun
ca merge mînă-n mină cu însuși
rea culturii, în cadrul procesu
lui de formare a omului dc tip 
nou, socialist, un om cu o pregă
tire multilaterală. Pe șantier ti
nerii au învățat, în afară de me
serie, și să înțeleagă și să apre
cieze o carte, să asculte cu aten
ție o conferință și să-și însușeas
că ideile ei de bază. Pe șantier 
este socotit bun muncitor acela 
care caută să-și depășească — 
prin cultură — calitățile să se 
perfecționeze mereu pe plan 
profesional și cultural.

Anton Beretca lucrează pe 
șantier din 1952. Aici a devenit 
maistru constructor de baraj. Tot 
aici a fost primit în rîndurile 
partidului. A muncit mult, a ci
tit mult și în cele mai grele 
momente ale construcției, cel 
mai solicitat dintre tinerii noștri 
a fosț 'd, pentru promptitudinea 
cu care lucrează, pentru soluțiile 
interesante pe .care le găsește —• 
rod , al pregătirii , șale intense. 
Munca și viața p’e șăritieț'^u ple
dat pentru înscrierea lui în fa
cultate, i-flU: arătat ca e omul- 
potrivit pentru a fi inginer. A- 
cum este studenț în anul II la 
cursurile fără frecvență ale Fa
cultății de construcții din Bucu
rești. Peste cîțiva ani, pe alt șan
tier, ne vom întîlni cu tînărul 
inginer Anton Beretca. Atunci 
va avea 31 de ani. Dar el nu va 
uita de Bicaz, de locul în care, 
datorită ajutorului dat de partid 
a venit în contact cu munca de 
înaltă specializare și cultură.

în acest an a crescut serios 
numărul tinerilor muncitori în
scriși la cursurile serale și fără

frecvență ale Școlii medii din 
Bicaz. Pe toate șantierele hidro
centralei și la fabrica de ciment 
s-au luat măsurile ce se impu
neau pentru a crea muncitorilor- 
elevi condiții optime de învăță
tură. La Stejaru s-a amenajat un 
dormitor comun numai pentru 
muncitorii-elevi. Aici ei au posi
bilitatea să-și pregătească lecțiile 
împreună. Conducerea șantierului 
le-a pus la dispoziție pînă și cer
neală și hîrtie sugativă. Organi
zațiile U.T.M, se îngrijesc în
deaproape de situația la învăță
tură a muncitorilor-elevi. O ac
tivitate deosebită în acest sens se 
duce la fabrica de ciment. Aici 
se aplică inițiativa pornită de la 
Șantierul naval din Constanța. 
Fiecare inginer sau funcționar 
și-a luat angajamentul de a aju
ta cîțiva muncitori-elevi la învă
țătură. Roadele aplicării acestei 
inițiative s-au văzut în trimestrul 
II cînd o serie de elevi, înainte 
cu rezultate slabe Ia învățătură, 
și-au îmbunătățit situația. Tot la 
fabrica de ciment a apărut o ga
zetă specială de perete la care 
sînt afișate rezultatele la învă
țătură ale fiecărui muncitor-elev, 
problema învățăturii lor deve
nind astfel o cauză a întregului 
colectiv.

Faptul că au lucrat la Bicaz 
ya fi pentru constructorii viitoa
relor hidrocentrale o referință 
foarte bună. Cererile lor de an
gajare ]a Bicaz au fost de fapt 
cereri de înscriere la o școală 
înaltă. Un tînăr de la baraj vor
bea de faptul că la Bicaz în 
fiecare moment înveți și treci 
un examen.

Viitorii constructori de hidro
centrale au învățat la Bicaz lec
ții de valoare. Au învățat să 
construiască și să studieze cu pa
siune. perseverent, au învățat să 
devină oameni de tip nou.

VICTORIA IONESCO

La stația de radioamplificare.

care s-a propus înlocuirea unui 
motor deteriorat. Totul ar fi cos
tat 100.000 lei. Dar secretarul 
organizației de secție U.T.M. din 
atelierul electric are idei, are 
cunoștințe tehnice căpătate atit 
prin munca de zi cu zi cit și 
prin lectura cărților tehnice. S-a 
gîndit să recupereze motorul, 
să-l repare cu material existent 
în atelier, în trei zile — un ter
men minim, de neconceput la 
prima vedere. La data fixată 
lucrarea era terminată, repara
ția costase doar 500 lei. Cineva 
remarca : „500 lei — contra
100.000 lei !“ Uitase să adauge, 
„Bravo Vișoiu !“

...Și într-o ședință nimeni nu 
rîde cînd un inginer de la ci
ment critică aspru o situație : 
„se poate să avem pe anul 1960 
numai 10 inovații la cabinetul 
tehnic ? Și, ce-i mai grav după 
părerea mea, numai 200 de ci
titori la biblioteca tehnică ?"... 
Cum să se rida ?! Oamenii sînt 
de acord că e grav dacă sînt 
numai 200 de cititori ai litera
turii tehnice intr-o fabrică în ca
re economiile realizate prin ino
vații, anul trecut, însumează 
1.800.000 lei. înseamnă că se 
poate și mai bine. De ce să nu 
urmeze mai mulți exemplul ingi
nerului comunist V. Mano- 
lache, al utemiștilor Roth Ernest

și ing. G. Bulinschî, harnici ino
vatori, cititori pasionați la bh 
blioteca tehnică ?

Nu fac o corelație mecanică 
între cărțile citite și realiză
rile în producție dar nu există 
nici o îndoială că cele din
ții le înriuresc pe cele din ur
mă. lată un exemplu : la baraj 
planul de turnare pe primul tri
mestru al anului acesta a fost 
depășit cu 27.195 m.c. La același 
sector, în care munca se desfă
șoară cu o amploare nemaiîn- 
tilnită altcindva, cititorii biblio
tecii au timp să mai ia de la 
club 306 volume.

După ce se va pune în func
țiune hidrocentrala, cei care ani 
de-a rîndul au ridicat 
edificiu al luminii vor 
alte șantiere, în uzine, 
tăți. Multe din locurile unde vor 
lucra, vor utiliza energie elec
trică de la Bicaz. Și dacă cine
va va vorbi frumos, lăudînd e- 
fortul cu care oamenii au cons
truit hidrocentrala, să nu uite 
nici cartea. Ea a fost pentru 
mulți constructori prietenul apro
piat, sfătuitorul, mîndria lor. A- 
propiata lumină pe care o va 
da hidrocentrala cuprinde în 
egală măsură și strălucirea pe 
care a aprins-o în ochii multor 
tineri de aici paginile unei cărți.

TITA GHIPER

Și artele

Lumina 
din paginile 
cărților

Pe șantier oamenii au învățat 
să îndrăgeasca din tot sufletul 
cartea cane le aduce lumina și 
înțelepciune. Mi-aduc aminte de 
un băiat care a venit la mine 
cu un caiet de versuri și s-a re
comandat : Qh. Șerban, electri
cian la Stejaru. Am discutat 
împreuna despre încercările sale 
naive de poezie și despre cărți. 
Citise puțin, nu frecventa bi
blioteca șantierului. Versurile nu 
erau nici ele prea bune, l-am 
recomandat să citească mai 
mult. Poate dacă îndemnul meu 
ar fi fost singurul, omul n-ar fi 
citit. Au intervenit însă și sfa
turile profesorilor de la liceul 
unde urma cursul seral, și mun
ca de popularizare a cărții dusă 
de către organizația U.T.M., 
concursul „Iubiți cartea44. Pe 
urmă, prima poezie apărută în 
ziar i-a creat oarecare faimă 
printre tovarășii de muncă, fai
mă care trebuia onorată și prin 
lectură. Băiatul a început să 
citească mult, divers, cu sete. 
Cărțile îl educau, îi șlefuiau 
gustul. Poate legătura pe care 
o fac e forțată dar, treptat, a 
renunțat la bucla pe care și-o 
făcea pe frunte, cu migală fe
minină, la vocabularul pestriț. 
Din primii bani primiți pe poe
ziile publicate în ziar și-a cum
părat „Antologia poeziei romî- 
nești“. Auzind despre profunzi
mea gîndirii în „Hd-mlet", ne
găsind volumul la bibliotecă 
(Shakespeare e un autor prefe
rat al multora de pe șantier) 
l-a împrumut pe cîteva zile de 
la un cunoscut și a copiat ju
mătate din piesă pe un caiet. 
Desigur, putea să mai aștepte, 
desigur, putea merge la Piatra 
Neamț, să-și procure cartea, 
desigur a exagerat, toate aces
tea sînt observații logice. Dar 
gestul acestui electrician ute- 
mist de 20 de ani spune foarte 
multe olespre cultivarea pe șan
tier a dragostei față de cultură, 
despre roadele ei.

Pînă cînd se va lăsa la vatră 
(acum își satisface serviciul mili
tar), hidrocentrala va fi termi

nată. Nu știu dacă o sâ4 mei 
văd, nu știu unoe va lacra.

H văd totuși in casc iui 
peste 20 de ani, vâd raftu'ne oe 
cărți regate, cartoncte. oc-omd 
din ce in ce mai vnuk spcțkr pe 
pereți, și vod, in acea b b<soflecâ 
un caiet uzat pe a cotțun, cu 
ce mea ia puțin decotoratâ de 
vreme : „Hcmtet* - p-esă oe 
W. Shakespeare copcto |c B - 
caz, pe sonter. Pentru secerai 
pe care a crescut Gh. Setoon și 
cartea a fost unu; din mo- 
te riale le de construcție, pe cec 
mai mare importanță.

...Era în seara revelionu
lui. Bibliotecara de la clubul 
central se pregătea să plece a- 
casă, gindindu-se că n-o să moi 
vină nimeni tocmai in ccec sea
ră la club. Au venit totuși patru 
tineri care au cerat, nici mai 
mult n'c* rna* puțin, decît sâ 
fie examinați în cadrul con
cursului „Iubiți cartea** pentru 
a căpăta insigne de ..P'jeten 
al cărții". In acea seară, pen
tru că la revelionul tineretului 
la care erau invitați, voiau nea
părat să apară cu insigna de 
prieten al cărții. Și bibliotecara 
a alergat în noaptea de revelion 
și-a adunat pe membrii comisi
ei. Așa au dat tinerii examenul, 
serioși, atenți la fiecare nouă 
înirebare, au povestit ce-au în
țeles din „Așa s-a călit oțelul* 
și „Amintirile" lui Creangă : 
pe larg, colorat. E poate un 
fapt mărunt dar care dovedește 
din nou că pe șantier cartea a 
devenit pentru foarte mu Iți ti
neri prietenul și sfetnicul de fie
care zi. Și dacă bibliotecara a 
avut tactul da a nu sublinia 
ciudățenia situației, înseamnă 
că această ciudățenie nu tre
buia remarcată : o atare pesi- 
une pentru cultură, pentru carte 
nu începe nici „de la ’ntîi" - nici 
nu e înscrisă între anumite ore.

Dar cartea poate apoi să de
termine prin influiența ei educa
tivă date și ore importante, mo- 
mente-cheie în viața omului. 
Vișoiu Victor, un electrician de 
la fabrica de ciment a asîstat 
la o discuție între tehnicieni în

torită audițiilor urmate de ex
plicații, a conferințelor unor 
compozitori care au fost pe la 
noi am început să mă apropii 
de înțelegerea muzicii și ascult 
cu plăcere „Balada44 lui Ciprian 
Porumbescu, „Rapsodia l-a“ de 
Enescu și sper să merg și mai 
departe în acest domeniu.

Este și firesc să fie așa. 
Avem doar tot ce ne este nece
sar pentru a ne cultiva, a ne 
forma gustul artistic : cinema, 
teatru, cărți, organizăm audiții 
muzicale, reuniuni, procese lite
rare, simpozioane etc. în rîn
durile de mai sus am dat 
exemple despre felul cum am 
fost ajutat eu să mă apropii de 
artă. Dar cite nu s-ar putea 
spune despre activitatea cultu
rală de masă ce se desfășoară la 
noi. Programul clubului central 
anunță noi domenii în care ti
nerii se vor putea îmbogăți din 
punct de vedere cultural, ei vor 
putea să-și satisfacă cerințele 
artistice și în cercul de artă 
plastică și în cercul de fotografi 
amatori care se vor înființa Ja 
noi. Zi de zi învățăm să iubim 
frumosul și să-l înțelegem în 
adincime. să pricepem ceea ce 
este esențial intr-o operă de 
artă, formîndu-ne gustul, însu- 
șindu-ne principiile estetice cu 
ajutorul cărora să putem apre
cia la justa ei valoare o lucrare 
de

caracterul contradictoriu atl a- 
cestui personaj care apare ade
sea în postura de egoist și în- 
gîmfat. Regizorul mi-a explicat 
că la orice personaj trebuie să 
căutăm ceea ce este esențialul, 
mesajul care-1 transmite auto
rul prin intermediul personaju
lui și mi-a arătat că, în ciuda 
defectelor lui, Valeriu este în 
fond un om cinstit, un muncitor 
bun și de aceea el se transfor
mă în bine pe parcursul piesei.

