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Regiunea noastră este cu’ 
noscută pentru condițiile na
turale bune pe care le oferă 
pentru creșterea animalelor. 
Avem pășuni bogate, cultura 
porumbului pentru siloz și a 
altor furaje dă rezultate bune, 
există resurse locale suficiente 
pentru construirea de adăpos
turi ieftine șl de calitate. De 
aceea, una din preocupările 
de seamă ale Comitetului re
gional U.T.M. Suceava a fost 
sporirea contribuției tineretu
lui la dezvoltarea sectorului 
zootehnic, la creșterea produc
ției obținute de gospodăriile 
colective și gospodăriile de 
stat din acest sector. In anii 
trecuți însă .această preocu
pare a noastră a fost destul 
de slabă.

Documentele Congresului al 
IUiea al sarcinile de
mare însemnătate stabilite 
pentru dezvoltarea sectorului 
zootehnic au făcut să ne dăm 
seama odată mai mult că ceea 
ce am făcut era cu totul insu. 
ficient și* mai ales, ne-au ară
tat cu claritate obiectivele pe 
care trebuie să le urmărim. In 
lumina acestor documente, 
Congresul al III-lea al U.T.M. 
a arătat că în viitorii patru 
ani cel puțin 30.000 utemiști 
din G.A.S. și GA.C. trebuie 
să fie îndrumați să lucreze în 
sectorul zootehnic, că tineretul 
trebuie să realizeze anual lu
crări de curățire și întreținere 
a pășunilor pe o suprafață de 
cel puțin 850.000 hectare și să 
însilozeze o cantitate de 
3.500.000 tone de furaje. A- 
ceste sarcini stau la baza mă
surilor pe care le-a luat sau 
le va lua în viitor Comitetul 
regional U.T.M. Suceava, sub 
îndrumarea comitetului regio
nal de partid, pentru sporirea 
rolului organizațiilor de bază 
U.T.M. din G.A.S. și G.A.C. 
în dezvoltarea creșterii ani
malelor.

In multe gospodării de stat 
colective, organizațiile 

deja o bună expe- 
îndrumarea tineri- 
sectorul zootehnic ; 

aceste organizații 
metode interesante 
cu tinerii care lu- 
zootehnie. In pre-

și 
U.T.M. au 
riență în 
lor către 
unele din 
au folosit 
de muncă 
crează în 
zent, în sectorul zootehnic din 
G.A.S. și G.A.C. lucrează 
peste 1.000 de tineri față de 
numai 400, cîți erau la sfîrși
tul anului 1959. Odată cu spo. 
rirea numărului de tineri care 
lucrează în sectorul zootehnic, 
a crescut și îndrumarea lor de 
către organizațiile U.T.M. In
tr-un trecut nu prea îndepăr
tat. unele organizații de bază 
U.T.M. recomandau la voia 
întâmplării tineri care urmau 
să lucreze în acest sector, fă
ră să țină seama de pregăti
rea și aptitudinile fiecăruia. 
De exemplu, la gospodăriile 
colective din comunele Nic- 
șeni și Vânători din raionul 
Botoșani, recomandarea tine
rilor se făcea așa : secretarul 
organizației de bază U.T.M.

sau un membru al biroului 
stătea de vorbă cu un tînăr 
sau altul și-i spunea în cîteva 
cuvinte că din cutare zi va 
începe să lucreze în sectorul 
zootehnic. Cu asta se conside
ra sarcina îndeplinită. Nimeni 
nu mai urmărea cum se corn- 
portă tânărul în noua muncă, 
dacă învață, ce greutăți are 
etc.

Pentru a lichida aceste 
practici nejuste. comitetul re
gional și comitetele raionale 
U.T.M. au îndrumat organiza
țiile de bază U.T.M. să facă 
recomandările numai în ca
drul adunărilor generale des
chise U.T.M., după ce în prea- 
labil biroul organizației de 
bază U.T.M. a stat de vorbă 
cu cei mai destoinici utemiști 
și tineri. In urma hotărîrii 
adunării și a dorinței ferme a 
utemiștilor propuși ca să lu
creze în sectorul zootehnic, 
biroul organizației de bază 
U.TJbI. aduce la cunoștința 
organizației de partid și a 
conducerii gospodăriei respec
tive cine sînt tinerii.

