
Fiecare tînăr — într-o formă Proletari din toate țările, uniți-vă!

de ridicare a calificării!
Congresul al lll-lea al partidului a pus în 

fața organizației noastre sarcina deosebit de 
importanta de a lupta pentru continua ridicare 
a calificării tinerilor muncitori, condiție de 
seamă pentru obținerea unor produse de cali
tate superioară.

Congresul ai Ill-lea al U.T.M. a cerut orga
nizațiilor U.T.M. să antreneze pe toți tinerii

muncitori, tehnicieni și ingineri în formele or
ganizate pentru ridicarea calificării profesio
nale.

Zilele trecute, ziarul nostru a organizat un 
raid în secțiile și atelierele Uzinei de auto
camioane „Steagul Roșu", pentru a cunoaște 
modul în care organizațiile U.T.M. îndeplinesc 
această sarcină.

Pasiune 
pentru 
tehnica ineretului

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
Muncitor harnic, strun

garul Vasile Bătrîneanu, de 
la secția arbore cotit a Uzi
nelor „Steagul Roșu“ este 
unul dintre tinerii cei mai 
pasionați pentru studiul 
noutăților tehnice. O confe
rință de specialitate, un 
schimb de experiență, nicio
dată nu-i scapă lui. Deseori, 
el poate fi văzut cercetind 
Standul cu cărți tehnice de 
la librăria orașului, discu- 
tînd cu inginerii asupra pro
blemelor Tnal puțin clare. 
Carte cu oarte, el și-a adu
nat acasă o adevărată bi
bliotecă de specialitate.

Cu aceeași pasiune parti
cipă Bătrîneanu și la cursu
rile de ridicare a calificării, 
audiind cu atenție lecțiile, 
studiind cu minuțiozitate 
materialul bibliografic.
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0 experiență 
interesantă

„lată, așa se stabilește duritatea materialelor 1“ Explicațiile tî- 
nârului inginer Octavian Capita nu, de la Uzinele „Steagul 
Roșu“, sînt ascultate cu mult interes de membrii cursului de 

ridicare a calificării.

— De multe ori am obser
vat, ne spunea inginerul Oc
tavian Căpitanu din secția 510, 
că pe tinerii participant la 
cursurile de ridicare a califi
cării nu-i interesau unele 
probleme predate. Deseori, 
noi, inginerii-lectori ne pier
deam în „teorie", nu ne apro. 
piam de interesele practice, 
concrete ale muncitorilor, de 
obiectivele lor de lucru.

Intr-o zi, doi tineri lăcătuși 
(Barbely Ștefan și Zăinescu 
Constantin) aveau de rezolvat 
o problemă simplă : trebuiau 
să știe dacă bucșa de oțel pe 
care o aveau la îndemînă pu
tea fi folosită la confecționa
rea unui pinion pentru strun
gul „Rangheț".

— Am vrea să învățăm cum 
se determină duritatea, i-au 
spus ei inginerului. O să pu
tem ?

Puteau învăța, desigur. Un 
aparat pentru stabilirea duri
tății exista chiar în secție, dar 
pentru a-1 mînui tinerii aveau 
nevoie de unele cunoștințe 
teorețice.

Inginerul s-a gîn'djt să adu
ne toate problemele de acest 
gen, de care se loveau în mod 
practic muncitorii. Discutînd 
cu fiecare în parte, lista s-a 
completat repede. Pe mulți îi 
interesa cum pot învăța să 
calculeze centrarea axială a 
pieselor, se puneau probleme 
de funcționare a roților dința
te, a rulmenților etc. Pornind 
de la muncitori și de la greu
tățile întâmpinate de ei în pro
cesul de producție, tematica a 
} devenit interesantă pentru 
ffecare. Cercul s-a închegat 
repede, prezența întotdeauna 
este sută la sută.

Iată însă că unele probleme 
ridicate de muncitori depă
șeau posibilitățile lor de înțe
legere, cereau cunoștințe de 
matematică superioară, de fi
zică etc. Așa au stat, de pildă, 
lucrurile cînd a fost vorba

Ca lebăda, 
știuca și racul ♦♦♦

Tntr-o cunoscută 
fabulă a lui Krilov 
se povestește că, o- 
dată, o lebădă, o 
știucă și un rac, 
s-au apucat să tra
gă un car șt, greu, 
ceac-pac, la oiște 
tustrei s-au înhă
mat. Povara, care 
la început părea 
ușoară, n-a putut 
fi mișcată din loc 
fiindcă lebăda, cu 
aripi, trăgea în sus, 
la nori, racu-ndărăt. 
și știuca la iaz. De 
zeci de ori s-au o- 
pintit ei, dar în 
zadar!

Să fi vrut oare 
membrii biroului 
organizației U.T.M, 
de la secția oțelă- 
rie, organizatorul 
grupei sindicale și 
conducerea adminis
trativă a secției să 
repete întocmai le
genda povestită de 
Krilov ? Numai așa 
se poate expli
ca modul în care 
au înțeles ei sar
cina de a colabora 
pentru organizarea 
cursurilor de ridi
care a calificării.

Inițiativa organi
zării cercului a 
luat-o Nicolae Bar
bu, responsabilul cu

problemele profe
sionale în biroul or
ganizației U.T.M.

„Eu mă voi ocu
pa de mobilizare 
și-a zis el. Restul 
nu mă privește. De 
condițiile materiale 
se ocupă conduce
rea secției. De sta
bilirea tematicii o 
sa se ocupe grupa 
sindicală, nu mă 
amestec".

— Toți tinerii sâ 
fie prezenți! a de
cretat el.

— Cu ce lecție 
începem ? s-au in
teresat tinerii.

— Nu s-a stabilit 
încă. De altfel, de 
aceasta se ocupă 
inginerul Popovici 
din partea sindica
tului. Miine însă 
deschidem, așa, in 
principiu !

„în principiu11 au 
venit și ei la des
chiderea cursului. 
Lectorul (un ingi
ner trimis în grabă 
să spună „două vor
be de-nceput") a 
plecat supărat.

S-a stabilit o 
altă zi.

De data aceasta 
sala era plină. Ușa 
se deschide și ingi
nerul Popovici cel

care răspundea din 
partea grupei sin
dicale de ținerea 
lecțiilor introduce 
discret capul.

— Vă salut, bă
ieți I Azi nu se 
poate ține lecția de 
deschidere.- Sînt 
chemat urgent...

A treia oară a 
venit și inginerul, 
au venit și tinerii 
dar... toate sălile 
erau ocupate I Vezi, 
bine, conducerea 
administrativă le 
dăduse altă între
buințare.

Și, ca și în poves
tea cu lebăda, știu
ca și racul, lucru
rile s-au repetat de 
cîteva ori in felul 
acesta.

Cînd întrebi 
cine e vinovat, fie
care spune: „Nu 
eu! Ceilalți./u.

P.S. Sau cum ar 
spune Krilov :

Care avea drep
tate,

Din trei nu știe 
nimeni să-i dea în- 
tîietate.

Nici cînd a fost să 
fie și nici la ce 
soroc,

Dar de atuncea 
cursul stă pînă azi 
pe loc!

Rididndu-șl necontenit gra
dul de calificare în vederea 
îmbunătățirii procesului de 
producție Vasile Bătrîneanu, 
a făcut recent două propu
neri de inovații, dintre care 
una a și fost aplicată, adu- 
cînd o economie anuală de 
22.000 lei.

Aicea, printre noi, 
pe șantiere 

Brigăzilor ulemiste de muncă patriotică

Morgana fată tinerețea este i 
Dai s-o ajungi, ea totdecuna-țl scapă. 
Frumoasa fără corp e, din poveste, 
Ce valuri nu stârnea intrind în apă.

Ci lată, nouă azi ne stâ-n putere 
Să i dăm contur deplin și să rărrrfnă 
Aicea, printre nai, pe șantiere, 
Pe vise și pe ointece stăpînă.

Torent de e, necunoscînd zăgazuri, a 
Cuibar de energii de-apururi treze. 
Strunind-o într-o mie de Bicazuri, 
Feeric o-nvățăm să lumineze.

De-I dornică mereu de vreo minune. 
Avem de mult și pentru-ccecsta leacul j 
„Hei rup“ - strigăm : oascada se supune, 
Se duce muntele de-c berbeleacul.

De dntec tinerețea-1 însetată î 
Doar cintece ne fluture pe buze. 
Din piepturi tinere țîșnind de-odată 
Ca din strinsoa-rea unor mari ecluze.

Să strălucească vreo, multicoloră ? 
înalțe curcubeul trudei noastre 
A zidurilor roșie-auroră 
Și viaducte - evantaie-aibastre.

Nimic nu-i șade tinereții-n cale 
Cînd la chemarea ta se-ncolonează, 
Partid, sub flamurile luptei tale, 
Arzînd înalt ca soarele-n amiază.

NICULAE STOIAN

(Continuare în pag. 3-a)

Utemistul Stoica Ma
rin, de la secția turnă
torie, deși dă o mare 
cantitate de rebuturi, 
nu face nimic pentru 
o-și ridica gradul de 
calificare profesională.
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Cîteva 
concluzii

Numeroasele inițiative valo
roase, relevate cu ocazia rai
dului nostru la Uzinele de au
tocamioane „Steagul Roșu”, 
arată că problema continuei 
ridicări a gradului de califica
re constituie o preocupare 
pentru mulți tineri. Comitetul 
organizației U.T.M. din uzină 
a luat o serie de măsuri pen
tru a sprijini organizarea 
cursurilor de ridicare a califi
cării. Ca rezultat al colaboră
rii cu organizația sindicală, 30 
din cele aproape 50 de cercuri 
cite au existat anul trecut au 
început să-și alcătuiască pla
nurile tematice, iar în unele 
secții s-au ținut deja primele 
lecții. ■

Din păcate, însă, situația 
este departe de a fi mulțumi
toare. Chiar și experiența 
bună acumulată în unele sec
ții în ceea ce privește ridica
rea calificării tinerilor nu a 
fost generalizată și extinsă. 
In multe secții deschiderea 
cursurilor a întîrziat foarte 
mult. De asemenea, în uzină 
mai sînt secții unde problema 
organizării a-cestora nu s a dis
cutat încă (la turnătorie, lăcă- 
tușerie, etc), sau secții unde 
s-au luat unele măsuri care au 
dus, de fapt, Ia desființarea 
cursurilor de ridicare a califi
cării. Așa s-a procedat, de 
pildă, la secția forjă, unde for
mele de ridicare a calificării 
au fost înlocuite cu unele gru
pe tehnice, care n-au acest rol. 
Dar, chiar și acolo unde a 
existat o preocupare în acest 
sens, nu toți tinerii au fost 
antrenați în acțiunea de ridi
care a calificării. în rîndul 
unor tineri ingineri — la ser
viciul tehnolog șef, spre exem
plu — se face auzită părerea 
profund greșită precum că ei, 
chipurile, nu mai au ce să în
vețe, cu toate că progresul 
tehnic neîntrerupt al uzinei în

Raid realizat de: 
EUGEN FLORESCIJ

'(Continuare în pag. S-aj

Ce mult am arat..
Foto : A. VIERU

Economii peste plan
în întreprinderile industriale 

din Regiunea Autonomă Maghia
ră se dezvoltă întrecerea pentru 
economii cit mai mari în pro
ducție. în răstimp de nouă luni, 
în întreprinderile regiunii au fost 
realizate peste plan economii de 
32.500.000 lei.

La Uzinele de fier „Vlahița", 
unde întrecerea se desfășoară pe 
grupe, ateliere, secții și schim
buri, s-au realizat în numai 9 
luni din acest an peste plan 
1.200.000 lei economii. Muncito
rii de aici acordă o atenție deo
sebită reducerii consumului de 
minereu la topirea fierului. Prin

introducerea metodei de reparare 
a furnalelor în mers și prin a* 
plicarea a numeroase inovații, co
lectivul de muncă al uzinei a spo
rit productivitatea muncii cu 10 
la sută.

Rezultate frumoase în reduce
rea prețului de cost au obținut și 
colectivele de muncă de la Fa
brica de conserve Mureșeni, Fa
brica de țigarete și uzinele textile 
din Sf. Gheorghe, Fabrica de 
piese de schimb „Encsel Mauri* 
ciu“, Fabrica de mobile „23 Au
gust” din Tg. Mureș.

Au de ce să fie mîndrl și 
voioși membrii brigăzii ute- 
miste de muncă patriotică 
nr. 75 de la șantierul Naval 
Galați condusă de Bălan 
Mihai. • Pentru munca lor 
deosebită pe șantierele de 
construcție au primit drape
lul de brigadă fruntașă pe 

oraș.
Foto : N. STELORIAN

Purtând f 1 acăra 
științei la sate

Vu de mult, brigada știin- 
țifică a raionului Pot

coava a organizat în comuna 
Tîmpeni o seară de întrebări 
și răspunsuri interesanta și 
plină de învățăminte. Sala că
minului cultural era în seara 
aceea înțesată de lume că 
n-aveai — cum se spune — 
loc să arunci un ac. Țăranii 
muncitori din comună în spe
cial colectiviștii, așteptau plini 
de curiozitate răspunsurile la 
întrebări.