Toate aceste preocupări cul
turale, îndrumarea care ni se 
dă ne ajută să ne dezvoltăm 
dragostea pentru cultură, gustul 
artistic- O dovadă bună în a- 
cest sens este faptul că ne-am 
obișnuit să discutăm împreună 
după fiecare film sau piesă de 
teatru văzută. Deunăzi, vor
beam cu tovarășii mei din e- 
chipa artistică, de exemplu, 
despre filmul sovietic „Ceasul 
s-a oprit la miezul nopții'* care 
ne-a plăcut foarte mult la toți. 
Ceea ce m-a bucurat în mod 
deosebit a fost că eu și tova
rășii mei ne-am apropiat mult 
în ultima vreme de o înțelegere 
mai adîncă a artei și aceasta 
se vede în faptul că noi putem 
să arătăm nu numai ce, ci și 
de ce ne-a plăcut cutare episod 
sau cutare personaj, să remar
căm complexitatea sufletească 
a unor eroi, dramatismul unor 
situații ș. a.

Eu iubesc nu numai teatrul 
și cinematograful, ci și muzica. 
Muzica clasică a început să-mi 
fie dragă, dar pînă nu de mult 
n-o prea înțelegeam. Acum, da-

Biblioteca clubului central Bicaz.

dub tinerii dansatori interpre
tau dansurile moldovenești 
costume moldovenești.

Vasile Kiss nu era pe scenă. 
Privea dinlr-un colț și se bucura. 
Era primul lui spectacol. Cind a 
venit din Ardeal, cu ani în
urmă, împreună cu alți briga
dieri, Kiss s-a dus la repetiția
echipei de dansuri. Erau cîțiva
doar. Au început cu dansurile
ardelenești. Se părea că și in
structorul le cunoștea mai bine. 
Dar iată, inlr-una din zile, Kiss 
a venit cu o propunere: să se 
îmbogățească repertoriul. Și în 
primul rînd cu dansuri moldo
venești. „Sîntem doar pe Valea 
Bistrițe: — a spus el.

Nu a fost ușor. In timpul său 
liber, Vasile Kiss a cercetat mult 
ca să învețe dansuri moldove
nești. împreună cu un alt tînăr, 
a cules dansul ,.Leșeasca" de la 
moș Cojocaru din Tarcău. Intîi 
l-au învățat ei, apoi i-au învă
țat și pe ceilalți. A urmat ,.Bă
tuta de la Serafinești" și altul, 
șt altul.

Vasile Kiss, artist amator al 
echipei de dansuri, a participat 
la multa, multe spectacole. Și, 
totuși, in seara aceea la clubul 
central, el nu era pe scenă. Pri
vea din sală echipa stejărenilor; 
era la primul său spectacol, cu 
pnma echipă pe core o pregă
tise eL Devenise, din artist a- 
mator, un pricepui instrucloTa 

hVreau să cîntl"
Am in față un caiet de ver

suri. Sini scrise de un pionier, 
elev al școlii de la Dodeni, din 
colonia șantierului. Cind a -venit 
pe șantier — împreună cu fa
milia — Mărgărit Popa era 
un ține, încă departe de a des
luși buchea. A trăit aici, pe 
șantier, alături de sute de copii 
ai constructorilor. învață aici și, 
firesc, trăiește atmosfera trepi
dantă a șantierului, face parte 
din organismul viu al acestuia. 
Mărgărit scrie versuri. A început 
naiv. Dar tot ceea ce a văzut și 
vede în jurul său, mai intîi ca 
simple miniaturi, și-au făcut loc 
în creația sa. Și iată că, s-a aș
ternut filă după filă, s-au adu
nat impresiile. „Vreau să cînt!if 
— se intitulează una din poe
ziile pionierului Mărgărit.

marele 
porni pe 
la facul-

și-au găsit
de 
în 

decît 
E Gherghina Boldur 

tînărâ, harnică și iute. 
La fabrica de beton de la baraj, 
unde muncește ca lăcătuș. are 
mult de lucru. Lăcătușul Gher
ghina Boldur începe, după ore
le de producție o nouă muncă. 
La sala de repetiții, are în șir, 
citata zile pe săptămînă, repe
ta rolul „Bătrinicii". Este pri
mul ei rol dar s-a îndrăgostit 
ații de mult de teatru, aici pe 
șantier incit — nu, nu este nici 
o exagerare — nu poate renun
ța la el. Instructorul o caracte
rizează lapidar: „are talent, e 
foarte conștiincioasă la repetiții, 
pricepe bine și respectă orice 
indicație''.

Spectatorii o aplaudă și co
mentează :

— E formidabilă ,,bătrânica" !
— Are multă, multă autenti

citate!

în
Vîntule, ce-atingi

Dealuri, munți, coline, / Vreau 
s-alerg, să cînt cu tine / Patria 
mea dragă. / Tu, să mă înveți, 
furtună / Cum seîntei să scapăr/ 
De dușmani cînd voi să apăr / 
Țara mea străbună.

...Poate că, într-o viitoare ex
poziție a lui Dumitru Panai- 
tescu vom întîlni și chipurile ti* 
narilor care, aici, pe șantier, se 
apropie de artă, de creație.

Fiecare tablou, fiecare vers* 
fiecare manifestare a artiștilor 
amatori de pe șantier — din ce 
în ce mai mulți — este rezul
tanta firească a folosirii con
știente, creatoare a condițiilor 
create de partid, pentru ca vi
surile lor cele mai îndrăznețe 
să se îndeplinească. Și oriunde 
vor munci și vor crea în viitor 
constructorii-artiști amatori de 
la Bicaz ca și aici ei vor expri
ma gîndul plin de caldă recu* 
noștință partidului iubit.

artă.

POPESGU 
muncitor la 

Centrale

GRIGORE
Atelierele 
Bicaz

de 
ti-

de

Evident, pentru mulți tineri 
de U Stejaru, atracția către 
p.ctură a lui Panaitescu nu era 
o taină. U văzuseră deseori, cău- 
tind un coif, „un unghi'" și ii 
înconjuraseră urmărind migala 
cu care reda viață pe piază 
imaginilor. Tablou după tablou 
se înscriau in colecția sa — gura 
.«*neiuă a tunelului cu lucrările 
t.roi’eior... silueta canalului 

uzina... un grup de 
nen la lucru...

Tablourile sini cunoscute
oamenii șantierului. Unde chiar 
mai departe. Dumitru Panai- 
teseu, miner foarte priceput, 
fruntaș in producție, a fost de 
multe ori citat in fața tinerilor 
pentru munca sa ia tunel. După 
cum Unârul artist amator, se 
poate număra ca autor al unei 
colecții de tablouri in care se 
regăsește șantierul, cu lucrările 
lut, cu atmosfera și pulsul său. 
Ca și mulți alții, Panaitescu sim
te necoia să
sețea muncii, 
noi, mari la
suși participă cu înflăcărare. Șan
tierul nu l-a ajutat numai
Să-fl pună in valoare calitățile
de bun meseriaș, l-a ajutat in 
același timp să-și pună in va
loare și celelalte aptitudini. Și, 
dacă i-am sugera lui Panaitescu, 
poate că, într-o viitoare expo
ziție, am intilni chiar chipurile 
multor tineri care aici pe șan
tier nu numai că și-au însușit o 
meserie dar s-au apropiat și 
artă, de creație. N-ar lipsi 
tund...

...„Bâtrinica
„Bătrînica" este cunoscută 

aproape două mii de oameni 
pe șantier. „Bâtrinica" nu este 
alta decît unul din personajele 
piesei lui Dihovîcinii și Sklo- 
baski „Suflete de hîrtie" pe 
care au prezentat-o în fața con-

Profilul
constructorului
cetății luminii
Mă gîndesc la oamenii care 

au ridicat toate acestea la Bicaz.
Cum au

structarilor, artiștii amatori 
la baraj. „Bâtrinica"" arată 
realitate cu totul altfel 
pe scenă. ~

La 
unde mui

La „primul" spectacol
Vasile Kiss se enervase. Ve

nise de la Stejaru la Clubul 
central să ia costumele pentru 
echipa de dansuri a șantierului 
și nu se putea înțelege de loc 
cu administratorul clubului:

— Nu merge tovarășe, 
țelegi ? insistă Kiss.

— Eu nu știu: astea 
astea le dau!

— Bine, dar înțelege: 
să interpretez dansuri

nu în-

le am.

nu pot 
moldo

venești in costume din Țara Oa
șului. Mie îmi dai ce-ți cer !

— Nu am altele aici. Sînt 
date. Și, mă rog, cine ești 
mata de nu poți dansa ca toată 
lumea ?

Nu știu cit a continuat discu
ția. Cert este însă că seara, la

HOR IA TOMA

Spectacolele artiștilor amatori 
sînt întâmpinate întotdeauna cu 

bucurie de constructorii Hidro
centralei-,^. I. Lenin"

învățăm 
să iubim
frumosul

De curînd cineva m-a între
bat cum merg repetițiile echipei 
noastre de teatru de amatori la 
piesa „Noi cei fără de moarte*4 
de Mihail Davidoglu. I-am po
vestit atunci că am terminat 
lectura la masă, că am început 
să studiem mișcarea de scenă 
„pe alb" (adică fără decor), că 
s-a făcut schița de decor și că 
în curînd se va trece și la con
fecționarea decorurilor. Iată cu
vinte pe care, auzindu-le cineva 
care nu știe ce înseamnă viața 
noastră nouă, s-ar mira că le 
spune un muncitor, un om de 
altă profesiune decît una legată 
de artă, de teatru. Acel cineva 
s-ar lămuri numai dacă i s-ar 
arăta că șantierul nostru, ca 
și orice întreprindere din patria 
noastră, este o școală de edu
cație a tineretului în spiritul 
dragostei față de muncă și cul-

tură, care formează oameni cu 
o pregătire multilaterală

Eu, de pildă, sînt un specta
tor pasionat de teatru și cinema, 
nu mi-a scăpat un film sau un 
turneu care a fost pe aici pe la 
noi (am acasă o colecție de zeci 
de programe ale spectacolelor 
prezentate la Bicaz) dar de-a- 
bia activînd ca artist amator, 
am injeies însemnătatea educa
ției estetice, a ajutorului dat ti
nerilor să priceapă ceea ce este 
principal intr-o operă de artă. 
Cu totul altfel înțeleg și eu a- 
cum o piesă de teatru sau un 
film după ajutorul primit în 
cadrul activității de amatori de 
la regizorii și actorii Teatrului 
de stat din Bacău, care ne spri
jină în muncă. De exemplu, 
cind am repetat rolul lui 
Valeriu din piesa „Noi cei fără 
de moarte", nu prea înțelegeam

venit ? Multi erau 
din îndepărtate să
tucuri de ț munte 
sau de șes, pri
veau și ascultau 
cu uimire larma 
surdă a ciocanelor 
care sfărîmă gra
nitul, a betoniere
lor în continuă în- 
vîrtire, zborul lin 
de pescăruș al be
nelor. Mulți nu se 
cunoșteau nici pe 
ei, nu știau cite 
lucruri minunate 
pot da. Și aici, pe 
șantier, viața clo
cotitoare, patosul 
socialist i-a ajutat 
să se formeze. Dar 
acest lucru nu ar 
fi fost posibil dacă 
nu-i ajutam pe 
toți acești tineri, 

■imul rînd, să 
politica 
nostru, 

drumul luminos de 
făurire a vieții noi, 
socialiste. I-am în
cadrat In învăță- 
msntui politic i-am 
obișnuit cu lectura 
cărților ideologice și 
științifice, cu au
dierea conferințe- 

vizionare» expozițiilor,

igă 
ului

fiecare cursant să devină frun
taș în producție. In organizațiile 
de bază U.T.M. de pe șantier a- 
ceastă inițiativă a avut un ecou 
deosebit.

Pentru a stăpîni natura, pen
tru a o transforma, li se cere 
tinerilor calitățile unui luptător 
neînfricat. în cine ar fi putut 
găsi exemplul cel mai grăitor, 
dacă nu în cunoașterea glorio
sului trecut de luptă al parti
dului, în eroismul celor mai 
buni fii ai poporului — comu
niștii. Gomitetii raional U.T.M. 
Bicaz, sub conducerea co
mitetului raional de partid, a 
organizat numeroase întîlniri în* 
tre activiștii de partid și de stat 
și tinerii constructori. Din a- 
ceste întîlniri tinerii au aflat 
despre lupta clasei muncitoare 
condusă de partid pentru zdro
birea exploatării, pentru con
struirea socialismului în pa
tria noastră. Tot în acest scop 
s-au ținut conferințe ca : „A de
veni membru de partid — cea 
mai mare cinste pentru un ute- 
mist‘‘. La colțurile U.T.C. s-au 

din 
La

cinte frumu- 
a lucrărilor 
care el in- I

Sala de spectacole a clubului central-Bicaz.

lor și
am organizat pentru ei excursii 
la locuri istorice, Învățarea etn- 
tecelor și poeziilor patriotice, 
revoluționare etc. $1 ei au în
vățat. Au învățat cu nesaț pen- 
tru că în fața lor s-a deschis o 
lume măreaiă. care le-a dat 
scop vieții și le-a descătușat e- 
nergia.