In acest fel, în multe locuri 
organizațiile U.T.M. au reușit 
să recomande pentru meseria 
de crescător de animale pe a- 
cei tineri care erau într-ade- 
văr cej mai buni, cu dragoste 
față de această meserie și ho- 
tărîți să facă totul pentru 
buna lor pregătire. Se știe 
însă că recomandarea celor 
mai buni tineri pentru munca 
în sectorul zootehnic este de
parte de a fi un scop în sine; 
ea este numai începutul pen
tru sporirea contribuției tine
retului la creșterea animale
lor. Această contribuție spo
rește într-adevăr simțitor, a- 
duce rezultate concrete nu
mai acolo unde organizațiile 
U.T.M. se ocupă cu răspunde
re de munca tinerilor reco
mandați, îi ajută să-și însu- 

. șească meseria și să șj ridice 
neîncetat calificarea, să-și or. 
ganizeze din ce în ce mai bine 
munca, să aplice metode îna
intate pentru a obține reali
zări tot mai mari.

La gospodăria colectivă Su
lița, de exemplu, în urma pro
punerii făcute de organizația 
de bază U.T.M., consiliul de 
conducere a trimis pe cei 20 de 
tineri recomandați să lucreze 
în sectorul zootehnic la 
Stațiunea experimentală zoo
tehnică din Popăuți pentru 
a-și îmbogăți cunoștințele pro
fesionale la un curs de 8 zile. 
In gospodăria colectivă Roma 
au fost invitați specialiști de 
la această stațiune pentru a-i 
învăța pe tinerii care lucrează 
în sectorul zootehnic metode 
înaintate de muncă. Doi din
tre tinerii cei mai pricepuți au 
fost apoi trimiși cîteva zile la 
Stațiunea experimentală pen-

tru a-și însuși Cît mai bine a- 
ceste metode.

Ridicîndu-și continuu califi
carea, îmbunătățindu-și meto
dele de îngrijire a animale
lor, tinerii din cele două gos 
podării colective au obținut 
rezultate superiore față de cei 
care au lucrat înaintea lor. La 
numai cîteva luni după reco 
mandarea lor în sectorul zoo
tehnic. tinerii din G.A.C. Su
lița au obținut de la fiecare 
vacă cu câte 3-5 litri mai mult 
lapte, iar cei de la G.A.C. Ro
ma au realizat pînă la aceas 
tă dată producția de 2.000 litri 
lapte cît este planificat pe cap 
de vacă furajată în acest an.

Procedînd în acest fel la 
recomandarea tinerilor și la 
sprijinirea lor în noua mun
că au obținut rezultate bune 
și organizațiile de bază U.T.M. 
din gospodăriile colective 
Cristești din raionul Botoșani, 
Ștubeieni și Drăgușeni din ra
ionul Săveni, Calafindești din 
raionul

Bună 
unele 
U.T.M. 
stat și 
zarea și îndrumarea brigăzi
lor și echipelor de tineret din 
sectorul zootehnic. Sub îndru-

Șiret și altele, 
experiență au căpătat 
organizații de bază 
din gospodăriile de 

colective și în organi-

Pag. 2-a

Noi aparate medicale
realizate la I.

Unității* tpi tali. chi, prevăzute cu
cești din țara noastră lentile pentru diferite
au fost dotate în ulti
mii ani cu numeroa
se utilaje și instru
mente medicale rea
lizate de industria 
noastră. întreprinde
rea „Industria opti' 
că româna" din Ca. 
pitală, de exemplu, 
principala unitate fur
nizoare de utilaje 
medicale din țara 
noastră, fabrică circa 
15 tipuri de astfel de 
produse. Printre a- 
cestea $e află truse 
speciale pentru de
pistarea bolilor de o-

O. R.
electrocar-

Brigada de producție con
dusă de comunistuil Constan
tin Vasilescu de la secta rud 
ll-meca-nicâ al Uzinelor „Tu- 
dor Vladimirescu** din Capi
tală, intr-un moment de ră
gaz, face o socoteală sim
plă : planul realizat în pro
porție de 174 la sută ; ca
litate, 98 la sută ; econo

mii, 2000 lei.