întrebările puse de ei au 
fost desigur numeroase. Mul
te din ele fuseseră comuni* 
cate cu o săptămînă înainte, 
altele s-au ridicat acolo, pe 
loc. Membrii brigăzii nu 
au avut deloc o sarcină ușoa
ră pentru că, fiind așteptați 
cu atâta interes, oamenii se 
pregătiseră cu o sumedenie 
de întrebări, fiecare dorea 
să-și limpezească o nelămu
rire, dorea să-și îmbogățească 
mintea cu ceva nou. Rînd pe 
rînd, profesorul de matema
tică și fizică^ Ștefan Șerba«

novici, inginerul agronom Cor
nel Predescu, medicul Petre 
Coman și judecătorul Paul 
Corpacin au oferit noi și in
teresante cunoștințe țăranilor 
muncitori. In răspunsurile lor 
concise ei s-au străduit să ge
neralizeze problemele pentru 
ca în felul acesta scopul edu
cativ al întâlnirii să fie pe 
deplin realizat.

Colectivistul Ilie Coman, de 
pildă auzise că rărițatul nu 
este o metodă prea bună de 
aplicat la cultura porumbu
lui. A pus însă această între
bare brigăzii și s-a lămurit 
pe deplin și limpede de ce 
rarița nu trebuie folosită. Ra- 
rița ușurează, ce-i drept, 
munca omului, dar dăunează 
recoltei. Nu numai el, dar 
toți colectiviștii au hotărît să 
nu mai intre cu rarița în po
rumb.

La un moment dat docto
rul Petre Coman a avut de 
răspuns la o întrebare for
mulată de oamenii din 
sală cam în felul acesta: 
j,Bine, bine! Zicem și noi ca 
matale că leacurile băbești 
nu.s bune.,. Dar uite că bu

ruienile deseîntate pe care le 
foloseau" doftoroaiele cîte- 
odată te vindecă". Și atunci 
doctorul le-a arătat că sînt 
într-adevăr plante care au 
calități naturale de vinde
care, că medicina folosește pe 
scară largă aceste plante și 
că medicamentele preparate 
în laboratoare pe baza lor 
sînt mult superioare ' felului 
în care le folosesc babele. 
Bineînțeles că acestea vinde
că nu pentru că sînt deseîn
tate, ci pentru că au anumite 
calități naturale, care ajută la 
vindecare. Apoi el și-a îndrep
tat atenția asupra superstițiilor, 
vorbind despre felul în care 
s-au născut ele, despre efec
tul lor dăunător în viața oa
menilor, explicînd prin argu
mente științifice netemeinicia 
lor. De altfel, discuțiile des
pre superstiții au fost cele 
mai interesante. Oamenii se 
interesau acum de sori, de 
sateliții artificiali, de succe
sele oamenilor de știință so
vietici în cucerirea Cosmosu
lui. Orele s-au scurs repede^ 
plăcut, interesant Simțindu-i 
alături de ei, țăranii muncii

tori, tineri și vîrsțnici; l-au 
invitat pe membrii brigăzii 
să vie cît mai des în mijlocul 
lor.

De ce a putut fi interesan
tă și instructivă această 
seară ? Pentru că mem
brii brigăzii științifice au 
dat răspunsuri bune unor 
probleme care-i frămîntau de 
mult pe țăranii muncitori din 
comună. Probleme legate de 
viața și munca lor zilnică, de 
înflorirea gospodăriei lor co
lective, de sănătatea fiecăruia 
dintre ei și a copiilor lor, de 
lupta lor împotriva obscuran
tismului. Dar ca să răs
pundă la aceste probleme, 
membrii brigăzii au trebuit să 
le cunoască. Pentru aceasta 
unul din ei s-a deplasat cu o 
săptămînă înainte în comună 
și a stat de vorbă cu tovară
șii din conducerea organiza
ției de partid, a organizației 
U.T.M, și a gospodăriei co
lective, cu oameni din sat. 
După aceea, profitînd de o

PAVEL RUXĂNDOIU

(Continuare în pag. 3-a)

(Ageipres)

Tînâra Popa Eugenia ce la fa
brica „Partizanul Roșu** din 
Brașov este cunoscuta ca o 
muncitoare harnica, fruntașa pe 

secție.
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VORBEȘTE BOSTEJL I IIMISI DE CONTROL
Sugestii pentru activitatea postului utemist de control 

de la G. A. C. Plopu, raionul Filimon Sîrbu
Fostul utemist de control de la 

G.A.C. Plopu a fost creat cu aproxi
mativ două luni în urmă, dar nu a 
desfășurat nici un fel de activitate 
pe motiv că... 
în gospodărie

Intr-adevăr, 
merg bine. 
„Drum nou’ 
puternică, bogată. Și-a dezvoltat mai 
multe sectoare de producție, aducătoa
re de venituri, printre care, în afara 
culturilor cerealiere, cel mai impor
tant loc îl ocupă sectorul zootehnic. 
Colectiviștii, dornici și interesați să-și 
dezvolte necontenit averea obștească, 
participă activ Ia toate treburile din 
gospodărie. A crescut exigența fiecă
ruia față de calitatea muncii sale și a 
tuturor celorlalți. Respectarea discipli
nei socialiste a muncii devine tot mai 
mult o caracteristică a tuturor colec
tiviștilor de aici.

n-a avut probleme, că 
treburile merg bine, 
treburile gospodăriei 

Gospodăria colectivă 
este o unitate socialistă

Buna organizare a muncii în gospo
dărie își spune cuvîntul și în aceste 
ultime zile din campania agricolă de 
toamnă. Colectiviștii au terminat la 
timp însămînțările (griul a răsărit), au 
început executarea ogoarelor adinei 
de toamnă. La o remiză mașina de bă
tut porumb lucrează fără întrerupere. 
Echipele trec prin rotație, zi și noapte, 
la curățatul, vînturatul și transportul 
boabelor. Pentru animale a fost asigu
rată o bază furajeră bogată și variată, 
iar la grajduri curățenia nu lasă cu 
nimic de dorit.

Se știe că principala sarcină a pos 
tului utemist de control este să des
copere mereu noi rezerve pentru spo
rirea contribuției tinerilor la îndepli
nirea sarcinilor de producție ale gos
podăriei, să semnaleze unele neajun
suri în munca tinerilor și să propună 
goluții pentru remedierea lor. Postul 
utemist de control din G.A.C. Plopu

a considerat însă că dacă în gospodă
rie treburile merg in general bine el 
n-ar mai avea vreo atribuție Să în
cercăm însă să vedem dacă în munca 
tinerilor de aici nu mai sînt într-ade
văr rezerve...

O brigadă a „Scînteii tineretului” 
-a deplasat la gospodăria colectivă 

din Plopu. Brigada noastră și-a pro
pus ca, în colaborare cu membrii pos
tului utemist de control de aici, să 
realizeze cîteva ediții ale gazetei 
„Vorbește postul utemist de control”.

Se știe că forma cea mai bună a 
activității postului utemist de control 
este raiduL

Împreună cu brigada, membrii pos
tului utemist de control au cerut aju
torul comitetului U.T.M., au cerut sfa- 
tal comuniștilor și al conducerii gos
podăriei. Din aceste eonsultări și dis
cuții a reieșit necesitatea întreprin
derii unor asemenea raiduri în prin-

cipalele sectoare de producție ale 
gospodăriei. Ne-au atras atenția în 
primul rînd problemele păstrării avu
tului obștesc și ale participării tine
rilor la muncă.

Pe baza aceasta postul utemist de 
control și-a întocmit planul cîtorva 
raiduri. Dar de la plan Ia realizarea 
unui raid mai este de parcurs distan
ța cea mai lungă : cercetarea pe teren. 
Deci, la treabă !...

Membrii postului utemist de con
trol și-au împărțit sarcinile. Fiecare a 
trebuit să meargă într-un anumit sec
tor a! gospodăriei și să se intereseze 
de problemele stabilite să facă obiec
tul raidului.

La sfîrșit membrii postului utemist 
de control s-au întrunit din nou, au 
selecționat faptele culese, au discutat 
cu eomitetul U.T.M. și cu tovarășii 
din biroul de partid și iată în pagina 
care urmează, realizate, un raid și o 
anchetă ca urmare a activității p.u.c.

CE PĂRERE AVEȚI DESPRE 
ÎNGRIJIREA ANIMALELOR ?

(Ancheta P. U. C.)
Cele patru grajduri mari ale gospodăriei noastre adăpostesc 

cîteva sute de bovine. Numărul scroafelor de prăsită este în con
tinuă creștere. La fel al oilor cu lină fini și semifină. An de an 
sectorul nostru zootehnic a adus gospodăriei venituri tot mai 
mari. Oare ceea ce am realizat pînă acum din acest sector repre
zintă limita posibilităților ?

Postul utemist de control a adunat mai multe păreri exprimate 
aceastăde unii tovarăși din gospodăria noastră cu privire la 

problemă, lată aceste păreri :

Gheorghe Orățanu

are nevoie gospodăria. Ar tre* j 
bui să se apuce să învețe cu 
rîvnă și să-și dea mai multă 
osteneală în muncă.

Ștefan Neagu
îngrijitor de viței

președintele gospodăriei

mult în ultimul 
Anul acesta venitu- 
au sporit, am obți- 
mai bune decît in

ospodărta noastră s-a în
tărit 
timp.

noastre 
recolte
trecuți pentru că pomîntula 
lucrat mai bine, eu mai 

pricepere și sîrguințâ.

ri’le 
nut 
anii 
fost
multa
Brigăzile și echipele au fost 
mai bine organizate. Fondul de 
baza el gospodăriei e sporit 
de I© începutul anului și pînă 
acum cu cîteva sute de mii de 
lei. Neam construit grajduri 
noi, o maternitate pentru scroa
fe, a sporit numărul animale, 
lor. Sîntem o gospodărie bo
gată și asta pentru că a cres
cut conștiinciozitatea în muncă 
a colectiviștiîor, a crescut grija 
lor față de dezvoltarea și păstra
rea avutului obștesc.

Nu toți tinerii colectiviști par
ticipa insa cu regularitate la 
muncă și nu toți luptă pentru 
păstrarea și dezvoltarea avutu
lui nostru comun.

Postul utemist de control a 
întreprins un raid prin gospo
dăria noastră pe parti
cipării Ic muncă și a păstrării 
avutului obștesc, tată ce a con
statat

Sistem prin ©are poți să-l 
faci pe Alexandru Rusu 
să vina la lucru de cînd

Mi a plăcut meseria asta și 
m-am străduit să o învăț cum se 
cuvine. Și am avut multe bucu
rii în munca mea. De aceea mă 
necăjește cind văd că unii tineri 
care au venit să lucreze aici cu 
mine nu-și fac cum trebuie dato
ria. Alexandru Cazan și Ion Miu 
privesc cu ușurință munca lor de 
îngrijitori. De multe ori Imu a* 
nimalele neadăpate, nu le hră. 
nesc la timp, nu le dau rațiile 
corespunzătoare, nu ascultă indi^ B 
cațiile pe care le dă tovarășul 
inginer. De aceea rezultatele 
muncii lor sînt slabe. Vițeii lui 
Miu în loc să crească scad în 
greutate și arată wît, cu părul 
zbirlit, nețesălați, neîngrijiți. 
Vițeii mei nu sînt așa. De ce n-a 
venit niciodată să mă întrebe 
cum fac eu ca să am viței bine 
îngrijiți ? l-aș fi spus cu multa 
plăcere. Cred că acești doi tineri 
ar trebui să se gîndească serios 
la munca lor și să considere că 
meseria de crescător de animale 
e o meserie de mare răspundere. 
Noi sîntem răspunzători față de 
toți colectiviștii în ce privește 
buna îngrijire a animalelor. Co
lectiviștii așteaptă din sectorul 
zootehnic venituri, nu pierderi.

Aceeași situație este 
porci. Tot din cauza 
neraționale, a lipsei de 
obținem în medie 8 purcei la 
două fătări in loc de 14 cît avem 
planificat.