Cînd au venit pe șantier 
M. Manolache, electrician la fa
brica de ciment, D. Aiftimie, 
strungar la autotransporturi, A- 
lexandru Mihai, mecanic la ba
raj, Gh. Lungu, electrician 
uzina „Diesel", Gh. Jora, 
canic — ca să ____
cîteva exemple — aveau puține 
cunoștințe politice. Aici au în
vățat și statutul organizației 
noastre, aici au început să stu
dieze documentele de partid, lu
crări ale clasicilor marxism-le- 
ninismului, care i-au ajutat să 
înțeleagă că izvorul frumuseții 
vieții siă în muncă — în mun
ca de construire a socialismu
lui. Pentru a-i ajuta pe tineri 
să ajungă la o asemenea con
știință înaltă organizațiile 
U T„M.. sub conducerea organi
zațiilor de partid, au organizat 
apropierea tinerilor de studiul 
științei marxist-leniniste intr-o 
legătură organică cu munca pe 
care ei o desfășoară zi de zi pe 
șantierul nostru. La cercurile de 
învățăminf din cadrul organiza
ției U.TM.-baraj (secretar G. 
Lungu) de pildă, propagandiștii 
ion Drăghici și Tudor Petru 
fac întotdeauna la seminarii le
gătura între problemele teore
tice învățate și cele pe care le 
ridică însăși munca pe șantier. 
Cel mai concludent exemplu îl 
constituie lecția predată pe mar
ginea expunerii tovarășului 
Gheorghiu-Dej la Plenara 
3-5 decembrie 1959, în urma 
reia cercurile de învătămînt 
litic de la organizația U.T.M.. 
secția electrică (fabrica de ci- 
rnent) și-au luat angajamentul ca

la 
. me

nu dăm decît

Gh. 
din 
că- 
po-

mat mare cinste pentru un 
mist1'. La colturile U.T.C. 
tinut conferințe cu teme 
viata eroică a uteciștilor- 
clubul central s-au organizat 
seri literare cu teme din isto
ria de luptă a clasei muncitoare 
conduse de partid, ca de pildă 
„Grivifa luptătoare", „In frun
te. comuniștii1' etc. Sute de ti
neri au participat la excursiile 
organizate la Doftana.

Aici, pe șantier, tinerii au fost 
ajutați să înțeleagă și adevărul 
științific despre natură și so
cietate. Organizind numeroase 
expuneri cu teme ca „Explica- 
rea științifică a fenomenelor na
turii", „Universul astronomic", 
„Morală și religie" etc., expozi
ții volante ca „Originea și e- 
volutia omului", „Energia nu
cleară tn slujba păcii", difuzind 
cărți de știință popularizată ca 
de pildă : „Ce sînt visele", „Ce 
este sufletul" etc. organizațiile 
U.TM. s-au ocupat în perma
nentă de formarea la tineri a 
unei concepții materialist știin
țifice.

Cu fiecare an care a trecut ti
nerii constructori ai hidrocentra
lei au devenit oameni din ce in 
ce mai bine pregătiți, mai ho- 
tăriti să îndeplinească toate sar
cinile trasate de partid și gu
vern în opera de construire a 
socialismului. Acum, cînd ne 
mai desparte puțin timp de 
ziua cind Hidrocentrala „V. I, 
Lenin" va da primii kw de e- 
nergie electrică, putem spune 
cu îndreptățită mîndrie: acești 
primi kw vor fi și rezultatul 
muncii tinerilor. Sub conduce
rea organizațiilor de partid, or
ganizațiile U.T.M. au contribuit 
la creșterea tineretului, îl mo
bilizează cu succes la Indepli* 
nirea sarcinilor polltico-econo- 
mice ale șantierului. Fiecare ti- 
năr dorește ca, primind aici, la 
Bicaz. calificarea de construc
tor de centrale electrice, să 
meargă pe șantier la Sadu, la 
Roznov. la Lotru sau oriunde 
s-au prevăzut construcții decen- 
trale electrice în următorii ani, 
hotărît să se comporte In așa 
fel îneît să nu umbrească stră
lucirea numelui de constructor 
al cetafii luminii.

MARIN IONEL
prim secretar al Comitetului 

raionul U.T.M. Bicaz

Viata culturală 
a tineretului r

i



VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

La primirea carnetului 
de O. T. M.

Cc tăceți pentru ridicarea 
calității produselor

In sediul comitetului U.T.M. 
le la mina „Filipeștii de Pă
dure*, e multă animație. Ședința 
usese anunțată pentru orele 16 
Iar cei 19 membri ai comitetu
lui U.T.M. au venit cu aproape o 
lumătate de oră mai devreme. Ei 
cercetează pe rînd procese ver
bale, adeziuni, iși fac Însemnări 
n carnețele- Este prima șe- 
iință în care comitetul U.T.M., 
potrivit modificărilor aduse Sta
tutului U.T.M. de Plenara a 
VIII-a a C.C. al U.T.M., va con- 
irma noii utemiști. Marin 
’inichiu, secretar al Comi- 
etului raional U.T.M. Oim- 
pina, care participă la această 
ședință ca Împuternicit al birou
lui comitetului raional U.T.M., 
le explică Încă o dată membrilor 
comitetului U.T.M. ce documente 
se citesc în ședință, cum trebuie 
lompletat procesul verbal, cum 
trebuie să se desfășoare discu
țiile.

!n sediul comitetului U.T.M.
i intrat un tînăr voinic. Este 
ajutorul de miner B. Roșu, 
rînărul acesta lucrează de 
juțină vreme în mină. Dar 
>rin hărnicia și perseveren
ta sa în muncă a devenit re
pede cunoscut printre minerii 
tineri și vîrstnici de aici. Iată 
de ce, adunarea generală a or
ganizației U.T.M. nr. 1 a votat 
in unanimitate pentru pri
mirea lui în rândurile U.T.M. 
Mulți dintre membrii comitetu
lui U.T.M., Ion Ranetti, C. Bu- 
rada, C. Bulduș, Ioana Ionescu
ii cunosc bine pe Roșu din ac
tivitatea practică. După ce 
Roșu și-a exprimat dorința de 
a deveni utemist, C. Vlădescu, 
secretarul organizației U.T.M. 
din sector a primit sarcina să-l 
ajute ca să se pregătească cit 
mai bine în vederea acestui în
semnat eveniment din viața sa. 
îndrumat de acesta, Roșu a stu
diat cu atenție fiecare capitol al 
Statutului U.T.M., s-a abonat 
a „Scânteia tineretului", a citit 
citeva broșuri despre lupta 
P.C.R. și a U.T.C. în ilegalitate, 
despre sarcinile pe care parti
dul Ie pune in fața organizații, 
lor U.T.M. în opera de construi
rea socialismului. Pregătit ast
fel Roșu răspunde cu siguranță 
la întrebările ce i se pun.

Rînd pe rînd, membrii comi
tetului U.T.M. îșf spun părerea 
despre comportarea în muncă 
ți în viață a tânărului Roșu, ii 
tac recomandări cu privire la 
activitatea sa de viitor.

— Nu ne va înșela încrede
rea, intervine în discuție C. Vlă- 
descu, secretarul organizației 
U.T.M. nr. 1- l-aș recomanda 
nsă să-i ajute și pe ceilalți ti
neri să ajungă fruntași ca și 
iînsul. Și apoi să învețe, să-și 
ărgească necontenit orizontul 
loiitic și cultural.

Discuțiile s-au terminat. Vic
tor Codreanu, secretarul comi
tetului U.T.M. pune la vot pri
mirea tînărului B. Roșu în rin
durile U.T.M.

Apoi se consemnează pe ade
ziunea tînărului hotărîrea adop
tată de comitetul U.T-M. și nu*

------•------

Cockteil
Vineri seara ambasadorul R. P. 

Polone la București, Janusi 
Zambrowicz, a oferit un cockteil 
in cinstea delegației comerciale 
guvernamentale a R. P. Polone 
in frunte cu Tadeusz Kropczyn- 
tki. ministru adjunct al Comer
țului Exterior care se află m 
țara noastră în vederea semnării 
acordului comercial pe 5 ani 
intre R- P. Romină și R- P- Po
lonă.

Au luat porte Mihai &sder, 
ministrul Economiei F orestiere, 
Aurel Mălnășan, adjunct al mi* 
nistrului Afacerilor Externe, Ana 
Tonta, Valentin Steri&pol ad- 
juneți ai ministrului Comerțului, 
Martha Abraham, vicepreședinte 
al Camerei de Comerț a R. P- 
Romine, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe, 
Ministerului Comerțului, condu
cători ai unor întreprinderi ro
manești de comerț exterior, zia* 
riști.

(Ațerpres)

Luni 30 mai
PREMIERĂ 
la cinematograful ELENA PAVEL

ontoDUcniA sruatoucui 
taUZIA-flCM
după povestirea lui

K. Tatarișvili
cu

D. DANELIA 
V DJODJUA 
M LONDARIDZE 

O. KOBER IDZE
A. HORAVA 

Scenariul și regia : D. Ron- 
deli, Imaginea: L. Suhov. 
Muzica: A. Balancivadze 

mărul procesului verbal al șe
dinței.

Ușa sediului comitetului 
U.T.M. s-a deschis din nou și, 
Ana Ion, o fată de vreo 22—23 
de ani, se așează timidă și în
gândurată pe un scaun; Pen
tru citeva clipe în sediul 
comitetului U.T.M. s-a așternut 
tăcerea- Apoi, secretarul comi
tetului U.T.M. a început să ci
tească adeziunea fetei și parte 
din procesul verbal întocmit în 
adunarea organizației U.T.M. 
din sectorul centru, în care 
s-a discutat cererea ei de a de
veni membră a U.T.M. Au ur
mat apoi întrebările, discuțiile.

— Lucrezi de mulți ani la 
noi, i-a spus Ion Duțu, cum se 
face că pînă acum n-ai devenit 
utem istă ? Ana Ion se pregă
tise bine pentru această discuție 
cu membrii comitetului U.T.M., 
dar cînd se gîndi la răspunsul

Imemnări de la ședința 
comitetului U. T. M. 

de la mina „Filipeștii 
de pădure" pentru 
confirmarea noilor 

utemiști

dar și răspicat pe care trebuia 
să-l dea o cuprinse un fel de ru
șine și tristețe. Pentru un timp 
Ana a rămas singură cu gînduri- 
le ei. Se gindea la trecutul nu 
prea îndepărtat, cînd cu vreun an 
în urmă, organizația U.T.M. 
din sector respinsese cererea sa 
de a deveni utemistă. „Ca să 
devii membră a U.T.M.. i se spu
sese atunci, nu este suficient nu
mai să dorești acest lucru, ci în 
primul rînd, trebuie să muncești 
și să te comporți în așa fel în- 
cît să cîștigi încrederea utemiș- 
tilor, să meriți titlul de utemis
tă. Or tu nu-l meriți, deocam
dată. Tn producție nu-ți faci da
toria : întîrzii, lipsești. Dar în 
timpul liber ce faci, cu ce te o- 
cupi ? Te plimbi toată ziua fără

Un grup de studenți din anul HI de Ia Focuhateo de meeanizare a agriculturii din Craiova 
pregâtindu-se in vederea examenelor.

Foto 1 P. PAVEL

A. Harciov: c da ăl orie și (a mi (ie
De un larg ți îndreptățit in

teres se bucură în rindurile ti
neretului nostru problemele le
gate de înțelegerea justa, în spi
ritul ideilor marxism-leninismu- 
lui și a unor relații sociale atit 
de importante cum sînt relațiile 
familiale. Numeroasele între
bări pe care le pune orice tî
năr în legătură cu proble
mele căsătoriei și familiei de-a 
lungul secolelor și mai ales 
în condițiile societății socialiste, 
primesc un răspuns competent 
și convingător în broșura „Mar- 
xism-leninismul despre căsătorie 
și familie“, scrisă de cunoscutul 
sociolog sovietic A. Harciov, ti
părită recent de Editura poli
tică.

Autorul familiarizează intîi pe 
cititor cu înțelesul științific, 
marxist-leninist al noțiunii de 
relații matrimonial-familiale des
pre care și-a propus să vor
bească pe parcursul broșurii. 
Căsătoria — notează autorul —■ 
are latura sa naturală și este 
intr-o măsură însemnată o nece
sitate biologică, dar esența ei 
constă în faptul că e o necesitate 
socială- Combătând concepțiile 
burgheze după care căsătoria ăr 
fi o simplă necesitate biologică, 
ar fi determinată numai de o 
„funcție a trupului", A. Har- 
ciov arată relațiile material-eco- 
nomice, relațiile spiritual-psiho
logice (sentimente de dragoste 
conjugală, de atașament), re
lațiile morale (onoarea și demni
tatea soților, sentimentul da
toriei unuia față de celălalt. 

nici un rost Dar utemiști! 
nu s-au mulțumit atunci numai 
să-i spună Anei deschis ce gîn- 
desc despre comportarea ei în 
muncă și în viață- Doi membri 
ai comitetului U.T.M., Victor 
Codreanu, secretarul, și Gh. 
Brașoveanu s-au ocupat îndea
proape, timp de cîteva luni de 
educația fetei. Ana s-a înscris 
la un cerc de învățămînt politic 
U.T.M , iar mai tlrziu în echipa 
artistică a minei- A fost ap« 
chemată la multe acțiuni de 
muncă voluntară, la citeva adu
nări deschise ale organizației 
U T.M. Și astfel treptat, treptat 
Ana a început să se îndrepte.