Sarcinile de 
dezbaterea

pe 1961 
oamenilor muncii

Mașini trainice pentru agricultură
inginerii și teh- 

al 
din

Muncitorii, 
nicienii din atelierul 310 
uzinei „Vasile Roaită" 
Capitală s-au adunat ieri pen
tru a discuta cifrele de plan 
pentru 1961. Luînd cuvîntul 
în fața celor prezenți mai
strul Cobianu Gheorghe a 
arătat realizările obținute de 
colectivul de aici în primele 
10 luni ale acestui an, pre
cum și sarcinile de plan pe 
care le are atelierul pe anul 
1961. In primele 10 luni ale 
acestui an muncitorii atelie
rului au obținut rezultate în
semnate în procesul de pro
ducție dînd peste plan 100 de 
semănători. In atelier lucrea
ză mulți tineri care consti- 
tuiți în brigăzi de producție 
au adus o contribuție însem
nată la aceste realizări.

— Recenta plenară a C.C. al 
P.M.R., a spus tînăra sudori- 
ță Andrei Emilia, a pus un 
mare accent pe ridicarea ca
lității produselor. Tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a a- 
rătat în expunerea sa că îm
bunătățirea continuă a calită
ții produselor constituie unul 
din obiectivele principale ale 
muncii fiecărui colectiv.

— Semănătoarea pe care noi 
o producem în uzină, a spus 
Cristea Gheorghe responsa-

bilul unei brigăzi de tineret, 
trece cu adevărat examenul 
de calitate acolo, pe ogoarele 
gospodăriilor de stat și colec
tive. Agricultura așteaptă de 
aceea de la noi mașini trai
nice.
însă unele 
exemplu cel 
intermediare 
GJ,re e uzat 
cauză iese lucru de 
calitate. Pe viitor trebuie sa 
se ia măsuri pentru ca să se 
controleze în fiecare 
ță starea în care se 
pozitivele.

In cuvîntul lor 
alți muncitori și-au 
hotărîrea de a îndeplini pla
nul de producție pe acest 
an pînă la 15 decembrie. 
Avînd în vedere realizările a- 
nului 1960 ei au arătat că 
este pe deplin posibilă rea
lizarea înainte de termen a 
sarcinilor stabilite in planul 
pe anul 1961. Ei au arătat 
de asemenea că este necesar 
ca în timpul care a mai ră
mas pînă la sfîrșitul anului 
să se ia măsuri tehnico-orga- 
nizatorice care să permită în
ceperea din plin și în mod 
ritmic a producției încă din 
primele zile ale lui 1961.

La noi în brigadă sînt 
dispozitive, 

de sudat * 
pentru 
și din

de 
brațele 

scară, 
această 
proastă

dimineți- 
află dis-

numeroși 
arătat

Să economisim leu cu leu

dioptrii și rigle schi- 
ascopice, aparate pen
tru verificarea între
gului sistem vizual. 
Un alt aparat, fabri
cat aici, numit elec
tr odermatomul, cu a- 
jutorul căruia se pot 
face transplantări de 
piele, a. intrat de a- 
semenea în inventa
rul clinicilor noastre.

Muncitorii, tehni
cienii și inginerii in. 
treprinderii I.O.R. 
mai realizează pen
tru unitățile noastre

sanitare 
diografe pentru de
tectarea 
inimă, fotometre pen
tru măsurători com
parative și altele.

In prezent această 
unitate industrială 
pregătește fabricarea 
unor noi aparate me~ 
dicale printre care 
microfotocamere, mi. 
croscoape pentru cer
cetări speciale adap
tate cu dispozitive de 
fotografiere, filmare 
și proiectare.

bolilor de
Foto : A. VIERU

— Cu multă satisfacție a 
primit colectivul nostru indi
cația partidului de a realiza 
noi și valoroase economii în 
producție, spunea inginerul 
Mataș lancu șeful sectorului 
articole tehnice de la Fabrica 
de piele și încălțăminte ,,Fla. 
căra Roșie" din Capitală. 
In Expunerea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej la 
recenta plenară a C.C. al 
P.M.R. se subliniază îndeo-

Au îndeplinit planul anual 
de producție

(Agerpres)(Continuare în pag. 3-a)

E. POPPER

(Expoziția interregionala de fotografii de la Oradea).

„Bucurie recoltei bogete'

Fabricile de zahăr din Ti
mișoara și Arad sînt primele 
întreprinderi din 
zahărului care au 
planul anual de 
înainte de termen.