Toate acestea se datoresc lip
sei de calificare a oamenilor 
care lucrează în sectorul nostru 
zootehnic. De aceea este necesar 
ca la cursul agrotehnic care va 
fi deschis in curînd în gospodă
ria noastră să participe cu regu
laritate toți îngrijitorii de ani
male pentru că, începînd cu 
anul acesta ne propunem să con
tinuăm acest curs în tot timpul 
anului în scopul însușirii cît mai

a

și la 
hrănirii 
îngrijire

personale 
trebuie 
sfințe-

colecti- 
datori 

aseme-

Pentru interesele colectivului
99

sau
Stan T. Cazan a 

cerut zilele trecute 
conducerii 
dăriei să i se dea o 
căruță cu cai pen
tru niște treburi 
personale. Voia să- 
și aducă din altă 
parte un porc. I s-a 
dat căruța și caii 
care deservesc fer
ma de oi a gospo
dăriei. El a luat 
căruța seara și di
mineața a adus-o 
înapoi. Dar cum a 
adus-o ? Caii (și 
erau cai foarte 
buni) sînt acum cu

Al nimănui 
„al nostru“?

picioarele înțepenite 
de prea multă a- 
lergătură, căruța e 
hodorogită. Inchi- 
puiți-vă cît de mult 
a alergat el caii 
dacă într-o noapte 
a putut să-i aducă 
într-o 
stare și să strice 
căruța. Este o 
vadă că Stan 
zan n-a avut 
cea mai mică 
jă față de atelajul 
pe care l-a primit 
S-a purtat ca față 
de un avut străin. 
Stan T. Cazan tre-

gospo-

asemenea

do- 
Câ
ni ci 
gri-

buie să înțeleagă 
că bunurile din 
gospodăria noastră 
nu sînt ale nimă
nui, ci ale noastre, 
ale tuturor, că ele 
fac să sporească 
veniturile gospo
dăriei și veniturile 
noastre 
și de aceea 
păstrate cu 
nie I

Tinerii 
viști sînt 
să combată 
nea atitudini față 
de bunurile colec
tivei.

Să transportăm gunoiul 
pe cîmp I

Răspunzînd inițiativei tine
rilor colectiviști din comuna 
Largu, noi ne-am angajat ca 
in toamna aceasta fiecare ti
năr din gospodăria noastră să 
transporte la cimp cal puțin 
cite două tona de gnos de 
grajd. Prin aceasta rom con
tribui ta obținerea unor re
colte sporite la hectar In anul 
viitor. Acest îngrășâmînt na
tural trebuie băgat sub braz
dă acum, odată cu arăturile 
adinei de toamnă pe care le 
fac tractoriștii de la S.M.T. 
Iată însă că timpul este des 
tul de înaintat, tractoriștii ară 
de zor și noi, tinerii colecti
viști. sîntem departe de a ne 
îndeplini angajamentul. Sin
tem peste 150 de tineri in gos 

ci 
la 

cel

In zilele care urmează ate
lajele vor fi libere. Tinerii 
conductori de atelaje pot, 
daci, să continue intens trans
portul îngrășămintelor natu
rale i» aatp.

Atuna, in treabă I

podârie. Asta înseamnă 
trebuie să transportăm 
cimp in toamna aceasta 
puțin 300 tone de gunoi.

t-a cules via.

Unul care lucrează
anapoda

Utemistul Ion Corbu iar a 
făcut o boacănă. De la un 
timp ne-am obișnuit să auzim 
mereu despre cîte o nouă 
trăznaie de-a lui, despre actele 
lui de indisciplină.

Iată, de pildă. în timp ce 
transporta porumb, ce s-a gîn- 
dit el ? Hai să 
cailor să mănînce un coș 
de porumb boabe. Mîncînd 
lacom, unul din cai s-a îmbol
năvit și n-a mai fost bun de 
muncă. Ion Corbu a venit la 
brigadier foarte liniștit și-a 
cerut alt cal. Abia l-au criti
cat tovarășii din echipa 
pentru această nepăsare 
de animalele și bunurile 
gospodărie, că iată auzim 
despre el.

A venit la cîntar cu o 
ruțâ de porumb.

— Descarc-o între pătule, 
i-a spus tovarășul magaziner.

— Am înțeles — a spus el.
Dar a înțeles în felul lui. 

A tras căruța la trei metri de 
pătul și nici mai mult nici 
mai puțin a pus umărul și-a 
răsturnat-o acolo. (Noi admi
răm forța lui fizică, dar nu 
atunci cînd și-o folosește fără 
rost și împotriva intereselor 
gospodăriei). Din treaba asta 
gospodăria s-a ales cu două 
pagube. Una că porumbul a 
fost descărcat în curte la în- 
tîmplare și a trebuit să se de
pună altă muncă pentru depo
zitarea lui în pătul și a doua 
că la căruță au fost provocate 
unele stricăciuni. Și dacă ar 
fi numai atît J

le dea

lui 
față 
din 
alta

că-

Dar Ion Corbu nu ascultă 
niciodată indicațiile șefului de 
echipă sau ale brigadierului. 
Este recalcitrant și pornit să 
facă totul pe dos.

De unde această atitudine î 
Cum să înțelegem aceste ma
nifestări care pur și simplu 
încurcă buna organizare a 
muncii în echipă și aduc 
daune avutului comun ?

Postul utemist de control 
cere tinerilor să ia atitudi
ne față de comportarea 
acestui utemist, să-l facă să 
înțeleagă că respectarea dis
ciplinei în muncă și gri
ja față de avutul obștesc sint 
condiții principale pentru bu
nul mers al gospodăriei, pen
tru dezvoltarea ei, iar utemiș- 
tli sint datori să nu se abată 
de la acest principiu. Ion 
Corbu ar trebui să ia exemplu 
de la tineri ca Vlad D. Radu, 
Ion D. Gheorghe și mulți alții, 
care poartă o grijă atentă bu. 
nurilor gospodăriei, sînt disci
plinați Și harnici.

mulți coceni 
carele prin

a stricat 
trecind cu 
lan.

— Cei cu
— Upseste 
pe o-? I

g’-gc este ? 
ce-ai street

I

blU-ȚI FURA

SINGUR CĂCIULĂ
(Critică», rimată)

«xdresati hu Marin Zecheru, zidar din tchipa 
de cvnatrucțiL El, fu toc să rină să lucreze la noile 
couxtrucțu ale gospodăriei noastre — care trebuie 
terminate »n toamna aceasta — merge și face prin 
sat diverse lucrări mărunte.

Ne ierți că de oceasto cată 
Iti od’esâm o_ critică rimată, 
Că iar nu vii ta treabă ni se pare. 
U-o' pus tar-'cs m-stria ta spinare 
Și nu tec- mc văzut de loc de-atunci. 
Ei da, .săracul’, prea — ai dat in brinci. 
Vreo doua z.'e te-or- văzut pe-a ici 
Ș< chtar ai ridicat vreo do: chirpici. 
Pe urmă nso nu-ș-ce s-a-ntxnptat 
C-ci dispărut și te-am văzut prin sat : 
tai reocoi de zor ta un coteț. 
Colo cioplea- <ncet un focoleț^ 
Că lumea nici nu știe ce să zică ;
Nu-ți ploce unde curge, iți ptace unde... „ptaă“. 
Sau poete-așa te-ai învățat să taci. 
Să nu zăreșt pod uree de copoci.
Să ț» furi cociuta singur ©a Tî.ndolă ? 
Io fo-P p tu o mică socoteală ;
Acuma end bobocii-or fi de numărat 
Tu numeri doar pe unde-ai colindat, 
Și mi te uiți cu jind pe ta vecin, 
Cum tot mo; toarnă in hambarul plin. 
Cu-eșo tavăț. să știi, oi corn rămas 
Cu chizbuința-n urmă cu un pas. 
N-ai priceput ce toată lumea știe : 
Mai hire duc- cu socul, decît in pâlârie. 
Muncind cu noi pentru-un avut comun 
Din el e pus de-o parte și traiul tău mai bun. 
De buni zidari avem nevoie-n toate 
(Zidim ta grajduri o maternitate).
E și mai bir.e cind sîntem mai mulți. 
Te eșteptârr. să vii și să ne-ajuțl : 
Să nu ne mai silești și altă dată 
Să-ți odresăm o... critică rimată.

Campania este pe sfîrșite. 
Mai avem de transportat de pe 
cimp cocenii de porumb. în 
enrtea gospodăriei se înalță 
giagile de eoceni. Colectiviștii 
execniă bine această lucrare. 
Iată insă că utemistal Vasile 
8- Dnmjira ne lucrează cuxl 
trebuie. Glttrile aranjate de el 
sint făcute de mintuială, fără 
virf. așa că dacă dă o ploaie 
toți cocenii din glugă vor fi 
udați șj se vor strica. Dacă se 
strică acești coceni. înseamnă 
că gospodăria v> fi lipsită de 
• parte din furajul pentru boi.

Iată cum • neglijență, un 
lucni făcut de mintuială de 
către un tinăr poate aduce 
pagube destul de mari gospo
dăriei. Vasile 8. Dumitru se 
vede treaba nu s-a gindit des
tul la urmările pe .care le 
poate avea o treabă făcută 
prost și-l îndemnăm să Judece 
atent aceste lucruri.

Postul utemist de control 
este de părere că Vasile S. Du
mitra ar trebui să refacă a- 
ceastă lucrare, fără să 1 se a- 
corde zile-muncă.

In loc 
de concluzii

Am surprins în raidul de 
față doar cîteva din manifes
tările unor tineri colectiviști 
care contravin disciplinei so
cialiste a muncii, care s-au 
dovedi: nepăsători față de bu
nurile din gospodăria noastră. 
Fără îndoială asemenea ma
nifestări mai există.

Aceste manifestări dăunează 
într-o măsură destul de mare 
muncii în gospodăria noastră, 
avutului nostru comun.

Pe lingă nenumăratele do
vezi de devotament și con
știinciozitate față de muncă 
pe care le dau zi de zi tine
rii noștri, iată, se mai ivesc 
uneori și asemenea fapte pe 
care postul utemist de con
trol se simte dator să le des
copere, să le combată și să 
ceară tuturor tinerilor să ia o 
atitudine hotărîtă împotriva 
lor.

Nenu Gheorghe, 
afară de faptul că nu 
ține mnt de consumul 
de fur-.je pentru boii 
pe eare-i are in primi- 
re dar de multe ori mai 
duce și pe acasă cîte un 
braț de 
vitele lui

s Mare 
dus șl eu 
de fin 1».

EPIGRAMA

Sectorul zootehnic este unul 
din cele mai importante sec
toare de producție din gospo
dărie. Noi punem mare ac
cent pe dezvoltarea acestui 
sector și pe creșterea produc
tivității animalelor. Eu nu 
sînt însă mulțumit cu ceea ce 
am obținut în această privin
ță pînă în prezent. Ani
malele pe care le avem 
noi pot să dea producții mai 
mari. Avem vaci de rasă, 
scroafe de prăsilă de rasă. oi. 
Avem condiții bune de adă- 
postire a acestora, avem o 
bază furajeră bogată și con
sistentă. Ceea ce mai este 
necesar de pus la punct este 
îngrijirea animalelor. Este ne
cesară o îngrijire mai rațio
nală, științifică, făcută de în
grijitori cu o calificare mai 
înaltă. Colectiviștii care lu
crează acum ca îngrijitori de 
animale sînt oameni munci
tori, dar aplică metode vechi 
de îngrijire, care țin în loc 
producția. De aceea eu consi
der că în sectorul zootehnic 
ar trebui să lucreze în special 
tineri pentru că ei au mai 
multă forță de muncă și au 
capacitatea de a-și însuși mai 
repede metodele noi, știin
țifice, de creștere a animale
lor. Ar fi bine, deci, ca orga
nizația de bază U.T.M. să în
drume spre această meserie 
pe cei mai buni tineri, pe cei 
mai conștiincioși, care au dra
goste pentru profesiunea de 
crescător de animale.

Noi îi vom ajuta să se ca
lifice in aceasiă meserie, tri- 
mițindu-i pentru început în
tr-o gospodărie de stat cu 
experiență în această direcție 
și mai apoi la școli profesio
nale zootehnice.

temeinice de către îngrijitori 
metodelor avansate de lucru.

Radu Bercaru
îngrijitor de animale

Eu lucrez mai de mult 
la grajd. Am vre-o cîțiva 
In timpul ăsta mi-am

Vasil? Chiricuță
inginer zootehnist al gospodăriei

Față de rasele bune de vaci 
pe care le avem : Roșie de ste
pă. Siemm ~nthal, Schwitz, pro
ducția de lapte pe cap de vaci 
furajată este mult prea mică. 
Conform planului, noi trebuie 
să obținem in cursul anului a' 
ceste cîte 1.600 litri lapte pe 
cap de vacă furajată. Pînă acum 
am obținut 1.400 litri, Ținind 
seama de timpul care a mai ră
mas pînă la sfirșitul anului pu
tem considera ci planul va fi 
realizat Totuși aceasta nu-i 
de-ajuns. Fiecare din vacile noa
stre poate da cel puțin 2.000 li
tri lapte anual.

Părerea mea este că una din 
cauzele pentru care producția 
de lapte râmi ne totuși mică este 
faptul că mulți dintre îngrijitori 
nu respectă normativele tehnice, 
nu alcătuiesc rațiile in funcție 
de productivitatea fiecărui ani. 
mal, nu fac furajarea și mulsul 
la ore fixe, nu adapă vacile la 
timp.