Ana întrerupse aici firul a- 
mintirilor și răspunse la între
bare cu fruntea sus.

— N-am devenit utemistă 
pină acum, pentru că n-am me
ritat acest titlu.

întrebările și discuțiile care 
au urmat apoi, au dovedit că 
Ana Ion înțelegea acum scopul 
organizației noastre, drepturile 
și îndatoririle unui membru 
U.T.M

Confirmlnd hotărîrea adunării 
generale a organizației U.T.M. 
din sectorul centru, de a primi 
pe tinăra Ana Ion în rindurile 
U.T.M., membrii comitetului 
U.T.M. i au făcut totodată fetei 
și citeva recomandări. Astfel 
ei >-au arătat In ce direcții va 
trebui să-i ajute pe ceilalți ti
neri iîngă care lucrează, i-au 
recomandat să muncească neo
bosit pentru continua perfecțio
nare profesională a sa, pentru 
ridicarea nivelului său politic 
șl ideologic.

Bine pregătită și desfășurată, 
ședința comitetului U.T.M. de 
la mina „Filipeștii de Pădure", 
pentru confirmarea noilor ute
miști și-a atins scopul. Mem
brii comitetului U.T.M. au 
dovedit cu acest prilej o deose
bită răspundere și exigență po
litică față de tinerii care au pri
mit calitatea de membri al 
U.T.M.

L ANDREI

ca și față de societate) și re
lațiile juridice, pe care le cu
prinde căsătoria. După ce dă 
definiția științifici a familiei 
autorul urmărește. pe un nu
măr restrins de pagini, cum 
schimbarea bazei economice și 
a structurii societății a dus in 
mod inevitabil la schimba
rea motivelor de creare a fa
miliei, a formelor ei. a ca
racterului legăturilor familiale, 
precum și la schimbarea rapor
turilor dintre latura material- 
economică și cea spirituală a 
vieții și activității familiei.

Tinărul cititor va găsi extrem 
de instructive și bogate cunoș
tințe in capitolul din broșură 
consacrat dezvoltării relațiilor 
matrimonial-familiale în comuna 
primitivă, în sclavagism și în 
feudalism. Aici el poate urmări 
cu claritate factorii de ordin so
cial care au determinat trecerea 
de la căsătoria pe grupe la că
sătoria pereche, la monogamie, 
precum și esența monogami ei 
bazate pe proprietatea privată, 
pe dominația despotică a soțu
lui, supunerea și înrobirea fe
meii. „Monogamia în societatea 
unde există proprietatea privată 
asupra mijloacelor de producție 
— notează autorul — nu numai 
că permite, dar face chiar regulă 
din întemeierea căsătoriei din 
calcule economice". Această idee 
este bogat ilustrată de autor cu 
prilejul analizei pe care o face 
căsătoriei și familiei burgheze 
și mic burgheze, în care consi- 
detentele materiale meschine, de

In pragul examenului 
de maturitate

(Urmare din pag. l-a) 

precisă a lucrurilor. Mai mult 
ca aricind, anul acesta, în cla
sele a Xl-a s-a dus și se duce o 
luptă susținută împotriva medi
ocrității. „Să nu avem nici o 
corijență pină la examen și 
nici o medie sub șapte". Acea
sta este lozinca tuturor elevelor 
din clasele a Xl-a de la Școala 
medie „Zoia Kosmodemians
kaia*.

Pentru realizarea acestui an
gajament, în fiecare clasă, la 
inițiativa birourilor U.T-M., au 
fost organizate grupe de într
ajutorare, în primul rînd pen
tru materiile cerute la examen. 
Acasă sau la școală se învață 
numai în colectiv. Elevele care 
stăpînesc mai bine un obiect 
sau altul, explică și colegelor 
lor, discută împreună. în felul 
acesta, s-au obținut rezultate 
bune.

O metodă deosebit de eficace 
pentru combaterea notelor slabe 
sânt și adunările fulger. în ul
tima vreme, la clasa a Xl-a A, 
asemenea adunări au dat roade 
frumoase. De pildă, la ultima 
adunare fulger ținută cu cîteva 
săptămâni în urmă a fost discu

afaceri predomină asupra senti
mentelor și înclinațiilor perso
nale.Caracterul inuman al aces
tui tip de căsătorie și familie, 
lipsa de trăinicie lăuntrică, în
cercările odioase ale ideologilor 
burghezi de a demonstra „in
ferioritatea" femeilor sînt pu 
temic și viu demascate de autor 
in paginile broșurii sale .

Vestitorul relațiilor noi, cu 
adevărat umane dintre bărbat 
și femeie, relații eliberate de 
grosolănia animalică și de cal
cule economice cinice, îl repre
zintă in condițiile capitalismului 
familia proletară ; încă de a- 
tunci căsătoria din dragoste de-

ine o regulă în rindurile pro
letariatului, în ciuda influenței 
moralei burgheze dominante și 
a condițiilor materiale de trai 
vitrege rezervate de societatea 
capitalistă familiei proletare.

Autorul trece apoi la familia 
socialistă. „O familie trainică, 
cu adevărat monogamă, bazată 
pe dragostea și prietenia reci
procă dintre soți — subliniază 
autorul în capitolul „Revolu
ția socialistă și relațiile ma
trimonial-familiale" — nu poa
te fi creată fără a elibera 
de asuprire și înrobire jumăta
tea feminină a omenirii, iar a- 
cest lucru poate fi realizat nu
mai odată cu desființarea pro

tat cazul elevei Diana Cazan, 
care luase citeva note slabe. în
treaga clasă a ajutat-o atunci 
pe Diana să se îndrepte. Acum 
ea și-a îmbunătățit simțitor si
tuația la învățătură.

Pentru extinderea celor mai 
bune metode de învățătură, de 
luare a notițelor, birourile 
U.T.M. ale celor trei dase a 
XI-a au organizat adunări gene
rale U■ T.M. deschise cu teme : 
Cum ne pregătim pentru exa
menul de maturitate, cum ne 
organizăm repetarea materiei, 
cum luăm notițe etc.

De curind, clasa a Xl-a B a 
ținut o asemenea adunare. Ci
teva eleve au arătat cum învață 
ele pentru examen, cum își pla
nifică timpul pentru ca sa poată 
cuprinde materia in întregime.

La clasa a Xl-a C, intr-o a- 
dunare generală s-a discutat des
pre luarea notițelor. Au fost 
prezentate cele mai bune caiete 
de notițe și s-a vorbit despre 
felul cum trebuie luate noti
țele la o lecție. în urma acelei 
adunări, în clasă s-au confrun
tat toate caietele de notițe din 
dasa a VIII-a și pină acum. Ele
vele care nu Le aveau completate 
cu notițe bune au fost ajutate să 
și le completeze. Un ajutor pre
țios in pregătirea examenului de 
maturitate, îl constituie și orele 
de dirigenție.

La clasa a Xl-a A la ora de 
dirigenție s-a discutat despre 
literatura de după 23 August. 
La o altă oră s-a ținut un referat 
despre viața și opera lu Cara- 
giale. La clasa a Xl-a B s-a 
purtat, pe baza unui referat, o 
interesantă discuție despre ulti
mele cuceriri ale științei și teh
nicii.

Cîteva aspecte din munca per
severentă, serioasă ce se desfă
șoară la clasele XI de la Școala 
medie „Zoia Kosmodemian
skaia" în vederea examenului 
de maturitate. Examenului de 
maturitate i se dedică fiecare 
ceas, fiecare clipă. Efortul fie
cărei eleve se îndreaptă acum 
înspre trecerea lui cu succes. Și 
aceasta, pentru că fiecare elevă 
este deplin conștientă de faptul 
că numai cu o pregătire temei
nică, cu o cultură generală bo
gată va putea păși mai departe 
în viață, să-și aleagă profesia.

Informații
în codrul marilor aniversări 

culturale recomandate de Con
siliul Mondial al Păcii vineri 
după-amiază a avut loc în sala 
S-R.S.C. din sir. Biserica Amzei 
ședința consacrată comemorării a 
50 de ani de la moartea marelui 
savant german Robert Koch. Ma
nifestarea a fost organizată de 
Comitetul național pentru apăra
rea păcii, Societatea pentru răs
pândirea științei fi culturii și 
Societatea științelor medicale din 
R. P. Romină.

Ședința a fost deschisă de 
acad. prof. dr. N. Gh. Lupu. 
Despre personalitatea fi opera 

prietății private asupra mijloa
celor de producție și instituirea 
unor relații economice de ajutor 
reciproc și colaborare între oa
menii eliberați de exploatare". 
Este tocmai ce a realizat Uniu
nea Sovietică în procesul cons
trucției socialiste și înfăptuiesc 
azi cu succes țările de democrație 
populară.

Cea mai mare atenție din par
tea autorului și, neîndoielnic cel 
mai viu interes din partea citi
torului îl suscită capitolul „Că
sătoria și familia în societatea 
socialistă". Aici cititorul surprin
de pe viu, avînd în față exemplul 
societății sovietice, modul în 
care s-au transformat radical ba
zele căsătoriei și familiei, conți
nutul cu adevărat uman al mo
no gamiei socialiste, rolul și im
portanța familiei în educarea co
munistă a tinerei generații. Un 
bogat material documentar, faptic 
vine să ilustreze egalitatea depli
nă în drepturi a femeilor cu 
bărbații în toate domeniile vieții 
sociale, situația materială și ni
velul cultural în permanentă 
creștere al familiei sovietice, ri
dicarea considerabilă a număru
lui de căsătorii, creșterea natali
tății etc.

Socialismul creează toate condi
țiile necesare pentru ca forma 
dominantă a relațiilor conjugale 
să fie căsătoriile din dragoste. 
In legătură cu aceasta și după ce 
a combătut concepțiile nihi
liste asupra familiei, lozinca 
burgheză a „dragostei libere" 
autorul abordează — in lumina 

Tinerii de io G.A.C. Ard ud, roio- 
nul Sotu More sânt fruntași in 
ocțiunile de muncâ patriotico.

Foto : A. VIERU

Să organizăm 
răspîndirea operativă 
a experienței înaintate 
in toate întreprinderile

(Urmare din pag. I-a) 
nale al fiecăruia dintre noi și în 
ultimă instanță la creșterea pro
ductivității muncii. Eu pot 
spune că am învățat foarte mul
te din schimburile de experiență 

Proiectul Directivelor Con
gresului al Ill-lea al P.M.R. 
arată că pentru sporirea pro
ductivității va fi nevoie printre 
altele de o extindere pe scară 
largă a metodelor avansate de 
muncâ.

E drept, și pînă acum s-au 
organizat unele schimburi de 
experiență în diferite ramuri. 
Chestiunea care se pune este ca 
aceste schimburi de experiență pe 
profesii să se facă cu mai multă 
regularitate și să existe un si
stem de coordonare, pe scară 
națională a acestora, să nu ră- 
mină organizarea lor numai la 
latitudinea întreprinderilor. în
treprinderile nu aii posibilitatea 
și nu cunosc efectiv noile metode 
avansate de muncâ existente in 
alte întreprinderi din diferite 
colțuri ale țării. De aceea; este 
necesar ca sindicatele, împreună 
cu ministerele de resort, să or
ganizeze periodic diferite schim
buri de experiență pe profesii — 
strungari, oțelari, șoferi, frezori, 
mecanici, electricieni, chimiști, 
turnători etc. Concluziile acestor 
schimburi de experiență să Tie 
mai larg și mai rapid difuzate 
în rindurile tuturor muncitorilor 
din ramura respectivă, astfel ca 
fiecare muncitor să aibă posibili
tatea să fie permanent la curent 
cu tot ceea ce este nou în me
seria lui. Totodată propun ca In
stitutul de documentare tehnică 
să introducă în îndrumătoarele 
tehnice ce apar lunar și care 
editate într-un număr mult mai 
mare să fie puse la indemîna 
fiecărui muncitor, metodele cele 
mai noi de muncă care s-au do
vedit a asigura o înaltă calitate 
și productivitate în muncă, re
zultatele schimburilor de expe
riență.

științifică a lui Robert Koch a 
vorbit prof. dr. M. Popper, 
medic emerit.

★

Vineri dimineața au părăsit 
Capitala îndreptîndu-se spre Pe
kin tovarășii Anton Moisescu, 
vicepreședinte al C.C.S., și 
Ion Nistor, membru în prezidiul 
C.C.S., pentru a participa la 
cea de-a Xl-a sesiune a Consi
liului general al Federației Sin
dicale Mondiale, care își va des
fășura lucrările între 30 mai și 
6 iunie 1960.