Colectivul de muncitori, in
gineri și tehnicieni de la Fa
brica „Banatul" din 
șoara, de exemplu, a 
zat planul la producția glo. 
bală și marfă cu 46 de zile 
mai devreme. Acest succes se 
datorește folosirii mai bune a 
capacităților de producție, 
care a dat posibilitatea 
în această campanie să 
prelucreze zilnic o cantitate 
de sfeclă mai mare cu 30—40 
de vagoane decît în campania

industria 
îndeplinit 
producție

Timi- 
reali-

ca 
se

din anul trecut. Ca urmare a 
reducerii pierderilor la pre
lucrarea sfeclei și a altor mă
suri, în întreprindere s-au 
realizat în acest an economii, 
peste plan, în valoare de a- 
proape 5,5 milioane lei.

îndeplinind planul anual de 
producție înainte de termen, 
muncitorii fabricii de zahăr 
din Arad au obținut totodată 
pînă în prezent economii, 
peste plan, la prețul de cost 
în valoare de peste 2 milioane 
lei.

Pînă acum au îndeplinit 
planul anual de producție 17 
întreprinderi ale industriei a- 
limentare.

sebi că tuturor oamenilor 
muncii le revin sarcini con
crete și de mare răspundere 
în această privință. La noi în 
secție, prin folosirea tot mai 
largă a unor procedee și me
tode tehnice înaintate, indi
cația partidului va fi din plin 
realizată.

Totalul economiilor prevă
zute a se realiza prin intro
ducerea unor procedee tehni
ce noi în secția articole teh
nice și marochînărie a Fabri
cii „Flacăra Roșie“, a arătat 
inginerul Mataș, se ridică la 
cifra de 342.000 lei.

— Firește, aceste prevederi 
vor fi depășite prin contribu- 
ția noastră, a fiecărui munci
tor în parte, a spus în con- 
tinuarea discuțiilor muncito
rul Colojea Gheorghe. Mă 
angajez, a spus el, să aduc în
treprinderii o economie de 
1.500 lei lunar.

Angajamente asemănătoare 
pentru realizarea de econo
mii și-au luat și tinerii mun
citori Lazăr Constantin, Mar- 
cu Nicolae, Tunaru Emil, Do- 
bai Ștefan, Peagu Dumitru, 
Stere Maria șj alții.

— Partidul, spunea în a- 
dunare comunistul Dincă Gh. 
ne cere să economisim leu cu 
leu. în 1961, noi muncitorii 
vom răspunde cu tot entu
ziasmul la această chemare.

înfrumusețează 
satul

Dacă ael care cu cîțiva ani în 
urmă a trecut prin satul Havirna 
din raionul Darabani, regiunea 
Suceava, ar vizita astăzi satul, cu 
greu l-ar recunoaște.

Pe locurile unde erau numai 
dărîmături și buruieni, astăzi se 
înalță o clădire zvcltă : noul că
min cultural cu o sală de spec
tacole cu 400 de locuri, cu sală 
pentru lectură și bibliotecă.

Alături de 
s-a ridicat o altă clădire nouă. 
E magazinul universal care în 
curînd va fi dat în folosință.

Tinerii din comună care au 
contribuit prin muncă voluntară 
la construirea acestor clădiri vor 
însă ca satul lor să devină și mai 
frumos. De aceea s-au ingajat să 
niveleze pămîntul din jurul noi
lor construcții și să amenajeze un 
frumos parc.

TEODOR UNGUREANU 
învățător

căminul cultural

LA CĂMIN—CA ACASĂ

„Trei atentate la pudoare 
săvîrșite de soldați americani 
împotriva unor tinere ger
mane în decurs de o săptă- 
mînă pun la grea încercare 
sentimentele prietenești ale 
populației din Augsburg față 
de „scutul din Bavaria". A- 
ceastă informație redactată 
delicat și reticent, a apărut 
nu de mult în ziarul vest- 
german „Suddeutsche Zei- 
tung". Ceea ce apare hilar in 
întocmirea acestei note nu 
este atît încercarea neîndemâ
natică a unui ziarist vest-ger- 
man de a pomeni de „senti
mentele prietenești" ale popu
lației față de armata ameri
cană de ocupație cît denu
mirea de „scut din Bavaria”, 
dată acestor trupe.

Ce ar vrea să sugereze prin 
această denumire 
inventatorii 
nedibaci ?

Bn nou bloc re »trada DfnVeu Gofescu din Capitala,

Pentru harnicii muncitori 
de la Complexul industrial 
Borzești se construiește, prin 
grija partidului și guvernului, 
un oraș modem cu cvartale 
de blocuri frumoase și ele
gante, magazine moderne, 
școli, instituții de cultură etc. 
Oneștii, fostul sat de odinioa
ră, aproape necunoscut, te 
îmbie cu minunata sa înfăți
șare.