Iată, de pildă, ce fac Gheor. 
ghe G hei ase și Mira Cotigi. La 
lotul lor de vaci, ai să găsești 
întotdeauna curățenie. leslele 
sint pline dar toate vacile, in
diferent de producția pe care 
o dau, sînt hrănite la fel. în 
afară de aceasta, mulsul nu-l fac 
niciodată la aceeași oră. Ei con- 
sideră că toate acestea sint „mă- 
runțișuri**, probleme neglija
bile, îndatoriri a căror încălcare 
nu dăunează cu nimic producției 
și de aceea continuă să folo
sească metode învechite de creș. 
tere a animalelor.

aici 
ani. 
dat 

seama că una e să îngrijești o 
vacă pe care o ai la tine aca
să și cu totul altceva e să fii 
îngrijitor într-un grajd al 
gospodăriei colective unde ai 
vaci de rasă, unde îngrijirea 
trebuie făcută după alte ros
turi, unde trebuie să scoți de 
la vaci producții mari. Nu-i 
deloc ușor. Pe zi ce trece eu 
îmi dau seama mai mult că 
aici ți se cere multă putere 
de muncă și mai ales să lași 
deoparte metodele de îngri
jire pe care le-ai apucat din 
bătrîni și să înveți ce scrie la 
carte. Uite, de pildă, eu 
mă uit la îngrijitorii ăștia mai 
tineri, la Ion Smeu, la Ale
xandru Cazan, la Ion Miu. Ei 
sînt tineri și în putere dar nu 
se prea înghesuie să puie mîna 
pe carte, să învețe și iată că 
de multe ori treaba cam scîr- 
țîie. Ba mai mult ei nici nu-și 
dau interesul să pună în prac
tică, să aplice ce știu, ce i-a 
mai învățat tovarășul inginer 
zootehnist Chiricuță. Ei sînt 
cei pe care se pune nădejde să 
devină îngrijitori buni așa cum

Ce trebuie să facem:
Din declarațiile pe care 

ni le-au făcut tovarășii de 
mai sus rezultă că pentru 
noi, tinerii, sarcina de a 
contribui la buna îngrijirea 
animalelor este de cea mai 
mare importanță. Trebuie 
să ținem seama de cele 
spuse de ei. Să recomandăm 
cu spirit de răspundere pe 
cei mai buni tineri care să 
devină îngrijitori de anima
le și să ne ocupăm de ca
lificarea lor profesională, 
iar în ce-i privește pe ti. 
nesrii îngrijitori care lu
crează acum la grajduri 
trebuie să ne ocupăm se
rios de creșterea conștiin
ciozității 16r în muncă, 
să-i ajutăm să învețe bine 
meseria de crescători de a- 
nimale, și să obțină în cel 
mai scurt timp rezultate 
superioare în muncă.

nu 
în

Tovarășii îngriji tori de la grajd ne-au spus că 
tinărul îngrijitor de animale Alexandru Cazan 
nu-și face cum trebuie munca. Nu adapă și 
hrănește la timp animalele, le lasă deseori 
voia soartei.

- Dedt cu un asemenea îngrijitor mai bine trecem 
autodeservire,

ta

hjcru cu am 
acasă un braț

furaje pentru 
personale.

Postul utemist de control

Echipele care curăță porumbul lasă multe 
boabe pe coceni, provocînd astfel o mare risipă.

Găinile, mal grijulii ca voi, 
N-au așteptat deloc să treacă clipa. 
Voi aruncați porumbul la gunoi, 
Iar. ele vin șl ciugulesc.., risipa.

Firește, cu acestea nu sînt epuizate posibilitățile pos
tului utemist de control de a contribui la bunul mers 
al gospodăriei prin sesizarea anumitor nereguli ivite în 
procesul muncii, prin descoperirea rezervelor interne, 
în viața de zi cu zi a gospodăriei colective, în activita
tea în producție a tineretului se ivesc mereu alte fapte 
a căror sesizare la timp înlătură pagube, intîrzieri, ne
reguli. Trebuie numai ca membrii postului utemist de 
control să fie mereu la... post, să privească cu ochi 
atenți ce se petrece în jurul lor și să se considere în 
permanență datori să intervină ori de cîte ori ajutorul 
lor poate folosi intereselor comune.

Pentru orientarea justă a activității postului utemisț 
de control, organizația de bază U.T.M. trebuie să ceară 
în permanență sfatul organizației de partid, să consulte 
și să ceară sprijinul conducerii gospodăriei, pentru ca 
ceea ce urmărește postul utemist de control, să fie în le
gătură directă cu ceea ce este mai important în momentul 
acela pentru interesele întregii gospodării.

Sperăm că experiența dobîndită de membrii postului 
utemist de control de la G.A.C. „Drum nou“ din comuna 
Plopu, cu ocazia documentării pe teren și a elaborării 
acestor două ediții ale gazetei „Vorbește postul ute
mist de control" va fi continuată.

Rugăm toate colectivele posturilor utemiste de control 
din agricultură să ne scrie despre activitatea lor, des
pre cum reușesc să-și îndeplinească sarcina de a ajuta 
munca în producție a tineretului și să ne pună întrebări 
cu privire la activitatea și sarcinile postului utemist de 
control.
SPOR LA MUNCA !

Brigada „Scînteii tineretului” 
MIHAI CARANFIL 

NICOLAE SIMIONESCU



„Performanțe 
ce nu trebuie 

omologate...

Aităzi pe itadionul „23 August4*

Conferințe in legătură

Asociația „Voința" din ora
șul Focșani dispune de o sală 
de sport. Adeseori conducerea 
Școlii de meserii Focșani și a- 
sociațiile sportive din acest o- 
raș au solicitat pentru antre
namente sala „Voința”. Tova
rășii din Consiliul asociației 
„Voința" însă răspundeau cu 
promptitudine :

— Nu putem I Sportivii 
noștri fac zilnic antrenamente. 
Sala nu-i nici o zi liberă, nici 
măcar sîmbăta.

Și în același timp pe străzile 
orașului apăreau săptămînal 
afișe : „Mare bal în sala „Vo
ința".

Pentru faptul că transfor
mau sistematic sala de spor
turi In sală de bal tovarășii 
din conducerea asociației „Vo
ința" au fost criticați de fo
rurile în drept, la care 
dînșii răspundeau chipurile... 
autocritic :

— Just tovarășe, așa e I Nu 
mai organizăm baluri I

In schimb au început să or
ganizeze... nunți.

In astfel de împrejurări sala 
de sporturi devine de nerecu
noscut. Și nu odată nuntașii, 
sub influența tulburelului a- 
mintindu-și de veleitățile lor 
sportive pun la grea încerca
re paralelele, barele fixe și 
celelalte aparate sportive ale 
sălii.

Și fiindcă tovarășii din con
ducerea asociației sportive 
„Voința" permanentizează ast
fel de „performanțe" conside
răm că U.C.F.S. raional Foc
șani, trebuie să le „omologhe
ze” la justa valoare.

DUMITRU NEGREA 
funcționar

Valoroasa echipă de fotbal 
I.F.K. Malmo, campioana Sue 
diei, își incepe astăzi turneul 
în țara noastră, întîlnind ©u 
începere de la ora 14,30 pe 
stadionul „23 August" echipa 
bucureșteană Dinamo. Evolu- 
luția fotbaliștilor suedezi stîr- 
nește un viu interes în rîndul 
amatorilor cu balonul rotund 
dîn tara noastră. Echipa 
I.F.K. Malmo a reușit anul

acesta frumoasa performantă 
de a se califica în sferturile 
de finală ale „Cupei Campio
nilor europeni" eliminînd re
dutabila formație bulgară 
Ț.D.N.A. Din rindul echipei 
oaspete fac parte o serie de 
jucători de certă valoare ca 
portarul Christensson, mijlo 
cașul 
Berg

Blomberg, interul stingă 
Și alt».

(Agerpres)

Penultima etapă a 
campionatului categoriei
Duminica se va 

desfdfura penultima 
etapă a turului cam
pionatului categoriei 
A la fotbal, tn Capi
tală pe stadionul Re
publicii cu începere 
de la ora 14,30 se va 
desfățura intilnirea

dintre echipele Pro
gresul ți Farul Con
stanța. în țară sînt 
programate următoa
rele partide: Știința 
Timifoara—C.S.M.S. ; 
Știința Cluj—C.C.A.; 
Minerul Lupeni — 
Corvinul Hunedoara;

Pe scurt
tn ultimul meci al sezonului 

echipa selecționată de fotbal a 
R, P. Ungare va întîlni duminică 
la Budapesta selecționata Au
striei. tntilnirea este ațteptală 
eu deosebit interes dat fiind ca 
echipa austriacă a evoluat cu 
mult succes în acest an.

★
In preliminariile campionatu

lui mondial de fotbal, la 11 de. 
cembrie la Paris echipa Fran
ței va întîlni formația R.P. Bul
garia. Returul' acestui joc este 
programat pentru 12 noiembrie 
1961 la Sofia.

★'
La 20 noiembrie va avea loc 

la Atena intilnirea internațio
nală de fotbal dintre echipele 
selecționate ale Greciei și R.F. 
Germane După acest joc echipa 
R.F. Germane se va deplasa la 
Sofia pentru a înlilni la 23 no
iembrie echipa R. P. Bulgaria.

Purtînd 
științei 

(Urnuiro din pag. I-a)

seară culturală organizată la 
cămin, a putut discuta cu un 
mare număr de țărani mun- 

j^cîtori, căutînd să afle care 
^^■nnt nelămuririle și întrebă- 
^j^rile care-1 frămîntau îndeo- 

sebi. In toiul acestor discuții 
s-au formulat cu claritate un 
mare număr de întrebări, pe 
care el și le-a notat cu grijă. 

Ajunse la raion, aceste în
trebări au fost împărțite pe 
diferite specialități fi trimise 
membrilor brigăzii, care au 
avut deci la dispoziție cite- 
va zile pentru a pregăti 
răspunsurile. Această pregă
tire nu s-a limitat nu
mai la posibilitatea de a da 
răspunsuri strict delimitate 
la întrebările puse, ci a ur
mărit înarmarea cu cunoș
tințe mai largi și mai corn, 
plexe referitoare la proble
mele respective, lucru care 
i-a ajutat pe membrii brigă
zii să transforme răspun
surile în expuneri cu un

* bogat conținut educativ. Iată 
, Ws tk- ce răspunsurile au fost 

^clare, concise, pe înțelesul 
oamenilor. Pentru a-i ajuta să 
înțeleagă șl mai bine cele 
spuse, brigada a folosit și o 
serie de aparate, mulaje, 
planșe, hărți cu care a exems 
plificat expunerile. In legătu
ră cu aceasta trebuie spus că 
brigada trebuie să-și îmbogă-'

turului
A la fotbal
U. T. Arad—Steagul 
Rogu; Dinamo-Ba- 
cău—Rapid. Intîlni- 
rea Dinamo Bucu
rești—Petrolul Plo- 
ețti va avea loc luni 
21 noiembrie in Ca
pitală'

(Agerpres)

Voleibaliștii sovietici
campioni mondiali

cu expunerea 
tovarășului 

Gh. Gheorghlu-De]
In Capitală continuă 

aibă loc, în întreprinderi 
instituții, cluburi și case 
cultură, oonferințe în legătu
ră cu expunerea făcută de to
varășul Gh. Gheorghiu-Dej cu 
privire la lucrările sesiunii A- 
dunării Generale a Organiza
ției Națiunilor Unite și la 
activitatea delegației R. P. 
Romîne.

Expunerile făcute în fața a 
numeroși muncitori, ingineri, 
tehnicieni și funcționari de Ia 
Uzinele „23 August", „Mao 
Țxe dun", „Grigore Preotea
sa", Fabrica de confecții „Gh. 
Gheorghiu-Dej", Atelierele 
centrale I.T.B., șl la alte în
treprinderi șl instituții din 
Capitală, au fost urmărite cu 
viu interes.

Cea "de-a 4-a ediție a cam
pionatului mondial masculin 
de volei a luat sfîrșit luni 
noaptea Ia Rio de Janeiro cu 
desfășurarea ultimelor întîl- 
niri : U.R.S.S. — Brazilia și 
R. S. Cehoslovacă — R. P. Ro
mînă. în tribunele sălii „Mra- 
cana" se aflau peste 20.000 de 
spectatori. Cum era de aștep
tat, echipa U.R.S-S. a cîștigat 
fără eforturi prea mari meciul 
cu reprezentativa Braziliei la 
scorul de 3—1 (15—9; 13—15; 
15—5; 15—11). Ca și echipa fe
minină, formația masculină a 
U.R.S.S. nu a pierdut nici o 
întîlnire în decursul acestor 
campionate care au fost mar
cate de o dublă și strălucită 
victorie a reprezentanților 
Uniunii Sovietice. Bine pregă
tiți sub toate aspectele, prac- 
ticînd un joc variat și eficace, 
știind să lupte cu o voință ad
mirabilă în momentele decisi
ve, voleibaliștii sovietici au 
dominat cu autoritate campio
natele mondiale de la Rio, 
luîndu-și o frumoasă revanșă 
asupra voleibaliștilor ceho
slovaci și romîni care-i între- 
cuseră la ediția precedentă de 
la Paris.

în meciul pentru locurile 
2-3 selecționata R. S. Ceho
slovace a învins echipa R. P. 
Romîne cu scorul de 3—2 
(15—6; 11—15; 15—12; 15—171 
15-11).

flacăra 
la sate
țească permanent materialul 
demonstrativ. Acesta are un 
rol deosebit în lămurirea com
plectă a întrebărilor, el face 
răspunsurile mai explicite, 
mai pe înțelesul oamenilor.