țAgerpres)

indicațiilor leniniste — problema 
libertății căsătoriei. „Libertatea 
just înțeleasă a căsătoriei nu 
constă în atitudinea ușuratică 
față de ea, pe care o mai au unii 
oameni înapoiați, în dreptul de 
a desface uniunea matrimonială 
la prima ispită, ci în libertatea 
de alegere a soțului, în atitudi
nea conștientă față de căsătorie, 
în înțelegerea necesității sociale 
a uniunii matrimoniale stabile și 
îndelungate în interesul educației 
comuniste q copiilor... Liberta
tea căsătoriei presupune o atitu
dine serioasă față de ea, o auto- 
disciplinare, o stăpînire de sine 
în dragoste".

In încheiere^ broșurii, autorul 
dă o imagine asupra dezvoltării 
familiei sovietice în condițiile 
înfăptuirii planului septenal și 
schițează problema viitorului fa
miliei în condițiile comunismu
lui. El arată că în comunism 
crește enorm rolul factorului spi
ritual în viața de familie, că a~ 
ceastă orînduire este epoca celei 
mai depline, mai dezvoltate și 
trainice monogamii.

Extrem de instructivă și folosi
toare prin conținutul bogat de 
idei și fapte, atractivă prin mo
dul de tratare, broșura lui A. 
Harciov despre căsătorie și fa
milie este menită să atragă lua
rea aminte unui cerc larg de ti
neri cititori dornici să se înar
meze cu luminoasele principii 
marxist-leniniste despre viața in 
familie.

PETRU DUNEA

(Urmare din pag. l-a)

durile tineretului și orientarea 
ei în direcția îmbunătățirii con
tinue a calității țevilor. Astfel, 
colective de tineri ingineri și 
tehnicieni studiază în cadrul fie
cărei secții în parte deficiențele 
existente în funcționarea mașini
lor sau în procesul tehnologic, 
care au influență asupra calită
ții țevilor. Deficiențele constata, 
te, sînt apoi discutate cu tinerii 
din brigăzi. Cu prilejul acestor 
discuții se stabilesc direcțiile 
principale în spre care ei tre
buie să-și concentreze activita
tea creatoare. Mișcarea de 
inovații s-a transformat în
tr-o întrecere cu caracter 
permanent care pe zi ce trece 
rezolvă din ce în ce mai bine 
problema ridicării continue a 
calității țerilor. La laminorul 
de 3 țoii spre exemplu, colecti
vul de tehnicieni și ingineri au 
anunțat că la mașina de extras 
cu comandă simpla, blocul de 
metal scapă mere>u în vatră, se 
strimbă și la laminare provoacă 
rebut. Tinerii au început să 
studieze, să ceară consul
tații, să facă experiențe, $i 
pentru că au știut exact care 
este problema căreia trebuia 
să-i dea cea mai mare atenție, 
Leonida Busuioc, Ion Scări at și 
Ștefan Ruse au construit un ci
lindru cu dublă comandă care 
funcționează și la presiune re
dusă și care nu mai Iasă blocul 
de metal să scape în vatră și 
sa provoace strâmbarea lui.

Propuneri de inovații ce ri
dică calitatea țevilor au. făcut 
în ultimul timp și tinerii de la 
sectoarele tras la rece, control 
tehnic de calitate, mecanică-re- 
parafii și altele. Și pe zi ce 
trece mișcarea inovatorilor în 
scopul ridicării calității produse
lor cuprinde tot mai mulți ti
neri. De oînd a început întrece
rea în cinstea Congresului par
tidului pentru produse de cali
tate și economii, tinerii munci
tori de la Uzinele „Republica" 
au depus ila cabinetul tehnic 
rte 50 de propuneri de inova- 

ce vor îmbunătăți calitatea 
produselor.

Toată atenția 
finisajului

La Fabrica „23 August"-Tîrgu 
Mureș, o problemă principală 
care se pune în momentul de 
față In legătură cu calitatea 
produselor fabricii este aceea a 
finisajelor. In anul ce a
trecut, organizația U.T.M., sub 
conducerea organizației de
partid, a inițiat de aceea

Rapid București * 
Levski Sofia 3-0 
(15-5, 15-0, 15-6)

Vineri seara, în sala sportu
rilor Floreasca, în prezența 
a 5.000 de spectatori, s-a dispu
tat meciul de volei dintre echi
pele Rapid București și Levski 
Sofia, contind pentru semifina
lele „Cupei campionilor euro
peni".

Desfășurând un joc excelent, 
atît în apărare cît și în atac, 
voleibaliștii bucureșteni au re
purtat victoria cu scorul de 
3—0 (15—5, 15—9, 15—6). S-au 
remarcat din echipa Rapid : Dră- 
gan, Pavel, Mincev și Plocon. 
Gei mai buni jucători ai oaspe
ților au fost Danilov, Asenov și 
Petkov. Returul acestei întâlniri 
va avea loc săptămîna viitoare 
la Sofia.

(Agerpres)

trims co/furfrw
INFECȚIILOR 

PIELII 
^8f/C4 Dl ANTIBIOTICt DIN M I4f PUNf IA DISP02IJIE ■ 

UNGUENTUL CU 3ZflU(E0CICLINQ

1. La ștrand, la mare șl
la munte purtați rochii 
ușoare și frumoase din 
articolele: „BORSEC",
„SILVIANA", „ȘTEFA
NA". „MARINA", „RODI- 
CA", „FLORELA". „ME- 
RIȘOR", „NATALIA".

2. Imprimeurile produse
de întreprinderile: „30
Decembrie" — Arad, „Te- 
ba“ — Arad, întreprinde
rile pentru Industria Bum
bacului București, Intrep. 
Textile — Galați, „Vasia 
Vasilescu" — Mediaș, pre- 

cursuri de minim tehnic pen
tru ridicarea calificării pro
fesionale. De asemenea a o- 
rientat activitatea posturilor 
utemiste de control spre ur
mărirea modului în care tine-, 
rii respectă prescripțiile tehnolo- 
gice privind calitatea. Controlorii 
de calitate tineri au fost îndru
mați să fie cît mai exigenți 

împreună cu măsurile luate de 
întreg colectivul fabricii, aceste 
măsuri întreprinse în rindurile 
tinerilor, au contribuit la îmbu
nătățirea continuă a calității 
mobilei. In cadrul întrecerii în 
cinstea Congresului partidului, 
aceste măsuri au fost extinse, 
generalizate. Așa se face că în 
ultimele luni calitatea produselor 
fabricii a crescut și mai mult. 
Tineri ca Szekely Sergely de ia 
montaj dulapuri, Agnes Balazs, 
Maria Pintilie, Toth Rozalia, 
Elena Boantă, de la finisaj, car© 
înainte produceau greutăți sec
țiilor, și-au îmbunătățit în ulti
mul timp munca și se numără;-, 
acum printre muncitorii care 
dau lucrul de calitatea cea mai 
bună.

— Dar ca să ne potrivim pa
sul cu ritmul ce ni-1 indică pla
nurile partidului, trebuie sâ ne 
preocupe continuu îmbunătățirea 
calității produselor — ne spune 
maistrul Kilyen Arpad, membru 
în comitetul U.T-M. Nu ne pu
tem declara încă mulțumiți cu 
ce am realizat pină acum. Nive
lul calității poate fi încă ri
dicat. Organizarea unor con
cursuri „Cine știe, cîștigă“ 
este bine venită în acest 
sens. Astfel, nu de mulț s-a des
fășurat .un asemenea concurs. 
Acum pregătim al doilea con
curs.

— Așa cum prevăd Directivele 
Congresului partidului în planuî 
de șase ani se vor construi circa 
300.000 apartamente, continuă 
tovarășul Arpad. Toate acestea 
vor trebui înzestrate cu mo
bilă de cea mai bună calitate. 
Pentru aceasta organizația 
U.T.M. din fabrica noastră va 
continua și pe mai departe să 
mobilizeze tinerii la realizarea 
unor produse de calitate, adică 
la realizarea unei mobile așa 
cum o dorește publicul cumpără
tor: ușoară, trainică și frumoasă.

Bocanci confectionafi 
din materiale durabi
le, rezistenti și ele
ganți, avînd marca: 
Fabrica de piele 
și încălțăminte 

Rm. Vîlcea 
găsiți la orice maga

zin din {ară

zintă modele originale, 
rezistente la spălat.

3. Un pantalon ușor de 
vară îl putefi confec
ționa din doc „SAVENI", 
produs de întreprinderile 
Textile Pitești și Uzinele 
„Gh. Doja" — St. Gheor- 
ghe.

4. Echipament de munte 
vă puteți confecționa din 
articolul „ALPIN", produs 
de Uzinele Textile „Gh. 
Doja" din Sf. Gheorghe.



Consfătuirea unională 
a fruntașilor muncii 

comuniste
MOSCOVA 27 (Agerpres), 

TASS transmite :
La 27 mai, în Palatul Mare al 

Kremlinului s-a deschis prima 
Consfătuire unională a fruntași
lor întrecerii pentru titlul de 
brigăzi și de fruntași ai muncii 
comuniste. Pentru a-și împărtăși 
experiența s-au întrunit peste 
2.000 de oameni — pionieri ai 
celei mai însemnate mișcări din 
istoria Uniunii Sovietice, miș
care ai cărei participanți se că
lăuzesc după principiul — a 
munci și a trăi in spirit comu
nist.

La mișcarea pentru titlul de 
brigăzi și fruntași ai muncii co
muniste participă în prezent pe
ste 5.000.000 de oameni ai mun
cii de la orașe și sate.

Leagănul acestei mișcări, care 
a luat ființă în noiembrie 1958, 
a fost depoul de cale ferată 
„Moscova-Triaj" unde cu 39 de 
ani în urmă a avut loc primul 
subotnic comunist, care a fost 
mult apreciat de Lenin în ar
ticolul său „Marea inițiativă".

în mai puțin de doi ani în 
noua mișcare s-au încadrat peste 
400.000 de colective de muncă.

La Consfătuirea unională par
ticipă A. B. Aristov, L. I. Brej- 
nev, E. A. Furțeva, N. S. Hruș- 
ciov, N. G. Ignatov, F. R. Koz
lov, O. V. Kuusinen, D. S. Po- 
leanski, M. A. Suslov, N. 
Șvernik, P. N. Pospelov.

F. R. Kozlov, membru 
Prezidiului C.C. al P.C.U.S., 
cretar al Comitetului Central 
al partidului, a dat citire salu
tului adresat participanților la 
consfătuire de Comitetul Central 
al Partidului Comunist al Uni
unii Sovietice.

Viktor Grișin, președintele 
Consiliului Central al Sindicate
lor din U.RS.S., a prezentat ra
portul „Cu privire la sarcinile 
dezvoltării continue a întrecerii 
pentru titlul de fruntași ai mun
cii comuniste".

I

Sesiunea Consiliului de Securitate

M.

al
se-

NEW YORK 27 (Agerpres).- 
TASS transmite: In ședința 
din după-amiază de joi Consi
liul de Securitate a început dis
cutarea proiectului de rezoluție 
al celor patru țări (Argentina, 
Tunisia, Ceylon și Ecuador). 
Redactat în termeni generali, a- 
cest proiect recomandă guverne
lor celor patru mari puteri să 
urmărească rezolvarea proble
melor internaționale existente pe 
calea tratativelor și cheamă 
toate guvernele statelor mem
bre ale O.N.U. să se abțină de 
la orice acțiuni de natură să in
tensifice încordarea. Este semni. 
ficativ faptul că, deși proiectul 
..celor patru" a fost prezentat 
în urma discutării în consiliu a 
problemei acțiunilor agresivc ale 
aviației militare ale S.U.A. îm
potriva U.R.S.S., care creează 
un pericol pentru pace, în proiect 
nu se pomenește nimic despre a- 
ccste acțiuni, despre necesitatea 
de a se pune capăt periculoasei 
practici dc provocări a S.U.A.

Tocmai de aceea reprezentan
ții S.U.A. și ai aliaților lor 
europeni din N.A.T.O. au spriji
nit cu atît zel acest proiect.

Apoi a luat cuvîntul A. A. 
Gromîko, ministrul Afacerilor 
Externe al U.R.S.S.

După ce a amintit că princi
pala problemă care reține astăzi 
atenția întregii lumi — problema 
provocărilor periculoase ale 
S.U.A. împotriva Uniunii So
vietice — este trecută sub tăce
re în proiectul celor patru țări, 
reprezentantul U.R.S.S. a deci a. 
rat: faptul că proiectul celor 
patru nici nu menționează pro
blema condamnării politfcn de 
provocări, promovată de guver
nul S.U.A. împotriva Uniunii 
Sovietice, constituie principalul 
defect al acestui proiect.

Lovitura die stat 
din Turcia

Interviul acordat 
unor posturi de

NEW YORK 27 (Agerpres). — 
Recent, Silviu Brucan, repre

zentantul permanent al R. P. 
Romîne la Organizația Națiu
nilor Unite, a acordat posturi
lor de radio americane Wnyc un 
interviu în care a răspuns la 
unele întrebări puse de ziariștii 
Otto Leichter (Deutsche Press 
Agentur Hamburg), Parasuram 
(Press Trust of India), și Horo
witz (World Union Press).