în ultimii doi ani, la Bor
zești au fost repartizați sute 
de absolvenți ai școlilor pro
fesionale și tehnice, tineri 
muncitori calificați în diferite 
meserii, care să mînuiascâ 
modemele agregate și insta
lații cu ‘ care sînt dotate în
treprinderile complexului. în 
anii ce vin numărul lor va 
fi mereu mai mare. Pe acești 
tineri, băieți și fete, Oneștiul 
îi primește cu ospitalitate în 
blocurile sale noi, în căminele 
special amenajate.

O vizită într-unul din cele 
mai cunoscute cămine, Cămi
nul tineretului, ne va arăta 
cum trăiesc aici tinerii.

Căminul tineretului este o 
clădire cu trei etaje, cu ca
mere spațioase, mobilate cu 
gust. Tinerii se bucură aici 
de condiții optime de viață 
și de odihnă. Se poate spune, 
pe drept cuvînt. că acesta a 
devenit a doua lor casă.

La cămin stau peste 400 de 
tineri. Majoritatea locatarilor 
își iubesc căminul, îngrijesc 
camera în care stau, păstrea
ză cu grijă lucrurile ce le-au 
(fost puse la îndemînă. Vero
nica GhiliftoiUj Maria Zotica

Raid al postului de corespondenți voluntari 
din orașul Onești prin căminele tineretului

și Cătălina 
camera nr. 
exemplară, 
pe masă și 
alb imaculat a- 
ranjate cu gust, 
totul vorbește des
pre hărnicia celor 
trei fete.

Aceeași atmos
feră plăcută, odih
nitoare, te întâm
pină și în camera 
45. Locatarii .ei — 
doi băieți — Reis 
Hans Albert și 
Vasile Constantin.

Astfel de came
re bine întreținute 
sînt multe la Că
minul tineretului, 
ral se poate spune că tinerii 
locatari duc o viață ordonată, 
civilizată, dau dovadă de res
pect față de colectivul în 
care trăiesc.

Este firesc să fie așa. Tine
rii prețuiesc munca ce s-a 
depus pentru a li se oferi con
diții din ce în ce mai bune 
de viață. Ei mai știu că 
după ce vor părăsi căminul, 
ocupînd un apartament în 
unul din marile blocuri ale 
orașului, alți tovarăși de-ai 
lor vor locui la rindul lor o

Fodor, locuiesc în 
5. De la curățenia 
pînă la florile de 
perdeluțele de un

mai

Și în gene-

anumită perioadă de timp la 
Căminul tineretului.

Faptele arată însă că 
sînt unii tineri cărora le 

sește simțul
punderii pentru 
casa în care locu
iesc, care nu-și 
îngrijesc camera, 
deteriorează obiec
tele ce le sînt în
credințate, nu păs
trează liniștea cu- 

. venită.
In camera nr 

29 locuiesc tineri: 
Popa Victor. Du- 

Je, mitru Gătej și
Stănilă Constan
tin. Intrînd în ca 

mera lor ai impresia că ace
știa nu consideră căminul ca 
pe propria lor casă, ca pe un 
bun ce le-a fost încredințat 
spre folosire și păstrare.

Prost întreținute sînt și ca
merele 20, 35, 36 în care lo
cuiesc tineri ca Marin Bur- 
lacu, Marius Stoicescu. Ma 
rius Ionescu și alții, tot de la 
Combinatul chimic Borzești.

Purtarea grijulie față de 
bunurile încredințate trebuie 
să fie însoțită și de respectul 
pentru odihna celor din jur. 
Nimic nu este mai supărător

atunci cînd te odihnești, după 
ce ai. ieșit din .schimbul de 
noapte, decît să auzi o ușă 
trîntitâ cu - putere, - aparatul 
de radio al vecinului deschis 
la maximum, discuții pe co
ridoare și alte de acest fel.