Cu același interes a fost 
primită brigada științifică și 
în alte comune ale raionului 
Potcoava, ca Tufeni, Stobo- 
răști, Borza, Sinești, vizita
te în acest an. Rezulta
tele frumoase obținute de 
brigadă se datoresc grijii pe 
care membrii ei o depun în 
întîlnirea lor cu țăranii mun
citori. Există o singură cerin
ță în plus : brigada să se de
plaseze mai des. Sînt, ce-i 
drept, unele greutăți dar ele 
trebuie învinse. Mai există 
sate pe care brigada nu le-a 
vizitat și care își așteaptă 
rîndul. Dar și în satele pe 
care le-au vizitat, membrii 
brigăzii științifice sînt aștep
tați din nou cu nerăbdare, 
îndeosebi acum, în perioada 
de toamnă și iarnă, cînd mun
ca cultural-educativă se in
tensifică la sate, brigada are 
datoria să fie în fiecare dumi
nică în mijlocul țăranilor 
muncitori. Făcînd cît mai 
multe deplasări, la fel de bine 
pregătiți ca și în cele de pînă 
acum, brigada științifică a 
raionului Potcoava își va rea
liza din plin nobila ei misiune 
educativă.

După terminarea acestei în- 
tîlniri a avut loc festivitatea 
de închidere a campionatelor. 
Președintele Federației inter
naționale Paul Libaud (Franța) 
a înmlnat echipei U.R.S.S. 
cupa de campioni mondiali. 
Jucătorii echipelor R. S. Ceho
slovace și R. P. Romîne au 
primit cupe din partea fede
rației braziliene de volei.

-----•------
Informații

în continuarea dezbaterilor 
asupra Tratatului de Istorie a 
Romîniei, la Academia R. P. 
Romine a început marți dimi
neața sesiunea consacrată dez
baterii machetei volumului II 
al acestei lucrări.

La sesiune participă acade
micieni. membri corespon
denți ai Academiei R. P. Ro
mîne, cercetători de la insti
tutele de istorie din București, 
Cluj, Iași, de la Institutul de 
istorie a Partidului de pe lin
gă C.C. al P.M.R., filozofi, e- 
conomiști, lingviști și alți oa
meni de știință.

Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de acad. Atanase 
Joja, președintele Academiei 
R. P. Romine.

în continuare, acad. A. 0- 
țetea, directorul Institutului 
de istorie al Academiei R.P. 
Romîne, a ținut un referat 
introductiv, prezentind conți
nutul volumului.

ȚT
ÎK Ir •' --.o

Tinerii zidari Marton Denes, Horvath îosif șl Torok Andrei, care lucrează la turnul de ră- 
elre al Combinatului de sodă de la Borzeștl iți depășesc cu regularitate sarcinile de plan.

Foto : N. STELORIAN

Lucrările seminarului cu tema:
„Ocrotirea mamei și a copiluluiu

0 experiență 
interesantă
(Urmare din pag. l-a)

Oră de gimnastică la Școala medie nr. 2 din Tg. Mureș.

Marți au continuat în Capita
lă lucrările seminarului cu tema 
„Ocrotirea mamei și a copilului", 
organizat de Consiliul național 
al femeilor din R. P. Romînă, 
la care participa reprezentante 
ale femeilor din țări ale Africii 
și Asiei. Da discuțiile care au 
avut loc pe marginea referatu
lui prezentai în prima zi a lu
crărilor, privind ocrotirea mamei 
și a copilului în țara noastră, au 
luat cuvintul Odile Arrighi, se
cretară a F.D.I.F.. Florica 
Bagdazar, vicepreședintă a Cru
cii Roșii din R. P. Romînă, Ca
mara Loffo, (Guineea), conf.dr, 
N. Gheorghiu, directorul Spița' 
lului Colțea din Capitală, dr. 
Elena Voinescu din partea Co

miletului regional al femeilor 
din Constanța, Zainab Nabbouh 
(Liban), prof, dr- Cornel Con- 
stantinescu de la Spitalul de 
copii „Grigore Atexandrescu" 
din Capitală, Rokaitou Sow, 
(Republica Mali), dr. Victoria 
Coteață, membră in biroul Co
mitetului orășenesc ol femeilor 
din București, Bechira Ben 
M'rad Hammalif, (Tunisia), dr. 
Petre Penciu, reprezentant al 
Ministerului Sănătății și Preve
derilor Sociale, Natalia Chirmuș, 
președinta Comitetului sindical 
de la Filatura „Dacia" din Ca
pitala, Dobrița Dima, președin
ta G.A.C, Platonești, raionul Fe
tești, regiunea București, depu
tată în Marea Adunare Naționa-

Delegația poloneză condusă 
de Ferdinand Herek a fost primită 

de tovarășul llie Murgulescu
Marți dimineața, delegația 

poloneză condusă de Ferdi
nand Herek, ministru adjunct 
al Invățămintului al R. P. 
Polone, a fost primită de Uie 
Murgulescu, ministrul Invăță- 
mîntului și Culturii.

La întrevedere au luat 
parte C. Prisnea, adjunct al 
ministrului învățămîntului și 
Culturii și funcționari supe
riori din acest minister.

A fost prezent Wojciech 
Knittel, secretar al Amba
sadei R. P. Polone la Bucu
rești.

Marți la amiază. Ministerul 
Invățămintului și Culturii a 
oferit, la Casa universitarilor 
din Capitală, o masă în cin
stea oaspeților polonezi. Au 
participat reprezentanți ai 
Ministerului Invățămintului 
și Culturii și ai Ministerului 
Afacerilor Externe.

Au luat de asemenea parte 
Janusz Zambrowicz, amba
sadorul R. P. Polone la Bucu
rești și membri ai Amba. 
sadei.

Seara, ambasadorul Janusz 
Zambrowicz a oferit un dineu 
cu prilejul vizitei în R. P. 
Romînă a delegației conduse 
de Ferdinand Herek.

(Agerpres)

la, dr Aghi Mureș an, directorul 
Spitalului de copii „Tudor Vla- 
dimirescu" din Capitală și A in 
El Hayat Ben Salah, (Tunisia).

In cuvintul lor, reprezentanții 
organizațiilor obștești și cadre
lor medicale din țara noastră au 
înfățișat progresul continuu în
registrat în domeniul ocrotirii 
mamei și copilului în anii pu
terii populare, cînd a fost lichi
dată înapoierea lăsată de regi
mul burghezo-moșieresc, iar a- 
ceastă problemă a fost ridicată 
la rangul de problemă de stat.

Reprezentantele femeilor din 
țările Africii și Asiei participan
te la seminar au scos în eviden
ță în cuvintul lor importanța 
inițiativei Consiliului național 
al femeilor din R. P. Romînă 
de a organiza acest seminar care 
prilejuiește cunoașterea expe
rienței țarii noastre in domeniul 
ocrotirii mamei fi a copilului fi 
este un bun prilej de a face un 
valoros schimb de experiență 
în acest domeniu. Exprimindu-fi 
admirația pentru realizările ob
ținute pe acest tărîm de țara 
noastră, vorbitoarele au scos în 
evidență consecințele nefaste ale 
dominației colonialiste pe care 
le au de înfruntat țările care 
fi-au cucerit recent indepen
dența.

Lucrările seminarului cu tema 
„Ocrotirea mamei fi a copilu
lui" continuă.

despre calculul conicității de 
care muncitorii aveau nevoie 
în mod frecvent. Inginerul s-a 
gîndit să alcătuiască singur un 
tabel cu toate calculele efec- . 
tuate (pentru cazurile tntilnlta . 
mal des) pe care l-a multipli- • 
cat și l-a împărțit la membrii ,» 
cercului. Dar nu numai atît. 
Problemele acestea au intrat u l 
tn tematica cursului de rldi- : I 
care a calificării.

O metodă bună folosește" 
de mai mult timp șl in
ginerul Ion Mazilu, tehnolog" . " 
principal, la secția de cons
trucție mașini agregate. El" 
face parte din comisia de an
gajări a uzinei. Întotdeauna, 
noii angajați sînt fie absol
venți al școlii profesionale, fie 
tineri care se întorc în uzină 
după terminarea stagiului mi- " 
litar. Primii fiind foarte ti
neri n-au avut încă timpul să 
învețe totul, ceilalți au mal - 
uitat unele noțiuni. Mazilu 
și-a procurat un caiet. Notea- ■ 
ză in el tot ceea ce observă 
mai deosebit în ceea ce prl- - 
vește greutățile întîmpinate tn 
muncă de noii angajați.

Iată o asemenea însemnare, 
făcută cu un an In urmă :

„Micu Constantin. Electri
cian. Citește greu schemele - 
mai complicate. A uitat unele 
noțiuni de protecția muncii".

Urmează indicația unei bi
bliografii pe care trebuie s-o 
studieze tînărul și numele 
muncitorului mai în vîrstă -" 
care se va ocupa de el.

Micu Constantin a ajun» 
azi unul dintre cei mai buni 
electricieni ai secției.

La Uzinele „Steagul Roșu” 
s-a discutat deseori despre 
modul în care pot fi antrenați 
în acțiunea de ridicare a cali
ficării tineri! ingineri. O for
mă bună a fost găsită și apli
cată tn -practică la secția „bloc- 
motor". în această secție ur
mează să se introducă anul 
acesta noi agregate, necunos
cute tinerilor care vor lucra 
cu ele, dar care au fost pro
iectate și realizate chiar în 
uzină. Biroul organizației 
U.T.M. din secția bloc-motor 
i-a invitat pe tinerii pro- 
iectanți și realizatori să dis
cute cu ingineri! care vor pre
lua mașinile. Comitetul orga
nizației U.T.M. de la Uzinele 
„Steagul roșu" va trebui ca 
împreună cu comitetul sindi
cal să studieze în amănunțime, 
posibilitatea extinderii acestor 
inițiative la toate secțiile, an* " 
trenind in acțiunea de ridl- • 
care a calificării pe toți tine-. .. 
rii muncitori, tehnicieni și in
gineri.

Cîteva 
concluzii
(Urmare din pag. l-<a)

(Agerpres)

Delegația guvernamentală 
a R.P. Polone a părăsit Capitala
Marți dimineața a părăsit 

Capitala, îndreptlndu-se spre 
patrie, delegația guvernamen
tală a R. P. Polone, condusă 
de Wilhelm Billig, împutemi-

domnul Kettle și doamna Moon“
îndreptățiți de titlu, ne am 

putea imagina că piesa se o- 
cupă de relatarea unei aven
turi mondene. In fond însă, 
penița ascuțită a cunoscutu
lui dramaturg J. Priestley țin
tește mult mai departe. Nu 
faptul că doamna Moon întîr- 
zie mai mult „decît se cade" 
în casa domnului Kettle, care 
și-a părăsit din senin slujba 
chiar în dimineața aceea plo
ioasă de luni interesează fti 
primul rînd, ci mobilurile 
care determina pe acești oa
meni să sfideze tot ceea ce 
„venerabila" societate en
gleză a fixat de mult în nor
me rigide. Eroii, animați nu 
atât de spiritul de aventură, 
cit de conștiința clară a lu
crurilor, văd realitatea în a- 
devărata ei lumină. Umil și 
supus robot al băncii din 
Brickmill, total aservită afa
ceriștilor, Kettle își dă seama 
că tratamentul de uzură fizi
că și spirituală la care sînt 
supuși oamenii le macină vo. 
ința șl demnitatea anihilîndu-i 
treptat, dar sigur. „Brickmill- 
ul e plin de oameni care au 
murit pe dinăuntrul Iot de 
ani de zile", spune eroul. Ho- 
tărit să nu ajungă în aceeași 
stare, Kettle încearcă să se 
zmulgă cu orice risc din acest 
angrenaj diabolic.

Aceeași dorință o nutrește 
și doamna Moon, frumosul 
manechin al soțului său. Ne- 
maiputînd suporta 
litor rol în care 
sensibilitatea Și 
sa efectivă nu au 
cată de păienjenișul ipocrite
lor conveniențe sociale bur
gheze» doamna Moon se de-

cide să nu mai respecte „re
gulile jocului" căsătoriei sale. 
Acestea nu pretind cinste, 
afecțiune sau stimă, ele cer 
numai salvarea aparențelor, 
indiferent ce ascund ele. Scîr. 
bită de acest „contract" ce a- 
nulează omenescul în schim
bul aparenței, doamna Moon 
e gata să părăsească Brick- 
mlll-ul, alături de omul care 
are curajul să se desprindă de 
această viață degradantă. îm
preună cu ei mai dorește să 
mai plece cineva, din păcate 
nu cu aceleași intenții. Into
xicată de literatura ieftină și 
tendențioasă a comics urilor, 
Monica, tinăra fată de 18 
ani, nu numai că nu detestă

nu riscă asemenea Izbucniri 
spre viață, nici sub forme a- 
parent inofensive. Ei veghea
ză preventiv ca această izbuc. 
nfre să nu-șl găsească o cale 
conștientă de acțiune. Alar
mați, vor întrebuința un în
treg arsenal de „argumente" 
pentru a-1 întoarce pe eroi în 
„liniștitul și lipsitul de griji" 
infern spiritual.