Răspunzînd unei întrebări în 
legătură cu problema spionaju
lui și cu ceea ce poate face Con
siliul de Securitate pentru slă
birea încordării internaționale, 
S. Brucan a arătat intre altele 
că, principala problemă aflată 
în fața Consiliului de Secan
ta te este nu spionajul, ci încăl
carea de către avioane militare 
a spațiului aerian al unei țări. 
Importanța deosebită pentru o- 
msnire a acestei dezbateri re
zidă în faptul că deschide ochii 
popoarelor asupra consecințelor 
serioase și primejdioase ale unor 
incidente cum es;e zborul avio
nului „U-2“ deasupra Uniunii 
Sovietice.

Referindu-se la propunerea 
americană a „cerului deschis", 
reprezentantul R. P. Romine a 
declarat că inspecția aeriană ca 
o propunere izolată nu este efec
tivă și nu aduce nici o 
garanție împotriva unui atac 
prin surprindere. In condi
țiile tehnicii militare mo
derne, care a creat, pen
tru prima dată în istorie, 
posibilitatea unui război dezlăn
țuit de o simplă apăsare pe bu
ton, inspecția aeriană singură 
nu poale fi o metodă eficientă 
de prevenire a atacului prin 
surprindere. Valoarea princi
pală a inspecției și fotografiei 
aeriene — a spus în continuare 
S. Brucan — constă în faptul 
că oferă date asupra obiective
lor militare și asupra momen
tului potrivit pentru lovirea 
lor. De aceea, se poale spune 
că asemenea metode mai curînd 
ajută agresorului decît prote
jează pe cel atacat. In al doi
lea rînd, într-o lume în care 
există încordare și neîncredere, 
asemenea zboruri militare pot 
numai să mărească încordarea 
și neîncrederea, iar așa cum au 
dovedit cazurile Coreei și Orien
tului Apropiat, Steagul O.N.U. 
nu a reușit încă să înlăture sus
piciunea In sfîrșit, trebuie să 
spun că a începe inspecția ae
riana cînd nu există un acord 
de dezarmare generală, poate 
numai să ofere noi motive pen
tru accelerarea cursei frenetice 
a înarmărilor. Inspecția aeriană 
poate fi cu adevărat eficace și 
utilă doar ca una din metodele 
de a controla dezarmarea efec
tivă, de a controla dacă un pro
gram de dezarmare generala și 
totală care angajează statele 
este respectat și pus In practică.

Cred, a spus în continuare 
S. Brucan, că cea mai serioasă 
primejdie pentru pace ar fi re
zultat din admiterea continuă
rii unor asemenea acțiuni agre
sive ca zborul avionului „U-2*‘. 
Deși noi regretăm ca nu a pu
tut avea loc conferința la nivel 
înalt, faptul că lumea întreagă 
a devenit acum conștientă de 
primejdia unor asemenea zbo
ruri și că evenimentele de la 
Paris au chemat popoarele la 
v gilență împotriva unor ase
menea acte provocatoare este 
fără îndoială un cișfg pentru 
cauza păcii.

Referindu-se la afirmația că 
„datorită caracterului societă
ții occidentale atacurile prin 
surprindere sînt excluse", repre4

zentantul romîn a menționat nu
meroase cazuri, din ultimii 4 
sau 5 ani, cînd acțiuni militare 
inițiate de guverne occidentale 
au constituit o surpriză nu nu
mai pentru popoarele respective, 
dar și pentru parlamentul și li
derii politici din țara lor. Sil
viu Brucan a dat ca exemple 
atacul militar din 1956 împo-î 
triva Egiptului, debarcarea tru
pelor americane în Liban în 
1958 și faptul că în timpul cri
zei din strîmtoarea Taivan în 
1958 chiar senatorii, membri ai 
Comisiei pentru relațiile externe, 
caracterizau politica militară a 
guvernului american privind in
sulele Quemoy și Matsu drept 
„politica ghicitului". El b:ne, a 
continuat el, dacă senatorii, în
tr-o așa-zisă societate deschisă, 
trebuie să ghicească asemenea 
acțiuni militare ale guvernului 
lor. ce fel de garanții împotriva 
unui atac surpriză ne oferă nouă 
asemenea societate ? Silviu Bru
can s-a referit și la faptul că 
nici vicepreședintele Nixon nu 
era informat in seara zilei de 
15 mai că, cu trei zile Înainte, 
zșa cum se afirmă acum, zbo
rurile avioanelor americane dea
supra teritoriului Uniunii So
vietice fuseseră suspendate, de
oarece el a continuat să sus
țină la televiziune că trebuie 
continuate. Rezultă că într-o 
așa-zisa societate deschisă foar
te puține persoane oficiale sînt 
la curent cu hotărîrile militare 
și întrucît noi nu ne aflăm prin
tre ele, nu avem garanții împo
triva unui atac militar. Ade
vărul este că aceste conside
rente și nu societatea deschisă 
contează în deternJnarea unor 
asemenea hotăriri.

In încheiere, S. Brucan a •- 
rătat că atîta timp cit nu există 
un acord de dezarmare gene
rală, statele trebuie să se ab
țină de la acțiuni militare sau 
cu caracter provocator și să ac
ționeze pentru crearea unui cli
mat favorabil pentru viitoarea 
conferință la nivel înalt, pentru 
o dezarmare reală, pentru un 
acord în problema interzicerii 
experiențelor nucleare.

A. A. Gromîko a amintit că în 
discursul președintelui S.U-A. 
din 25 mai în numele S.U.A. a 
fost proclamat în fața întregii 
lumi un vast program de activi
tate diversionistă și de spionaj 
împotriva Uniunii Sovietice, iar, 
implicit, și un-program de con
tinuare a provocărilor periculoa
se împotriva țării noastre, care 
stnt organizate deja de mai 
mulți ani.

Oare această declarație, a în
trebat el, dovedește dorința de a 
căuta îmbunătățirea relațiilor cu 
Uniunea Sovietică, dorința de a 
contribui la micșorarea încordă
rii internaționale, dorința de a 
purta tratative serioase în pro. 
blemele nerezolvate ? Gîtuși de 
puțin. In această declarație este 
exprimată deosebit de clar linia 
imperialistă a politicii externe a 
-S.U.A., linia spre agravarea si
tuației internaționale. Această 
linie și-a găsit expresie in pri
mul rînd în faptul că s-a anun
țat m fața întregii lumi că gu
vernul S.U.A. intenționează și 
pe viitor să ducă o politică de 
spionaj militar și diversiuni îm
potriva Uniunii Sovietice, politi
că de provocări periculoase care 
pune cu adevărat omenirea In 
pragul războiului.

Dacă toate statele reprezenta- 
te în Consiliul de Securitate, a 
spus A. A. Gromîko în continua
re, ar da dovadă fie măcar de 
un minim de obiectivitate și 
bărbăție, ele ar trebui astăzi să 
adopte o rezoluție prin care să 
ceară guvernului S.U.A. de a 
retrage imediat amenințarea for
mulată de el că va continua să 
ducă politica sa aventuristă, 
care amenință să aibă urmări 
periculoase în privința Uniunii 
Sovietice și, de altfel, și în pri
vință unei serii de alte state. 
Ele ar trebui astăzi să tragă la 
răspundere guvernul american și 
să-1 condamne cu hotărire ca un 
agresor care încalcă principiile 
O.N.U. ș{ normele fundamentale 
ale dreptului internațional.

Votînd astăzi în Consiliul de 
Securitate împotriva propunerii 
U.R.S.S. de a condamna pe a- 
gresor, a spus reprezentantul 
U.R.S.S. în continuare, delegații 
unei serii de țări au votat im- 
plicit împotriva năcii, împotriva 
destinderii încordării internațio
nale, pentru ațîțarea vrajbei din
tre state, pentru continuarea 
„războiului rece" pe care îl 
îndrăgesc atît imperialiștii ame
ricani.

Autorii proiectului de rezoluție 
,.al celor patru" consideră ca un 
avantaj al acestuia faptul că el 
nu afectează pe nimeni. Dar toc
mai în aceasta constă princicala 
lipsă a proiectului. Dacă el ar 
cuprinde condamnarea politicii 
tilhărești fată de Uniunea Sovie
tică, proclamată de guvernul 
S.U.A., aceasta ar fi tocmai 
ceea ce este necesar și ceea ce 
trebuie să spună Consiliul de 
Securitate dacă el nu vrea să 
fie o slugă a agresorului, să o 
sp"nă răsnicat și categoric.

Referindu-se la ideea necesi
tății de a se contribui la tratati
ve între marile puteri, exprimată 
în proiect, A. A. Gromîko a sub
liniat că guvernul sovietic nu 
numai că nu este un adversar al 
tratativelor dintre marile puteri, 
ci, dimpotrivă, partizan al aces
tor tratative. De aceea ar fi mai 
bine să se adreseze chemarea la 
tratative acelora care zădărni
cesc tratativele, care le fac cu 
neputință, care au zădărnicit 
conferința la nivel înalt în care 
popoarele puneau mari speranțe.

Chemarea trebuie adresată 
Casei Albe, iar în același timp 
trebuie explicat guvernului 
S.U.A. că, deși Consiliul de 
Securitate adresează această 
propunere și celorlalte mari pu
teri, dar. ținînd seama că guver
nului S.U.A. îi revine răspunde
rea pentru zădărnicirea conferin
ței la nivel înalt, ca și pentru 
insuccesul tratativelor care con- 
tinuă astăzi în unde probleme, 
în consecință, chemarea adresa
tă guvernului S.UA a^e un ca
racter deosebit Atunci Consiliul 
de Securitate ar proc da fust

După cum a declarat N. S, 
Hrușciov, șeful guvernului sovie
tic, la Paris In prezența coodu-

câtor ii or celor trei puteri 
Franței, Angliei șj S.U.A. 
guvernul sovietic propune ca 
tîlnirea la nivel înalt să aibă 
peste 6-8 luni. Prin urmare, 
este necesar să se convingă gu
vernul sovietic de foloasele unei 
asemenea întilniri, a spus A. A. 
Gromîko în continuare.

Nu sîntem însă convinși că a- 
ceea care au zădărnicit recent o 
asemenea intîlnire, nu vor orga
niza noi provocări și nu vor în
cerca din nou să torpileze întîl- 
nirea la nivel înalt chiar înainte 
de inceperea ei.

Cel mai bun mijloc de care 
dispun marile puteri pentru a 
contribui la tratative este renun
țarea la politica de provocări și 
agresiune de către aceia care o 
promovează, a aratat A. A. Gro- 
miko în continuare.

Consiliul de Securitate ar tre
bui să dedare pe drept că el 
consideră pătrunderea avioanelor 
militare străine în spațiul aerian 
al altor state ca o încăkare a 
f>rincip:iHiB imuabil al suverani- 
ății, încălcare incompatibilă cu 

principiile fundamentale și țe
lurile O.N.U., și care implică o 
primejdie pentru pace.

Ministrul Afacerilor Externe 
al U.R.S.S. a propus amenda
mente la proiectul de rezoluție 
„al celor patru". Se pop ane ca 
în preambulul rezoluției să se 
Indudă o declarație în sensul că 
„pătrundîrea unor avioane mili
tare străine în spațiul aerian al 
altor state este incompatibilă cu 
principiile și țelurile O.N.U. și 
implică o primejdie pentru pace 
și securitatea internațională**.

Se propune ca chemarea adre
sată statelor membre ale O.N.U. 
de a se abține de la orice ac
țiuni de natură să intensifice 
încordarea să fie completată 
prin cuvintele: „inclusiv de Ia 
trimiterea avioanelor lor în spa
țiul aerian al altor state".

Se propune ca într-unul din 
punctele rezoluției să se men
ționeze că Consiliul de Securi
tate „propune guvernelor inte
resate să-și contimue eforturile 
îndreptate spre înfăptuirea de
zarmării generale ?i totale și 
încetarea tuturor experiențelor 
cu arme nucleare în condițiile 
unui sistem corespunzător de 
control internațional, precum și 
tratativele lor cu privire la mă
surile pentru preîntîmpinarea 
unui atac prin surprindere".

O asemenea rezoluție cu 
amendamente, a spus A. A. 
Gromîko în încheiere, ar în- 
d-epta măcar parțial situația 
creată în urma faptului că, dată 
fiind poziția majorității mem
brilor săi. Consiliul de Securi
tate nu a adoptat o hotărire în 
concordanță cu Interesele păcii 
in problema care i-a fost prezen
tată spre examinare de guvernul 
sovietic.

în- 
loc 
nu

• Tîrgul industrial care se 
desfășoară în prezent la Bu
dapesta înregistrează un 
mare succes. Pavilionul R.P. 
Romîne de la tîrg se bucură 
de un interes deosebit. Acest 
interes se manifestă în mod 
deosebit față de aparatele 
medicale, optice, aparate de 
televiziune, produsele indus
triei textile și a pielei, pre
cum și pentru mașinile de 
uz casnic expuse în pavilion

La 26 mai agenția comer
cială a R.P.R. la Budapesta 
a oferit un cocteil la Pavi
lionul R. P. Romîne la Tîr
gul industrial de la Buda
pesta.

Cocteilul s-a desfășurat în. 
tr-o atmosferă prietenească.