împotriva • celor care dete
riorează obiectele încredin
țate, care nu respectă odihna 
tovarășilor lor, nu s-a creat 
o opinie combativă: Organiza
țiile de bază U.T.M. din în
treprinderile ai căror munci
tori locuiesc la acest cămin, 
nu se ocupă de educația ce
tățenească a tinerilor. Comi
tetele U.T.M.; conducerile în- 
treprindărilor, știind că tine
rii au 
se mai 
rac ei*

Este 
adeseori activiști ai comite
tului orășenesc U.T.M. Ei se 
opresc în grabă în diferite 
camere pentru a sta de vorbă 
cu tinerii, pentru a le expli
ca cît este de necesar ca fie
care tînăr să-și îngrijească 
camera, să păstreze curățe
nia, liniștea. Sînt oare îndea
juns aceste discuții ? Fără în-

locuința asigurată nu 
interesează de ceea ce 
aici. 1
drept *că la cămin vin

(Postul de corespondenți vo
luntari ai „Scinteii tineretu
lui" din orașul Onești).

V. MANUCU 
laborantă

C. ACHIM 
laborantă 
S. URSE, 
merceolog

(Continuare în pag. 3-a)

Trupele ameri
cane le apără o- 
noarea, avutul, familia.

Trupele americane 
rantează securitatea,

Trupele americane 
mai mare binefacere 
poporul german 
fără de ele, 
merge bine 
cidentală.

Oare așa

viața, 
sînt cea 

pentru 
pentru că 

vezi, nimic nu ar 
în Germania oc-

stau lucrurile 7
★

La primăria din Augsburg 
domnea neliniște. Un du-te 
vino neîntrerupt de ștafete 
rău-vestitoare au reușit să-i 
dea lui herr Klaus Muller, 
primarul general al orașului 
bătăi de inimă.

Ultimul sosit, Menzel, re
ferentul municipal în proble
mele securității, abia de-și 
mai trăgea răsuflarea.
— Ce ne facem herr Klaus ?... 
Ce ne facem... Pe mar
ginea șoselei au fost găsiți 
doi tineri spintecați de către 
americani... Băieții n-au vrut 
să le dea fetele, iar ăștia, 
cum ii știi, au scos cuțitele, 
și iar a curs singe...

Klaus Muller asculta rela
tările consilierului său, negru 
la față, neputincios.

— Ce putem face, stimabi
le Menzel... Sînt 
ocupație. Poți să li 
Tu pi avea curaj 7

Pus in fața unei 
alternative, însuși 
domn Menzel se 
Dar nu avu timp să-și 
veze prestigiul printr-o frază 
bine șlefuită, deoarece ușa fu 
trîntită de perete și în cadrul 
ei apăru, cu o figură turbată, 
însăși directorul poliției, Utz.

» Nenorocire domnilor... O 
cunoașteți pe micuța Katyt

trupe de 
te opui ?

asemenea 
curajosul 
îngălbeni, 

sal-

fetița aceea drăgălașă cu co
dițe blonde... Ei bine, 
brute de americani au 
lat-o în plină stradă...

In cameră se așternu 
cere, rău prevestitoare, 
deodată herr Klaus, primarul, 
fire domoală, cunoscut pen
tru serviciile aduse de dom
nia sa trupelor americane, 
tună, pe un glas ce nu pă
rea al lui.

— înfiorător... Nu se mai 
poate. Mergem chiar acum la 
generalul Edmund Walker, 
comandantul diviziei 24 in
fanterie. Să vedem ce o să 
mai spună acest domn.

★
Generalul Walker, bine dis

pus ca deobicei, proaspăt 
bărbierit, emana împrejurul 
său o atmosferă de bună dis

poziție. După ce-i 
făcu pe onorabilii 
musafiri să-l aș
tepte cele 10 mi
nute tradiționale, 
fără să aibă vreo 

treabă urgentă, totuși ca a- 
ceștia să simtă, la cine se 
află, ii pofti în birou, cu un 
surîs larg, binevoitor.,

— Domnilor vă stau la dis
poziție.

Notabilitățile orașului, vă
dit puse în încurcătură de su
periorul lor, generalul, tă
ceau. Dovedind un curaj su
prem, directorul poliției în
drăzni. .

— Știți, herr general, tru
pele dv. ne dau mari bătăi 
de cap... indispun populația^.. 
(Cît de manierat e acest om!) 
Știți, iar... două asasinate, un 
viol... Generalul îi privi în
cruntat pe cei trei.

— Mda... înțeleg... și ce do
riți mă rog ?