Dacă eroii vot reuși sau nu 
să intîlnească ceea ce doresc 
in hotarele acestei societăți, 
autorul nu precizează. Impor
tant rămîne faptul că el 
s-au putut sustrage de sub 
hipnoza „raiului capitalist", 
că au putut să-l judece și să-l 
sfideze.

CRONICA DRAMATICA

acest umi- 
inteligența, 
capacitatea 
preț, sufo-

mecanismul infernal a] „jocu. 
lui" dar și-l dorește ca unică 
salvare. Veșnic în goană după 
slujbă, hărțuită de avansuri
le amoroase ale patronilor, 
Monica instruită de pozele co
lorate ale revistelor ei, nu ve
de altă ieșire din situația sa 
disperată decît prin semnarea 
unui „contract" cu toate com
promisurile ce le impune. Nu
mai fugind din Brickmill, Mo
nica speră că va găsi posibili
tăți multiple de parvenire.

In jurul celor doi oameni 
care au curajul să aspire spre 
o viață eliberată de compro
mis, minciună și ipocrizie, se 
va ridica zidul amenințător 
al exploatatorilor. „Șobolanii 
cenușii"» cum le spune Kettle,

în nici o piesă Priestley 
n a oferit eroilor săi o pers
pectivă prea clară, dar în 
majoritatea — și în aceasta 
constă valoarea lor demasca
toare — eroii fac un adevărat 
rechizitoriu racilelor modului 
de viață impus de sistemul 
capitalist.

Tocmai în clarificarea mo- 
bilurilor eroilor și a perspec
tivei ce se ridică în fața lor 
consistă valoarea spectacolu. 
lui recent al Teatrului Arma
tei. Intr-un spirit inventiv, 
grupul celor care vor să eva
deze din Brickmill este în
conjurat din toate părțile de 
afaceriști. Eroilor le rămîne 
ca unică salvare doar refu
giul spre rampă, spre sală

care simbolizează o lume 
nouă.

în concepția generală a 
spectacolului, (regia G. Ra
fael) s-a acordat o atenție 
deosebită raporturilor intime 
care explică evoluția persona
jelor. Val Săndulescu. inter
pretul domnului Kettle, ne 
oferă o întreagă gamă, subtil 
dozată, a frămîntărilor erou
lui. Trecerea de la rigidul și 
dezumanizatul funcționar al 
băncii, la omul care îndrăz
nește să judece și să acțione. 
ze liber, se face fără ostenta
ție. Pe linia acelorași date, Iși 
construiește și Migri Avram 
Nksolau eroina: doamna
Moon. Liliana Tomescu își 
exagerează personajul pe li
nia frivolității, reducînd la 
minimum valoarea lui de
mascatoare. Cu mijloace ex
presive, Dan Nicolae redă 
toată emfatica găunoasă a 
imbecilului agent comercial 
Moon. Geo Maican în consi
lierul Hardacre, George Sion 
în domnul Clinton și Aurel 
Rogalski în comisarul Street 
împlinesc cu trăsături diferite 
imaginea lumii cupide, feroce 
și obtuze a „șobolanilor ce
nușii".

în sublinierea apăsătoarei 
atmosfere impusă de această 
lume, în care viața ș; omul 
n-au valoare, un mare rol 
joacă scenografia semnată de 
Dan Nemțeanu.

Datorită nivelului ei artis
tic, această nouă realizare a 
Teatrului Armatei este o sur
priză îmbucurătoare.

citul guvernului R. P. Polone 
pentru problemele utilizării 
pașnice a energiei nucleare, 
care, la invitația guvernului 
R. P. Romîne, a făcut o vizită 
în țara noastră.

tn timpul vizitei delegația a 
semnat o convenție guverna
mentală privind colaborarea 
în domeniul utilizării pașnice 
a energiei nucleare între R.P. 
Romînă și R. P. Polonă și s-a 
încheiat planul de lucru pen
tru perioada 1960—1961.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, delegația a fost con
dusă de tov. GIl Gaston Ma
rin, președintele Comitetului 
pentru energie nucleară al 
Consiliului de Miniștri al R.P. 
Romîne, acad. Horia Hulubei, 
directorul Institutului de fizică 
atomică al Academiei R. P. 
Romîne, și alți oameni de ști
ință din domeniul energiei 
nucleare.

A fost de față Janusz Zam- 
browicz, ambasadorul R. P. 
Polone la București.

care lucrează le cere mereu 
noi cunoștințe de specialitate.

Așa se face că din cei 3.000 
de tineri cîți lucrează în uzi
nă, peste 1.600 nu participă 
pină in prezent la nici un curs 
de ridicare a calificării.

Cauza acestor lipsuri constă 
șl în faptul că membrii comi
tetului organizației U.T.M. de 
la Uzinele „Steagul Roșu" nu 
s-au preocupat suficient pen
tru a sprijini organizarea 
cursurilor de ridicare a califi- 
carii, n-au ajutat ți n-au con
trolat pînă în prezent munca 
birourilor organizațiilor U.T.M. 
din secții pentru mobilizarea 
tuturor tinerilor la această ac
țiune. Comisia de „studiere a 
problemei”, creată de comun 
acord cu comitetul sindical, 
n-a întreprins nimic concret 
pină in prezent.

O vină pentru această situa* 
ție o poartă șl membrii comi
tetului orășenesc U.T.M., care 
trec destul de rar prin uzină 
șl care nu s-au preocupat de- 
cit prea puțin de crearea 
cercurilor de ridicare a califi- - 
căril tinerilor de la Uzinele 
„Steagul Roșu”.

Comitetul U T.M. de Ia Uzi
nele „Steagul Roșu", In cola
borare cu comitetul sindical și 
conducerea tehnică a uzinei, 
trebuie să ia urgent măsurile 
necesare pentru deschiderea 
cursurilor de ridicare a cali
ficării, pentru stabilirea unei 
tematici legate de sarcinile de 
producție, pentru antrenarea 
la aceste cursuri a tuturor ti
nerilor.

IOANA BARBU

(Agerpres)
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Mesajul adresat 
de N. S. Hrușciov 

Conferinței generale 
a U.N.E.S.C.O.

IMN-VIATA

Manifestație antifascistă a studenților japonezi
ÎN AMERICA LATINA

PARIS 15 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 15 no
iembrie, în cadrul celei de-a 
11-a Conferințe generale a 
U.N.E.S.C.O., conducătorul de
legației sovietice, S. G. Lapin, 
a dat citire unui mesaj al pre
ședintelui Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., N. S. Hruș- 
ciov.

Conferința dv., se spune în 
mesaj, s-a întrunit într-un 
moment important al istoriei, 
cînd omenirea înnoiește în 
ritm vertiginos formele struc
turii sociale. Epoca noastră o- 
feră toate posibilitățile pentru 
o adevărată înflorire a omeni
rii și pentru crearea unei a- 
bundențe de bunuri materiale 
și culturale pentru toate po
poarele.

Asupra lumii, subliniază în 
continuare N. S. Hrușciov, mai 
planează încă primejdia unui 
război, iar sute de milioane 
de oameni de pe diferite con
tinente suferă din cauza foa
metei, bolilor, nevoilor și a- 
nalfabetismului. Cursa înar
mărilor, ațîțată de imperia
liști, răpește omenirii uriașe 
resurse materiale și spirituale 
și împinge lumea spre o ca
tastrofă care amenință să se 
soldeze cu un număr incalcu
labil de victime și să distrugă 
comorile civilizației mondiale.

Organizația Națiunilor Uni
te pentru Educație, Știință și

Cultură. subliniază șeful gu
vernului sovietic, poate să a- 
ducă o contribuție importan
tă la cauza nobilă a creării 
unei lumi fără războaie, unei 
lumi fără arme, unei lumi fără 
popoare asuprite și înrobite. 
Numai în condițiile unei păci 
trainice este posibilă colabo
rarea cu adevărat rodnică a 
oamenilor de știință și cultu
ră. a lucrătorilor din domeniul 
educației din toate țările în
dreptată spre soluționarea ma
relui număr de probleme im
portante care stau în fața o- 
menirii.

Uniunea Sovietică va face 
tot ce depinde de ea în vede
rea întăririi păcii și colabo
rării internaționale

Sînt convins, scrie N. S. 
Hrușciov, că oamenii de știin
ță și cultură nu pot rămîne 
neutri în măreața luptă pen
tru pace, după cum nu pot și 
nu trebuie să rămînă indife
renți față de lupta dreaptă a 
popoarelor asuprite pentru e- 
liberarea națională, împotriva 
robiei coloniale.

N. S. Hrușciov își exprimă 
speranța că cea de-a 11-a 
Conferință generală a 
U.N.E.S.C.O. va adopta hotă- 
rîri care vor aduce o contri
buție demnă la măreața cau
ză a păcii și progresului ome
nirii.

Intensificarea mișcării împotriva 
regimurilor proamericane

NEW YORK 15 (Agerpres). 
— Potrivit relatărilor agen
ției Reuter, Jesus Murillo, 
ministrul de Afaceri Externe 
al guvernului Ydigoras Fuen
tes din Guatemala, a anunțat 
că a cerut guvernului State
lor Unite să trimită vase mi
litare care să patruleze în 
fața coastelor guatemaleze 
pentru a împiedica acțiunile 
răsculaților. Aceeași agenție 
anunță că la Guatemala City 
s-a produs un atentat împo
triva ministrului Economiei, 
Julio Prada Garda Salas, a

Unite. Declarația arată că. gu
vernul american folosește te
ritoriul guatemalez ca o bază 
pentru pregătirea unei agre
siuni împotriva Cubei.

La Managua, dictatorul ni- 
caraguayan Luis Somoza a 
anunțat în cadrul unei con
ferințe de presa că în întrea
ga țară au fost arestate circa 
80 de persoane acuzate de a 
fi participat la acțiunea răs- 
culaților împotriva guvernu
lui.

Agenția Prensa Latina a- 
nunță din Bolivia că la 14 no

Lucrările Conferinfei
generale a

PARIS 15 (Agerpres). » TASS 
transmite : La ședința din dimi
neața zilei de 15 noiembrie a 
celei de-a 11-a sesiuni a Con
ferinței generale a U.N.E.S.C.O. 
a luat cuvintul Radhakrishnan, 
vicepreședintele Republicii India, 
oare a înfierat colonialismul și 
discriminarea rasială, chemînd 
la lichidarea lor completă. El 
a salutat cu câildură noUe țări 
care s-au eliberat de sub jugul 
colonial și oare au fost primite 
recent în U.N.E.S.C.O. și a în
demnat această organizație sâ 
le acorde oel mai mare ajutor.

Apoi președintele Consiliului 
Executiv of U.N.E.S.C.O., B. 
Thomas, a prezentat spre exa
minare Conferinței generale or
dinea de zi preliminară a se
siunii acesteia.

Delegația Republicii Cuba a 
propus ca pe ordinea de zi a 
sesiunii să fie inclusă problema

privitoare la condamnarea ori
cărui stat care încearcă să se 
amestece în treburile interne ale 
altui stat din cauza divergențe
lor cu caracter economic, socicl 
sau cultural.

Conducătorul delegației 
U.R.S.S., S. G. Lapin, a sprijinit 
cuvîntarea vicepreședintei  ui In
diei. El a amintit despre uricșa 
importanță istorică a deda rației 
cu privire 
pendenței 
coloniale, 
guvernului 
narea celei de-a 15-a sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U.

S. G. Lapin a dat citire me
sajului odresat de președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.. N. S. Hrușciov. celei 
de-a 11-a sesiuni a Conferinței 
generale a U.N.ES.C.O., cere a 
fost ascultat cu o uriașă atenție 
de către participanții la confe
rință și întimpinct cu aplauze.

U.N.E.S.C.O

cănii mașină a fost aruncată 
ta aer, la puțin timp după 
ce ministrul cobcrise din ea.

Partidul Muncii din Gua
temala a publicat 
o declarație ta care 
guvernul Ydigoras 
ca fiind o unealtă a

recent 
denunță 
Fuentes 
Statelor

la acordorea inde- 
țârilor și popoarelor 
prezentată de șeful 
sovietic spre exami- N. S. Hruțciov 

l-a primit pe 
IC P. S. Menon

MOSCOVA 15 (Agerpree). — 
TASS trnmite : N. S. Hrur 
e*«r. prefedznteie Cewliuhi ce 

J VJ4SS-. L.
U Kremlin pe K P S Jfe>«^ 
ambtadonl Indiei le 
ca rare c crux • connrbire.