• Acad. Grigore Moisil, 
care se află de două săptă- 
mîni în Franța, a ținut Ia 
seminarul de logică matema
tică al Facultății de științe 
din Paris o conferință des
pre „Logicile cu mai multe 
valori și aplicațiile lor în 
tehnică". Acad. Moisil a ți
nut de asemenea sub auspi
ciile Asociației Franceze pen. 
tru problemele automaticii o 
conferință despre „Funcțio
narea reală a circuitelor e- 
lectrice".

Ascultate cu multă aten
ție conferințele au fost ur
mate de discuții.

LONDRA 27 (Agenpres). — 
Referindu-se la știrile transmise 
de postul de radio Ankara, a- 
genția Reuter anunță că în di
mineața de 27 mai armata turcă 
a preluat controlul asupra în; 
tregii țări, arestînd mai mulți 
oameni de stat ai Turc-iei, prin
tre care pe președintele Turciei, 
Gelal Bayar, președintele Med- 
jlisului. Refik Koraltan, minis
trul Afacerilor Interne. Namîk 
Gedîk, ministrul de Război, 
Ethem Menderes, și șeful statu
lui major general R. Erdeihum

După cum anunță agenția 
France Fresse, la Paris s-a fă
cut cunoscut că primul ministru 
al Turciei, Adnan Menderes. a 
fost arestat în noaptea de 26 
spre 27 mai după ce s-a întors 
la Ankara venind de la Eski- 
schehr.

In știri se anunță că la ora 
07,00 dimineața (ora locală) la 
Ankara s-a întrerupt întreaga 
circulație a mijloacelor de trans
port și că deasupra capitalei 
zboară avioane cu reacție ale 
forțelor aeriene militare tur
cești, precum și avioane de vî- 
nătoare. De asemenea, după cum 
anunță agenția UPI, comunica
țiile dintre Turcia Și alte țări 
au fost întrerupte.

PARIS 27 (Agerpres). — 
După cum transmite corespon
dentul din Ankara al agenției 
France Presse, lovitura de stat 
militară a fost precedată de 
arestarea tuturor guvernatorilor

------•------ ---------

„Cauza pâcii 
are garanții trainice"

M. Thorez:

PARIS It (Agerpres). - Zia. 
rul „L’Humanită" publică cuvin, 
tarea rostită de Maurice Thorez, 
secretar general al P.C.F., la re
centa plenară a C.C. al Partidu- 
iui Comunist Francez, în cadrul 
căreia a făcut o analiză amă
nunțită a actualei situații inter
naționale.

Maurice Thorez a subliniat că 
forțele războiului rece au reușit 
să dea o lovitură destinderii în. 
cordării Internaționale. Dar. ori
ei*. de serioase au fost evenimen
tele din ultimul timp elg nu 
schimbă faptul că forțele răz-

Ancheta comisiei 
senatoriale pentru 
afacerile externe 

a S. U. A.

ir MOSCOVA. — în după-a- 
mtaza de 27 mal Nikita Hreș- 
ciov. președintele ConsiTului de 
Miniștri al U.R.S.S. a primit Tn 
cabinetul său de lucru din Krem
lin delegația grupulu’ parlamen
tar al Austriei condusă de Leo
pold Figl, președintele Consiliu- 
lui Național al Austriei.

* GENEVA. — La 27 mai, 
după o scurtă întrerupere, au 
fost reluate la Geneva lucrările 
conferinței celor trei puteri — 
U.R.S.S.. S.U.A, și Anglia — tn 
problema încetării experiențelor 
cu arma nucleară A continuat 
discutarea documentelor prezen
tate spre examinare conferinței.

TIRANA. După cum trans
mite ATA. la 25 și 26 mai 1960 
a avut loc sub președinția 
Enver Hodja, prim-secretar 
C.C. al Partidului Muncii 
Albania, o plenară lărgită 
C.C, al Partidului Muncii 
Albania. Plenara a hotărît

tru întărirea pâcd între popoa
re", care află în vizită In 
Ungaria, precum și pe soția a- 
cestuia, și a avut o convorbire 
cu ei.

avut o convorbire

— Din Tirane se
26 mai în orașul

* TIRANA. 
• nunți că la 
Korcea și regiunile învecinate 
s-a produs un puternic cutremur 
care a produs pagube materiale 
și victime omenești. Guvernul 
RepubPcii Popular^ Albania a 
adoptat măsuri speciale pentru 
lichidarea consecințelor cutremu
rului.

PEKIN. — După cum trans- 
-^enția China Nouă, pre. 

al P.C

lui 
ol 

din 
a 

din 
..... . _____ ___ _ _ _ ___ să 
convoace Congresul al IV-lea al 
Partidului Muncii din Albania.

BUDAPESTA. — Ferenc 
.Munnich, președintele guvernu
lui revoluționar muncitor esc-ță- 
răhesc ungar, a primit la 26 mai 
Pe Cyrus Eaton, cunoscut repre
zentant al vieții publice șl indus, 
trlaș american_ laureat al Pre
miului Internațional Lenln „Petu

mite agenția 
ședințele C.C. 
Mao Țze-dun, l-a primit la 27 
mai la $anhai pe feldmareșalul 
Montgomery,

4 LHASA. — Agenția China 
Nouă anunță că la Lhasa între 
15 și 23 mai a avut loc cea de-a 
doua conferință q tineretului din 
Tibet. La conferință au pârtiei, 
pat peste 400 reprezentanți ai di
feritelor naționalități și pături 
ale populației din întregul Ti
bet. 93 la sută dintre pârtiei, 
panți au fost muncitori. Confe
rința a adoptat o rezoluție prin 
care denumirea organizației de 
tineret sg schimbă tn .,Asociația 
tineretului din Regiunea Autono
mă Tlbetană".

Chinez.

★
NEW YORK 27 (Agerpres). - 

TASS tnansnrte : La 27 mai în 
Consiliul de Securitate e conti
nuat discutarea proiectului de 
rezoluție al celor patru țări și a 
amendamentelor .propuse de de
legația Uniunii Sovietice.

Reprezentanții S.U.A. și ai a- 
liaților lor di.n cadrul N.A.T.O. 
(Anglia Franța, Italia) care au 
luat cuvîntul în ședința de di. 
mineață au adoptat o atitudine 
negativă față de amendamentele 
sovietice Reprezentantul ameri
can Lodge a afirmat cu cinism 
că Statele Unite nu eu făcut ni
ciodată spionaj și n>u au săvîr- 
șit niciodată acte agresive.

Reprezentantul Republicii Popu
lare Polone. Michalowski, a sub
liniat că proiectul de rezoluție a 
celor patru state. în forma în 
care a fost propus, nu poate duce 
La îmbună-ățirea situației inter, 
naționale. Amendamentele sovie- 
tice, a declarat delegatul polo
nez. fac rezoluția celor patru 
•tete viabilă și eficientă.

In încheierea ședinței de dimi
neață a luat cuvîntul ministrul 
Afacerilor Externe al U.R.S.S., 
A. A. Gromîko.

NEW YORK 27 (Agerpres). — 
Comisia senatorială pentru afa
cerile externe a început să dis
cute la 27 mai cauzele care au 
dus la eșecul conferinței de la 
Paris. Comisia senatorială a.fost 
nevoită să ia în discuție această 
prob’emă în urma presiunilor o- 
Îriniei publice din S U.A. care a 
est impresionată și dezamăgită 

de eșecul conferinței la nivel 
înalt provocat, după cum se Știe, 
de către Statele Unite.

Liderii congresului, atît demo
crații cît și republicanii, au în
cercat la început să amîne exa
minarea acestei probleme Pe mo. 
tiv să Statele Unite trebuie să 
demonstreze întregii lumi .«.unî- 
tatea lor națională". Numeroși 
congressmen! nu împărtășesc 
însă această părere $1 ei se ală
tură părerii senatorului demo
crat Morse (din partea statului 
Oregon) că nu pot „să se u- 
nească în jurul președintelui din 
oauza politicii greșite a aces
tuia".

Cererile opiniei publice și ale 
membrilor congresului de a se 
întreprinde o anchetă în legă
tură cu „situația confuză de la 
Washington" s-au dovedit a fi 
atît de insistente îneît nu au pu
tut fi Ignorate, iar U 24 mai Co
misia senatorială pentru aface
rile externe a hotărft să încea
pă studierea acestei probleme.

Depoziția secretarului de stat 
Chr. Herter a 
încercare de a 
S.U.A. pentru 
La nivel înalt

bolului nu stnt tn stare să mo
difice evoluția evenimentelor.

Acel care mizează tn prezent 
asupra revenirii la orientarea 
spre război duc o politică sorti
tă eșecului. In prezent cauza pă
cii are garanții trainice, a sub
liniat M. Thorez.

■ Din analiza situației existente 
șl a posibilităților evoluției ei, 
a arătat el în continuare, nu pu
tem trage decit o singură con
cluzie r trebuie să continuăm și 
să intensificăm lupta pentru co. 
existență pașnică, pentru des
tinderea încordării internaționale 
și pentru dezarmare.

Trectnd la problema coexlsten. 
ței pașnice M. Thorez a subli
niat că aceasta nu înseamnă în
cetarea luptei de clasă, nici pe 
plan internațional, nici în inte
riorul statelor. Oare relațiile din. 
tre cele două lagăre — lagărul 
imperialismului și lagărul 
clalismului — nu reprezintă 
formă superioară a luptei 
clasă ?

Ar fi greșit să se creadă 
destinderea încordării implică 
mod automat slăbirea luptei de 
clasă, o pauză în lupta dintre 
forțele progresului și forțele re. 
acțiunii.

so- 
o 

de

că 
în

și subprefecților din provincii. 
Pe străzile . Ankarei patrulea
ză autocamioane blindate In 
partea centrală a orașului au 
fost aduse tancuri. Locuitorii 
au primit instrucțiuni să nu pă
răsească locuințele. Schimburile 
de focuri care au început dis- 
de-dimineață continuă.

PARIS 27 (Agerpres). — 
Agenția France Presse anunță 
că la postul de radio Ankara a 
fost difuzată declarația coman
damentului militar turc.

în declarație se arată că 
„forțele armate terestre, mari
time și aeriene au luat în mâi
nile lor conducerea țării în 
scopul de a organiza îndată ce 
va fi posibil, alegeri libere și 
imparțiale". Această hotărire se 
explică prin „criza și evenimen
tele dureroase care s-au petre
cut în ultimele săptămîni". Ea 
are drept scop să preîntîmpine 
un război civil în țară și să li
chideze prăpastia care desparte 
cele două mari partide ale țării.

Toți cetățenii, se s-pune în de
clarație trebuie să respecte le
gea. iar membrilor guvernului 
li s-a propus să se pună sub 
protecția armatei, care va asi
gura securitatea lor.

Declarația confirmă ,,fidelita
tea Turciei față de Carta Orga
nizației Națiunilor Unite, față de 
principiile Declarației 
a drepturilor omului, . 
Uniunea Atlantică și 
C.E.N.T.O., precum și 
toate acordurile Și 
semnate de Turcia**.

ANKARA 27 (Agerpres). — 
Fostul de radio Ankara a trans
mis o serie de dispoziții ale 
Comitetului Unității Naționale 
a cărui conducere a preluat-o 
generalul Gursel, care în trecut 
a ocupat posturi de comandă în 
armata turcă. La începutul lunii 
mai, generalul Gursel demisio
nase din postul de comandant 
al forțelor terestre.

Se recomandă tuturor cetățe
nilor, inclusiv membrilor corpu; 
lui diplomatic, ca pînă la noi 
ordine să respecte hotărîrea Co. 
mitetului Unității Naționale 
care interzice circulația pe 
străzi.

Comitetul Unității Naționale, 
„în scopul asigurării liniștii în 
țară, interzice activitatea poli
tică și organele de presă ale 
partidelor politice, precum și 
diferite adunări pînă la noi dis
poziții".

ANKARA. — Agenția Uni
ted Press International, citind 
postul de radio Ankara, trans
mite din Atena că conducerea 
militară care & venit la putere 
în Turcia a comunicat că vor fi 
puși în libertate toți ofițerii și 
studenții arestați de guvernul 
Menderes în cursul recentelor tul. 
burări din țară.

Declarația F.D.i.r. 
ți F.M.T.D. în legătură 
cu Ziua internațională 

a copilului
BERLIN 27 (Agerpres). —
La Berlin a fost dată publici

tății o declarație a Federației 
Democrate Internaționale a Fe
meilor și a Federației Mondiale 
a Tineretului Democrat în legă
tură cu Ziua internațională a 
copilului.

Din toate pericolele care rme- 
nință copiii, se spune în de
clarație, ceț mai groaznic — 
războiul — nu a fost încă 
înlăturat. Aceasta o dovedeș
te incidentul serios care sa 
concretizat în încălcarea integri
tății teritoriale a Uniunii Sovie
tice, ceea ce a făcut cu neputință 
ținerea imediată a conferinței la 
nivel înalt pentru rezolvarea 
problemelor asigurării păcii în 
întreaga lume.