La convorbire a pcrficipa: An
drei Gromiko, mimstml Aface
rilor Exieme L./L*3.

iembrie în localitatea Ilizia 
s-au produs ciocniri sîngeroa. 
se între unități ale forțelor 
guvernamentale și țărani din 
regiunea Cochabamba. Arma
ta a atacat o manifestație ță
rănească de protest împotriva 
acțiunilor arbitrare ale auto
rităților. Potrivit agenției, au 
fast ucise 100 de persoane, 
iar numărul răniților este 
și mai mare

După Guatemala, Costa Rica

și Nicaragua, Bolivia este a 
patra țară din 
tină în care se 
ciocniri armate 
guvernamentale

★

MANAGUA 15 % _
Ultimele evenimente din Guate
mala și Nicaragua, unde au 
izbucnit insurecții arn^te anti
guvernamentale, atestă* crește
rea nepopularității regimurilor 
antipopulare și proamericana 
din aceste țări. Politic* aven
turistă a guvernelor Somoza 
(în Nicaragua) și Ydigoras Fu
entes (în Guatemala) care și-au 
vîndut țările monopolurilor a- 
mericane și sînt instrumente do
cile ale imperialismului în atacu
rile acestuia împotriva revoluțiej 
cubane. stirnește protestele mî- 
nioase ale popoarelor nicarague* 
și guatemalez

După cum reiese din relatările 
presei, în ultimul timp în Nica
ragua se înregistrează un avînt al 
mișcării muncitorești. Au fost 
rreate organizații de masă c*re 
își propun să lupte pentru 
schimbarea situației existente, 
pentru lichidarea dominației im
perialiste, pentru transformări 
democratice. Una din cele mai 
mari organizații de acest fel, „Ti
neretul patriotic" reunește cîteva 
mii de tineri. Din această orga
nizație fac parte studenți, tineri 
muncitori, țărani, reprezentanți ai 
paturilor mic burgheze ale popu
lației eu tendințe revoluționare.

In Guatemala mișcarea popu
lară de protest ia o tot mai mare 
amploare. După rum a declarat 
in ziarul „Revoluejon** fostul 
președinte al Guatemalez, Ar
benz. intensificarea împotrivirii 
populare față de politica guver
nului Fuentes se explică în pri
mul rind prin situația disperată 
ia eare se află oamenii muncii 
din țari.

(Agerprea).

Noul conținut aur al rublei
9

America Da- 
înregistrează 
între trupele 
și populație.

ln Japonia au avut loc numeroase demonstrații împotriva asasinării luî Asanuma, pre
ședintele Partidului Socialist, împotriva fascismului și a politicii dusa de guvernul Ikeda. In 

fotografie, o demonstrația antifascistă a studenților la Tokio.

In preajma deschiderii 
Universității prieteniei popoarelor 
L a 17 noiembrie la Mos

cova va avea loc într-un 
cadru festiv 
Universității 

Dăm

deschide- 
prieteniei 
mai jos

rea 
popoarelor, 
extrase din declarațiile făcute 
unor corespondenți ai agenției 
TASS de către oameni de stat 
și reprezentanți ai vieții pu
blice din diferite țări:

DELHI. - Jawaharlal Nehru, 
primul ministru al Indiei :

„Universitatea prieteniei po
poarelor este o instituție nouă 
și interesantă. Adresez cele mai 
bune urări cu prilejul inaugu
rării universității'.

NEW YORK. - Dr. W. Du Bois, 
cunoscut om de știință și scri
itor de cu loc re : „—aș dori ca

MOSCOVA 15 (AgerpcesX — TASS transmit* «azniatil 
efkial al Cwibulai îe Miniștri al UJLS-S ea privire la 
îmi mținvt asr al rublei și ta majorarea eurauhri ruMei 
ia raport eu valutele statelor străine :

Consiliul de Mimștn al UJLS-S a hotărit ca de la 1 ia
nuarie 1961 să majoreze coetinutul aur al rublei și cursul 
rublei în raport cu valutele statelor străine.

Conținutul aur al rublei se fixează la 0J987412 grame 
pur. iar prețui plătit de Banca de Stat a U-R.S.S. pentru 
va fi de o rublă per gram de aur pur.

Cursul rublei față de dolar a fost fixat de 90 copeici 
cclar SAJ-A.

Consiliul de XCniștri al UR-SS. a însărcinat Banca de 
Stat a UJLS-S. să ridice cursul rublei față de valutele ce
lorlalte țâr. capitaliste corespunzător majorării conținutului 
aur al robiei, fa cazul arhîmbării conținuți ilui aur al valu
telor acestor țări sau arhimbării cursurilor valutelor lor. 
Banca de Stat a U R-SS. are sarcina să stabilească cursul 
rubX ținind seama de aceste schimbări.

in Pravda: Un articol al ministrului

aur 
aur

per

Agravarea situației din Laos
• AMESTECUL GROSOLAN AL S.U.A. IN LAOS • 16.000.000 DOLARI PUS LA DISPOZIȚIA 

REBELILOR. • FORȚELE PATRIOTICE IS STRING RINDUtJU.

In Laos liniștea nu și-a 
găsit încă solo,. Dimpo
trivă. împușcăturile ce 

râsunâ In micul regat asiatic șl 
oare sou înmulțit in zilele din 
urmă amintesc opiniei publice 
mondiale despre grelele încer
cări prin care trece un popor 
puțin numeros dar dornic să 
trăiască Intr-un climat pașnic. 
Ultimele telegrame parvenite 
din Laos Indloă o continuă a- 
gravare a situației. Complica
țiile provin din omestecui gro
solan, fățiș d S.U.A. In pro
bleme ce privesc nomei și 
numai poporul laoțian. Deși 
încă destul de recent eveni
mentele evoluau spre normali
zarea deplină a situației, 
S.U.A., și partenerii săi din 
S.E.A.T.O. ;• ’
scopul de a împiedica sta
bilizarea noului regim Suvcnna 
Fumma, regim avind o orien
tare neutralists pe plan ex
tern și de conaMiere națională 
pe plan intern. După ce a 
eșuat încercarea de a-l deter
mina pe premierul Suvanna 
Fumma de a schimba liniile di
rectoare ale politicii laoțiene 
potrivit intereselor Departamen
tului de Stat șl de a-l îndrepta 
împotriva forțelor Paid . 
(încercarea pe oare a săvîrșit-o 
Parsons, secretar de stat ad
junct), după ce a eșuat șanta
jul cu „ajutorul" omerican 
S.U.A. a trecut deschis la răs
turnarea guvernului legal al 
Laosului, Grupurile de rebeli 
puțin numeroase strînse în ju
rul generalului trădător Fuml 
Nosavan (despre care ziarul 
„Le Monde“ scria că este „mai 
american și mai anticomunist 
decit Washingtonul însuși") au 
fost întărite cu arme și subven
ții americane. 16.000.000 de 
dolari au fost puși la dispoziția 
rebelilor pentru recrutarea de 
soldați. Numai in prima săpta- 
mină a lunii noiembrie rebelii 
ou primit 500 de lăzi cu puști, 
mitraliere, aruncătoare de mine 
și alte arme „Made în S.U.A. . 
Mai mult chiar: ofițeri ameri
cani inspectează și îndrumă in 
mod direct operațiunile trupe
lor lui Nosavan. Postul de ra
dio „Vocea Patet Lao" a rela
tat că forțele guvernamentale 
au doborit unul din avioanele 
ce transportau încărcături mili
tare din Tailanda in regiunile 
controlate de rebeli. In acest 
avion “ după aum au dedarat 
localnicii, martori oculari o se

I ' ’

au acționat cu

găseau patru ofițeri americai:. 
(Intr-o țară în cere nu există 
căi ferate seu întreprinderi in
dustriale, S.UA cheltuiesc mi
lioane de doieri cu dărnicie 
dar nu pentru ridicarea ecor^o- 
miei, a pentru răsturnarea gu
vernului. lată „ajutorul" 
rican, In acțiune I).

In urmă cu eleva zile 
tă mașinațkinilor dicii 
garnizoana din * ~
reședința regală, 
împotriva guvernului 
Fumma. Rebelii 
lor omericoni folosesc cee mai 
josnice mijloace spre a slăbi 
pozițiile guvernului legoi, pen
tru a ațița războiul civil. După 
o maniera gang stereo scă, ei nu 
ezită chior să răpească copiii 
ofițerilor armatei guvernamen
tale spre a4 determina apoi pe 
ccesti ofițeri sâ treacă de partea 
clicii trădătoare a lui Nosavcn. 
Pere iei cu aceasta oficialitățile 
blocului agresiv S.EAT.O„ pa
tronat de americani, nu au fă
cut nici un moment un secret 
din intervenția sa în evoluția 
crizei looțiene. S.UA s-au com
portat ca și cum Laosul ar fi 
un petec de pomînt omerican, 
în Texas sou în Col if om ia. „

Intervenția americană a pro
vocat agravarea situației din 
Laos. Rebelii încurajați de De
partamentul de Stat și cu în
tărit urile primite din Tailanda 
au reușit să acapareze o more 
parte a teritoriului țării. Agen
țiile de presă occidentale anun
ță posibilitatea unei lovituri la 
Vientiane, capitala Laosului, or
ganizată de ofițeri corupți de 
clica lui Nosavan. In vreme ce 
complotiștii manevrează, forțele 
rebele se pregătesc să atace 
provinciile Vientiane și Sam- 
Neua aflate sub controlul gu
vernului. Primele atacuri 
detașamentelor rebele au 
respinse de forțele 
mentale.

Guvernul Suyanna 
dovadă în acțiunile 
hotărire mereu crescîndă. 
vernul a anunțat că nu va re
cunoaște nici un fel de hotă- 
rîri ale regelui care vor fi luate 
sub presiunea rebelilor. Tot
odată guvernul și-a reafirmat 
hetărîrea de a promova o poli
tică de pace și neutralitate.

In fața primejdiei ce amenin
ță independența Laosului toa
te forțele patriotice se unesc 
împotriva dușmanilor din inte-

ome-

dcte-i- 
reoeie, 

Lucn-Prabcng, 
s-a răscuiat 

Savanna 
și Inspiratorii

ale 
fost 

guverna-

Fumma dă 
sole de o

Gu-

rioru- țări’, at p dr ctera ev. 
Partidul Nea Lao Haksat, c că
rui popularitate c fast străluci 
demonstrată în u-r-ne-e scpta- 
mini, a chemat i.-rtregui peoc- 
oi Lcosutui Iq lupta un*tă ■»- 
potriva o greș. ur. h omericcne.

Laosui trece printr-un mo
ment ce grea ejr-oc-â. Ir. a- 
cest moment, e b’ne să recmkv- 
bm ce scrie revista c-ericoM 
_UL S. News and World Report* 
în septembrie, duoo formarea 
guwnului S-vc‘*c Fumma : 
„2S7.000.000 de dolari mi ere 
reușit să mențină un aliat’. 
De atunci, szx chehu’rtă ce 
cmenccni In Laos c crescut 
(întreținerea rebeilor înghite 
mufți banii). Mărturisirea re
vistei omericcne :$i menține 
insă educi ta tea. 1 ta Herent de 
evoluția temporara a unor eve
nimente, mii’oonete de dolari 
se vor dovedi în uhxnă Hstcntă 
lipsite de efieocitate în Laos ca 
și pretutindeni unde S.UA în
cearcă să ignoreze aspirațiile 
legitime oie popoare'-or.

Finanțelor al U.R.S.S.
MOSCOVA 15 (Agerpres) 

TASS transmite: Tn legă
turi cu hotirirea guvernu
lui sovietic de a majora 
conținutul aur al rublei $i 
cursul ei ta raport cu valu
tele strfcne. Vasiti Garbu
zov. ministrul Finanțelor 
al UJLS-S^ scrie ta numă
rul de marti al ziarului 
„Pravda* că noul curs al 
rublei, care va fi stabilit 
taceptad de la 1 ianuarie 
1961. corespunde raportului 
real dintre puterea de cum
părare a valutei sovietice 
și cea a dolarului S.UA

Majorarea conținutului 
aur și a cursului rublei, 
subliniază ministrul Finan
țelor al UJUS-S^ nu afec
tează interesele materiale 
ale altor țări. Reducerea 
cursului valutelor țărilor 
capitaliste în raport cu ru
bla va atrage după sine o

reducere corespunzătoare 
a prețurilor de comerț exte
rior. exprimate ta ruble și, 
prin urmare, necesitatea 
unei recalculări corespun
zătoare a tuturor sumelor 
•tabihte în ruble pe baza 
prețurilor de comerț exte
rior — a creditelor, șoldu
rilor la canturile de cliring 
și altor plăți reciproce. In 
această ordine de Idei Gar
buzov declară că ta urma 
acestei recalculări nici una 
din părți nu va suferi pier
deri și nu va realiza avan
taje.

VasUi Garbuzov constată 
că rubla sovietică este as
tăzi unica valută din lume 
al cărei conținut aur a 
crescut ta comparație cu 
perioada standardului aur, 
cînd bancnotele se pre
schimbau ta mod liber in 
aur.

STOCKHOLM 15 (Agerpres). 
— La 14 noiembrie Mihail 
Florescu, șeful delegației eco
nomice guvernamentale a 
R. P. Romine, ministrul Indus
triei Petrolului și Chimiei, și 
Mircea Ochiană, adjunct al 
ministrului Economiei Fores
tiere, au făcut o vizită minis
trului ad-interim al Afacerilor 
Externe al Suediei, S. Norlan
der. A fost de față O. Gavriși, 
însărcinatul cu alaceri ad-in
terim al R. P. Romîne în Sue
dia.

în aceeași zi, delegația eco
nomică guvernamentală a 
R. P. Romine a avut o între
vedere cu directorul Direcției 
comerciale din Ministerul Afa
cerilor Externe al Suediei, 
Erik von Sydow, la care a 
asistat contele Bielke, director 
ad-interim în Ministerul Afa
cerilor Externe al Suediei.

Uniunea producătorilor de 
celuloză din Suedia 
saforeningen" a 
cinstea delegației 
masă, la care

corpul didactic și studenții să-și 
amintească bine că întemeierea 
universității este un mare pas 
pe calea spre unitatea omenirii, 
însuflețind cele mai bune forțe 
din lume să acționeze în comun 
spre binele întregii omeniri".

SYDNEY. - Paul Robeson, 
cîntăreț și reprezentant al vieții 
publice din S.U.A., aflat în tur» 
neu în Australia :

„înființarea universității este 
o manifestare grăitoare a sen
timentului de profund respect 
al Uniunii Sovietice față de po- 
poarele țărilor slab dezvol
tate..."

PARIS. — Cunoscutul poet chi
lian Pablo Neruda :

„înființarea Universității priej 
teniei popoarelor este o operă 
grandioasă care corespunde 
idealurilor culturii și păcii".

BUENOS AIRES. - Maria Ro
sa Oliver, laureată a Premiului 
Internațional Lenin „Pentru în
tărirea păcii între popoare** :

„...Acolo, in afară de studie
rea științelor și însușirea spe
cialităților, studenții vor dobindi 
in practica lor de zi cu zi con
vingerea că oamenii sint în 
linii esențiale aceeași, indife
rent de originea sau culoarea 
pielii lor, că ei pot și trebuie sâ 
colaboreze pentru a transforma 
lumea, eliberind pe locuitorii ei 
de teamă, nedreptate și înapo
iere".

RABAT. - Driss Modkuri, 
membru al Biroului Național al 
Uniunii marocane a muncii :

„...Universitatea va contribui 
la apropierea popoarelor lumii 
și la rezolvarea uneia din cele 
mai grele probleme ce stau în 
fața țărilor care și-au obținut 
recent independența : pregăti
rea unor cadre naționale ca- 
lificate..."

DJAKARTA. - Sukirno, profe
sor la Universitatea din Dja- 
karta :

„...Urez ca, în activitatea sa, 
universitatea să aplice princi
piul invâțâmintului practic. Să 
înveți sâ aplici cunoștințele este

tot atît de important ca și să 
le dobîndești".

CONAKRY. - Seku Ture, pre
ședintele republicii și guvernu
lui Guineei :

„Partidul democrat și poporul 
Guineei consideră deschiderea 
Universității prieteniei popoare
lor nu numai ca o acțiune con
cretă care contribuie la 
coexistența pașnică și la pacea 
generală, ci și ca o contribuție 
importantă a Uniunii Sovietice 
la îmbogățirea cunoștințelor 
popoarelor care luptă pentru 
eliberarea lor socială".

COLOMBO. — A. S. Arnara- 
ceksra, profesor de matema
tici la Universitatea " 
Ion :

„...Lumea admiră

din Cey*

_______ __.....  cuceririle 
științifice ale rușilor. întemeie
rea Universității prieteniei este 
o acțiune generoasă care va 
permite restului lumii să folo
sească binefacerile acestor cu
ceriri".

HAVANA. - Carlos Rafael 
Rodriguez, profesor de econo
mie politica Ic Universitatea 
din Havana, ^director al ziaru
lui „Noticias de Hoy“ :

„Universitatea prieteniei po
poarelor constituie © confir
mare excelentă a principiului 
declarației de la Havana, care 
a proclamat că „toate popoa
rele sint înfrățite".

Sînt ferm convins că Univer
sitatea prieteniei popoarelor 
va face un serviciu neprețuit ță
rilor slgb dezvoltate care luptă 
pentru consolidarea indepen
denței lor ca, de pildă, Cuba, 
Guineea și Indonezia".

BANGKOK. - U Nyun, secre- 
tar executiv al Comisiei Econo
mice O.N.U. pentru Asia și 
Extremul Orient :

„înființarea unei instituții de 
învățămînt cum este Universita
tea prieteniei popoarelor de la 
Moscova, este o idee foarte 
bună și valoroasă. Tot ce con'^^^> 
tribuie la îmbunătățirea înțe-^HB^ 
legerii, îndeosebi între studenți, 
între oamenii tineri, slujește 
întăririi păcii în întreaga lume",„Cellulo- 

oferit în 
romîne o 

au participat 
contele Bielke și O. Lande- 
nius din partea Ministerului 
Afacerilor Externe al Suediei, 
Thomas Ihre, președintele 
Uniunii „Cellulosaforeningen", 
Ewert Landberg, Lars Sjun- 
nesson și prof. Lennart Stock- 
man, directori generali.

Ziarele centrale suedeze au 
publicat la 14 noiembrie răs
punsurile date de Mihail Fio- 
rescu, șeful delegației econo
mice guvernamentale a R. P. 
Romîne, ministrul Industriei 
Petrolului și Chimiei, la între 
bările unor ziariști și cores
pondenți de presă din Stock
holm. Cu acest prilej presa 
suedeză subliniază posibilită
țile de lărgire a schimburilor 
comerciale dintre cele două 
țări.

Lucrările Comitetului nr. 3
NEW YORK 15 (Agerpres). 

— De două săptămîni Comi
tetul O.N.U. pentru proble
mele sociale, umanitare și cul
turale discută pe articole pac
tul cu privire la drepturile 
cetățenești și politice ale omu
lui- O discuție deosebit de 
aprigă s a iscat cu prilejul 
examinării articolului cu pri

Adunării Generăle
vire la retroactivitatea legii 
penale. Delegația Argentinei a 
propus la acest articol amen
damente al căror scop era de 
a exclude posibilitatea con
damnării pentru crime împo
triva păcii. împotriva»umani
tății și de a pune la 
legalitatea hotărîrițor 
lelor de la Nurnberg

In Comitetul de tutelă
NEW YORK 15 (Agerpres).- 

TASS transmite: In Comite
tul de tutelă al Adunării Ge
nerale s-a discutat timp de 
peste o. lună problema prezen
tării de către Spania și Portu
galia a unor informații des
pre așa-zisele lor teritorii 
neautonome sau, cu alte cu
vinte despre posesiunile lor 
de peste mări. Comitetul a a- 
doptat cu majoritate de voturi 
rezoluția de compromis a 12 
țări din Asia și Africa (Afga
nistan, Birmania, Ceylon, Gha
na, Guineea, India, Irak, Li-

„Financial Times"

îndoială 
tribuna- 
și Tokio

beria, Libia, Nepal, Nigeria și 
Senegal). Pentru această re
zoluție au votat 45 de delega
ții, iar împotriva ei 6 dele
gații (Belgia, Brazilia, Franța, 
Portugalia; Spania, Uniunea 
Sud-Africană), 24 delegații 
printre care delegațiile țărilor 
socialiste și ale unor state oc
cidentale s-au abținut de la 
vot, iar 23 de delegații, prin
tre care zece delegații ale sta
telor africane admise anul a- 
cesta in O N.U., nu au parti
cipat la vot.

care au condamnat pe crimi
nalii de război germani și ja
ponezi.

Amendamentele Argentinei 
au fost sprijinite de unele 
țări din America Latină, de 
Japonia. Italia. Spania și de 
ciankaișist. Delegatul U.R.S.S.. 
sprijinit de reprezentanții Ro 
mîniei. Poloniei și celorlalte 
țări socialiste a criticat cu as
prime poziția Argentinei, ca- 
lificînd amendamentele aces
teia ca o încercare de a scoate 
basma curată nazismul și pe 
criminalii fasciști. Delegații 
țărilor socialiste au subliniat 
că primejdia fascismului nu a 
trecut încă și că nazismul își 
ridică din nou capul. In cu- 
vîntările lor ei au condamnat 
de asemenea înăbușirea liber
tăților democratice fundamen
tale în Spania franchistă.

Amendamentele Argentinei 
împotriva cărora s-au pronun
țat de asemenea majoritatea 
delegațiilor țărilor afro asia
tice, au fost respinse.

„In ianuarie, in S.U.A. 
vor fi 5.200.000 

de șomeri“
LONDRA 15 (Agerpres). 

Sub titlul. „In Statele Unite , 
majul și prețurile cu amănuntul 
cresc** ziarul „Financial Times** 
publică un articol în oare arată 
că perspectivele economiei ame
ricane sint foarte sumbre din 
cauza actualelor tendințe spre 
dedin ce se manifestă în majo
ritatea industriilor de bază.

Potrivit datelor Ministerului 
Muncii din Statele Unite nu
mărul șomerilor va ajunge în 
cursul acestei luni la 4.000.000, 
iar cînd noua administrație 
fi preluat conducerea țării

șo-

va 
la

20 ianuarie 1961, numărul șo-
merilor va fi de 5.200.000".

In încheiere „Financial Times'* 
relevă că această situație se 
datorește în primul rînd scăde
rii producției în majoritatea 
ramurilor economiei americane, 
fapt care a determinat printre 
altele și o majorare a prețuri
lor bunurilor de larg consum.

Jncă în urmă secole,
dictonul „bătaia e ruptă 
din rai« a stat ,la temelia 

unei întregi educații retrograde. 
Din acest principiu inuman s-au 
tras tot felul de concluzii așa 
zis ,,pedagogice" care ar explica 
în zeci de tomuri „roadele" bi
nefăcătoare ale... bătăii.

Dar cine nu bătaia nici
pe departe nu reprezintă un co
rectiv educativ, care să poată a. 
vea urmări cit de cit salutare a* 
supra tineretului. Și totuși...

Alarmați de continua răspân
dire a delicvenfei juvenile în 
Marea Britanie, o seamă de in
stituții pedagogice britanice și 
însuși guvernul britanic au în
ceput să-și pună probleme. Ce 
să se mai facă cu zecile de mii 
de tineri infectați de huliganism, 
care au devenit o adevărată pla
gă pentru cetățenii britanici ?

In fața acestei situații grave și 
„îndeosebi, ca urmare a nume, 
roaselor furturi cu mina înar
mată comise în ultima vreme de 
tineri delicvenți — relatează co
respondentul din Londra al a- 
genției „France Presse" — dife
rite cercuri britanice duc o cam
panie susținută pentru.

Pentru ce oare ?
Pentru condiții mai bune de 

viață care să asigure o dezvol
tare farească a tineretului ?

Pentru o amplă eugenie a ca
nalelor de propagande, ca radio, 
televiziunea, literatura, prin care 
se scurge otravă în conștiința ti
nerilor ?

Nu, aceste cercuri și-au propus 
cu totul altceva. Ele duc o cam
panie susținută „pentru reintro
ducerea pedepsei cu biciul", Din 
aceeași sursă aflăm că însuși gu
vernul englez a însărcinat un 
comitet alcătuit din peda*

gog» și psihologi renumîți să 
studieze „oportunitatea reintro
ducerii biciuirii în arsenalul pe
depselor prevăzute pentru a re
educa pe delicvenți și a descu
raja pe cei care sînt ispitiți sâ 
săvîrșească delicte".

Numai că tentația de a sim. 
plifica- dificila chestiune a edu‘ 
coției prin intermediul biciului * 
nu a găsit sprijinul dorit. însuși jg - 
comitetul guvernamental, care 
și-a prezentat concluziile la 14 
noiembrie s-a declarat împotriva 
reintroducerii „pisicii cu , nouă 
cozi11, denumire sub care este cu
noscută biciuirea în Marea Bri- 
tănie. In concluziile amintitei co
misii guvernamentale, împotrivi, 
rea se sprijină pe ideea că bi* 
ciuirea „ar duce Marea Britanie 
cu un secol în urmă și ar con
stitui un atentat grav la renu- 
mele țării”. Spunind acestea, și 
punînd punct, comitetul s-a spă
lat pe mîini, ca și cum ar fi re
zolvat marile problem# ridicate 
în Anglia de răspindirea delic. 
vCnței juvenile, Comitetul nu a 
făcut nici cea mai mică propu
nere concretă de natură să con
tribuie la ridicarea prenumelui 
țării", de care se vede că este 
foarte îngrijorat.

Și cite lucruri nu ar fi putut 
recomanda : să fie interzise co
micsurile și difuzarea lor.,, fii. 
mele de groază.., programele de 
televiziune închinate crimelor și 
violențelor... etc.

Dar membrii comisiei zice-se, 
nu au primit din partea guver. 
nului britanic indemnizația de ri
goare ca să recomande aseme
nea lucruri. Nu de alta, dar 
marii bussinesmani care scot bani 
de pe urma acestor otrăvuri 
le-ar sări în cap și-ar fi vai da 
eia,
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