Cerem tuturor oamenilor mun
cii și organizațiilor sindicale, 
organizațiilor de femei și de ti
neret, precum și parlamentelor și 
guvernelor tuturor țărilor să 
depună toate eforturile pentru a 
asigura copiilor pacea și feri
cirea.

constituit o nouă 
oooli răspunderea 
eșecul conferinței

discursului președintelui Eisenhower
UASHINGTON 27 (Ager

pres). — Co men tî nd discursul 
rostit la 25 mai de președintele 
Eisenhower, John Hightower, 
comentator al agenției Associa
ted Press, arată că pe de o 
parte președintele Eisenhower 
a afirmat că „năzuiește spre 
îmbunătățirea relațiilor cu Uni
unea Sovietică*', dar pe de altă 
parte el a declarat răspicat că 
„deși zborurile cu avioane 
„U-2“ au fost sistate, el inten
ționează să continue prin toa
te mijloacele posibile culegerea 
de informații cu caracter de 
spionaj referitoare la Rusia*1. 
„Președintele caută din nou să 
justifice spionajul aerian", con
stată Hightower.

Corespondentul agenției AFP 
relateaza că „mai mulți con
gresmeni democrați au declarat 
că discursul prezidențial nu a 
răspuns tuturor întrebărilor 
lor". Senatorul Albert Gore 
(democrat, statul Tennessee) 
membru al comisiei senatoriale 
pentru Afacerile Externe, a de
clarat că „președintele nu a re
cunoscut greșelile și nu a pri
vit în față incapacitatea deose
bită manifestată de S.U.A. în 
afacerea „U-2‘* care a dus, după 
cum a spus senatorul „LA CEL 
MAI URÎT SCANDAL DIPLO 
MATIC DIN ISTORIA OME
NIRII**. In consecință, a afir
mat Gore ..discursul mai mult 
ridică probleme decît. rezolvă**. 
Chet Holifield (democrat, sta
tul California), membru al Ca
merei reprezentanților, a criti
cat faptul că președintele Ei
senhower „nu a explicat în mod

satisfăcător de ce s-a ordonat 
un zbor de spionaj deasupra 
Rusiei tocmai în preajma con
ferinței la nivel înalt".

Intr-un comentariu al agen
ției France Presse pe marginea 
discursului, se scoate în evi
dență faptul că președintele 
S.U.A. ,,a sprijinit cu tărie 
activitatea serviciilor de infor
mații ale lui Allan Dulles, pre 
cum și hotărîrea ministrului 
de Război. Gates, cînd acesta se 
afla la Paris, de a pune pe pi
cior de alarmă generală forțele 
aeriene ale Statelor Unite 
lumea întreagă*'.

din

Stevenson critică 
politica S. U. A. 

în problema dezarmării
NEW YORK 27 (Agerpres).— 

Ziarul „New York Times" a pu
blicat un articol al cunoscutului 
om politic american Adlai Ste- 
venson, consacrat problemei de- 
zarmării, în care este criticat 
guvernul S.U.A.

„Noi vorbim despre pace și 
despre atașamentul nostru față 
de pace — scrie Stevenson. Dar 
de această problemă sînt legate 
eforturi mult mai perseverente și 
susținute decît discursurile, de
clarațiile solemne sau călătoriile, 
chiar și cele mai îndepărtate.

Probabil că înalților noștri 
demnitari, atît militari cît și ci
vili le lipsește năzuința sinceră 
și permanentă și că ei nu depun 
eforturi neobosite spre acest țel‘‘.

generale 
față de 
tratatul 

față de 
alianțele

Este posibilă 
aminarea vizitei 
lui Eisenhower 

in Japonia
NEW YORK 27 (Agerpres). 

*- După cum anunță corespon
dentul din Washington al agen
ției United Press International, 
personalități oficiale din Statele 
Unite au declarat la 26 ma-j ca 
este posibil ca vizita președin
telui Eisenhower în Japonia, 
care urma să aibă loc în iu
nie, să fie amînată dacă guver
nul Japoniei nu va da în zilele 
care urmează asigurări că tul
burările politice nu vor pune în 
primejdie primirea președintelui 
Eisenhower.

Temerile persoanelor oficiale 
din S.U.A., adaugă agenția, sînt 
provocate de „continuarea de
monstrațiilor antiamericane ale 
elementelor de stingă din Japo
nia".

„Studenții, socialiștii și unii 
membri ai sindicatelor, relatea
ză corespondentul, demonstrea
ză timp de opt zile împotriva 
premierului proamerican Kiși și 
a noului tratat de securitate 
americano-japonez. Unul din țe
lurile urmărite de demonstranți 
este de a obține anularea vizi
tei lui Eisenhower".

Comemorarea unei fantome
Spectrul lui Hitler a reapă

rut. Odioasa zvastică și 
fotografia zugravului dm 

Munchen au fost scoase dintr-un 
ungher prăfuit la lumină pentyi 
a dovedi lumii că ideile nazis
mului nu au dispărut. Și toate 
acestea s-au petrecut nu de mult 
la Copenhaga, capitala Dane
marcei, unde aniversarea „zilei 
de naștere a Fuhrerului** a prile
juit o demonstrație nazistă cum 
se putea întîmpla numai în urmă 
cu 20 de ani.

20 de membri ai grupării din 
Copenhaga a partidului nazist, 
care, in treacăt fie spus, conti
nuă să „activeze" legat în a- 
ceastă țară ca și cum nimic nu 
s-ar fi întîmpjat In cursul ulti
mului război mondial și după 
aceea, au sosit la locuința „șe-

Ultima „modă" 
americană

Ce înseamnă „moda"? Potri
vit unui dicționar cu cir
culație universală, ea este 

„o manieră actualmente în uz". 
Cu alte cuvinte, „a fi la modă" 

înseamnă a îmbrăca — dacă „se 
poartăl" — rochii sac sau în
guste, culori vii. sau pastel, 
dungi, flori sau picățele, pantofi 
cu toc înalt sau italian etc. 
Doar atît ? Desigur, există nu 
numai rochii, pantofi și coafuri 
la modă, ci și nasuri sau ochi 
la modă. Nasuri sau ochi ? Da. 
Intr-o revistă franțuzească ci
team o dată că în anul respec
tiv „se poartă* obrazul oval, 
nasul cîrn, ochii verzi și părul 
blond. Părul se poate vopsi, dar 
restul ? Ce te faci că ai obrazul 
lunguieț, nasul prelung, ochii 
negri? Faci ce ști, dacă vrei cu 
orice preț să fi la modă 1

Crima e la modă în S.U.A. Și 
ce femeie cu „gust", ce mon
denă poate rezista ispitei ? Iată 
însă că o fabrică a venit în aju
torul doamnelor din protipen
dadă, exasperate, aflate în pra
gul neurasteniei din cauza im
posibilității de a fi sută la sută 
în pas cu moda.

Fabrica, după cum ne infor
mează ziarul „Daily Express", 
a pus în vînzare o serie de ele
gante pistoale minione, portabile 
în poșetă și vopsite în culori 
pastel. Doamnele își pot alege 
browninguri la culoare cu ro
chia, pălăria, geanta și pantofii. 
Și nu costă scump: doar 49 de 
dolari. Un fleac, dacă mai ți 
seama că în preț intră și tocul 
pistolului, căptușit cu satin, de
sigur la culoare cu pistolul.

Așadar, doamnele americane 
pot fi moderne! Pot ucide numai 
cu noile pistoale vopsite pastel. 
Ele nu vor folosi pistoale de cu
loare bej. atunci cînd poartă o 
rochie bleumariii. Nu se asor
tează 1

DAN LAZARESCU

fului" partidului, Sven Salicath, 
unde a avut loc „sărbătorirea co
memorativă". Pentru un aseme
nea „eveniment* deosebit, con
ducătorii partidului nazist danez 
au avut grijă să nu lipsească 
ambianța necesară. „Șeful* i-a 
primit pe discipolii săi îmbrăcat 
în uniformă, cu centura neagră, 
cizme și biasarda cu zvastica. 
Pe pereții locuinței sale atîrnau 
fotografii ale „Fuhrerului" iar 
pe mese erau împrăștiate 
teancuri de materiale de propa
gandă nazistă. Probabil că dacă 
Hitler ar fi avut prilejul să a- 
siste la această „comemorare“ el 
i-ar fi decorat pe loc cu Crucea 
de Fier pe discipolii săi danezi 
care manifestă atîta grijă pentru 
a-i păstra memoria.

In fața celor 20 de „reprezen
tanți* care l-au ascultat în po
ziție de drepți, potrivit întregului 
dichis al protocolului nazist, 
„șeful" a ridicat osanale lui Hi
tler după care, îndreptîndu-se 
cu fața spr« tabloul defunctului

paranoic i-a prezentat raportul 
„activității" sale. Astăzi — a 
spus Sven Salicath — partidul 
nostru numără 1800 de membri 
în Danemarca. Avem organizați» 
la Odense, Aarhus, Aalberg și în 
alte orașe importante din provin
cie. Firește că astăzi nu am pu
tut întruni decit un număr mic 
dar smtem puși pe fapte mari. 
Nu avem nimic a ne teme din 
partea poliției. Sîntem o organi
zație perfect legală.

Ministrul danez al Justiției. 
Hans Hackkerup, a declarat în 
parlament că... ultimul număr al 
ziarului partidului nazist a avut 
un asemenea conținut îneît 
procurorul va dispune efectuarea 
imei anchete. Dar la aceasta 
s-au rezumat singurele reacții 
oficiale din partea autorităților 
daneze față de o manifestare 
deschisă a nazismului într-o țară 
care a avut atîta de suferit de 
pe urma lui Hitler și a naziști
lor.

I. RETEGAN

Cei 900.000...
ev ista „Life** a 
hotărît să a- 
bordeze în- 

tr-unul din numerele 
sale recente o pro- 
blemă spinoasă a rea
lității americane. O- 
bișnuită să prezinte 
viața din S.U.A. în 
culorile cele mai roze 
și devenită un soi de 
prospect al modului 
în care trăiesc miliar
darii, revista „Life** 
a descoperit dintr-o- 
dată „tragedia tine
retului american care 
părăsește școala îna
inte de absolvire**. 
Descoperirea (n-ar 
strica niște ghilimele) 
a făcut obiectul unui 
articol.

„Life** relatează 
soarta lui Fred Leve
rent. Fred nu are de- 
cît 17 ani și urma 
pînă de curînd cursu
rile unei școli secun
dare din Detroit. Dar 
peste puțină vreme 
Fred nu va mai fi 
elev. Nu va mai fi 
elev deși n-a absolvit 
încă cursurile școlare. 
„F red — povestește 
„Life** — este unul 
din cei 900.000 de 
tineri americani care 
vor părăsi anul acesta 
școala fără ca s-o fi 
absolvit**. 900.000 de 
Fred Leverent vor 
deveni niște bărcuțe 
plăpînde pe valurile 
unei vieți în continuă

furtună. 900.000 de 
tineri care ar fi pu
tut deveni sau sa- 
vanți, sau inventa- 
tori, sau învățători... 
900.000... „In pe
rioada 1960-1970 — 
dezvăluie „Life** — 
în cazul că tendința 
care predomină în 
rîndurile tineretului 
american de a părăsi 
școala înainte de ter
men (citește constrîn- 
gerea) nu se va 
schimba radical, un 
procentaj înspăimîn- 
tător — O TREIME 
DIN NUMĂRUL E- 
LEVILOR ȘCOLI
LOR SECUNDARE 
DIN S.U.A, — nu 
vor termina școala. 
T ragedia tineretului 
care părăsește școala 
înainte de absolvire 
rămîne cea mai igno
rată problemă a 
învățămîntului din 
S.U.A.**.

„Life** afirmă că 
„părăsirea școlii îna
inte de a obține o di
plomă este în mod 
obișnuit un pas in 
plus pe panta descu
rajării, nereușitei și 
evadării**.

Dar ce anume de
termină acest pas? De 
ce un număr atît de 
mare de tineri ameri
cani părăsesc cursu
rile școlare înainte 
de a obține diploma 
de absolvent ? De ce 
acești tineri sînt des

curajați și doresc să 
evadeze din lumea 
ce-i apasă, ,,Life** dă 
dovadă de discreție. 
Explicabil. Dacă ar fi 
vrut ca să vorbească 
despre cauzele reale, 
revista ar fi trebuit 
direct sau indirect 
să recunoască viciile 
„modului de viață a- 
merican**, ar fi tre
buit să recunoască 
greutățile de care se 
izbesc în viață — și 
pe care nu le pot 
infringe — nenumă- 
rați tineri ce provin 
din păturile sărace a- 
le populației S.U.A. 
In privința aceasta 
„Life** face o mărtu
risire neobișnuit de 
sinceră: „Tinerii care 
părăsesc școala îna
inte de termen sfir- 
șese in a se mulțumi 
cu o muncă ingrată 
și prost plătită. Ei 
sînt totdeauna primii 
care pot fi conce- 
diați**. Ei îngroașe 
rîndurile șomerilor 
sau ale oamenilor 
fără că pății.

900.000 de Fred 
Leverent au in față 
un viitor înnegurat 
Cei 900.000 de colegi 
ai băiatului de 17 ani 
din Detroit gustă pre 
matur amărăciunile 
vieții în lumea în 
care banul este stă- 
pin.

M. RAMURA
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