Faptul că generalul ameri
can se arăta dispus să discu
te pe o asemenea tejnă îi 
incur a jă pe musafirii nedoriți. 
Directorul poliției, citi din- 
tr-un raport pregătit mai de 
demult. „Deși majoritatea 
membrilor garnizoanei ameri
cane din Augsburg au fost 
plecați luna trecută în ma
nevre în afara orașului, poli
ția a fost nevoită să înregis
treze și în această lună nu 
mai puțin de 31 de crime și 
delicte săvîrșite de soldați 
americani — un record destul 
de tragic". Primarul și con
silierul său, Menzel, adău
gară în grabă că este vorba 
de răniri corporale, rezisten
tă opusă polițiștilor germani, 
furturi, daune materiale,

două 
vio-

o td- 
cînd,

CAROL ROMAN

(Continuare în pag. 4-a)
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In preajma
centenarului școlii• •

Orele de practică la Fabrica de încălțăminte „Flacăra Roși e“ sînt deosebit de interesante.
In fotografie, un grup de elevi de !a Școala profesionala nr. 1 „Kirov** din Capitală asadtînd 

explicațiile maistru lui Petre Ceroel.

La 7 decembrie 
1859 Monitorul Ofi
cial publica actul 
de naștere al actua
lei școli medii Ma
tei Basarab, care 
avea următorul cu
prins :

„Noi, Alexandru 
Ion I

Domnitorul Prin
cipatelor Unite, 
Țara Romine oscă și 
Moldova. La toți 
de față și viitori, 
sănătate !
• • • • •

Am ordonat 
ordonăm... Art.

COLECTIVUL —
EDUCATOR PRICEPUT

în fiecare an, colectivele -cla
selor de la Școala tehnică a 
complexului școlar „Iosif Ran- 
gheț“ cuprind pe lingă elevii 
care s-au îndreptat cu toată 
dragostea spre școală, alegi nd 
calea muncii în producție, și 
pe unii, puțini la număr, care 
șl-au început drumul printr-un 
eșec : au dat examen la facul
tate și nu au reușit. Semnal
mentele celor din urmă : lipsa 
de entuziasm, 
manifestări de indisciplină.

„5întem oameni în toată fi
rea — argumentați unii dintre 
ei ou aroganța — N-avem ne
voie să frm dădăciți

Prima preocupare a organi
zației U.T.M. o școlii a fost în
chegarea unor colective de cla
să puternice, capabile să izo
leze a-semenea atitudini și să-i 
îndrume pe făgașul firesc pe 
cei care nu se încadrau în rit
mul de muncă al colectivului, 
întreaga activitate politico-edu- 
cativă desfășurată in rindul 
noilor elevi urmărea în primul 
rind să le contureze dar 
ținta către acre să-și în
drepte pașii și să pornească 
„cu toate pînzele sus“. Cel mai 
simplu și moi convingător mij
loc : exemplul concret lată ce 
fel de cm poți deveni, ce fel 
de om trebuie să devii. Frun
tașii în producție ei întreprin
derilor din sectorul energetic și 
electrotehnic și printre eî nu
meroși absolvenți ai școlii, con
stituie în aceasta privință argu
mentul cel mai convingător. 
Unii dintre aceștia, prefund a- 
tașați școlii, au devenit un aju
tor prețios în munca de edu
cație desfășurată de organi
zația U.T.M.

Cite întrebări nu le-au pus 
elevii numai în ultimele zile, 
tinerilor fruntași în producție 
de la Uzinele „Grigore Preo
teasa", Aurel Bîgu și Gheorghe 
Țăranu, Aurel Andreșanu, ab
solvenți ai școlii, astăzi munci
tori și stadenți.

...Da, posibilitățile de a mun
ci șl a urma școala moi de
parte sînt nenumărate. ... Spri4 
jin găsiți pretutindeni. Totul e 
să te arăți la înălțimea sarci
nilor de producție, demn de în
crederea pe care ți-o acordă 
tovarășii tăi de muncă, condu
cătorii sectorului de lucru in 
care al fost repartizat".

$i totuși, în unele 
ale claselor existau delăsători, 
elevi cane arborau 
superioritate, de plictiseală, so
coti ndu-se atotștiutori, și care nu 
prea se țineau de învățătură. 
S-a găsit, prompt, o metodă e- 
duoativă foarte eficace pentru 
a*i scoate din amorțeală pe 
cei „plictisiți".

Sem noi

blazarea, unele

colective

aere de

„Ucenicii i au chemat Ia în
trecere în muncă și învățătură 
pe elevii școlii tehnice“ — a 
anunțat calm secretarul organi
zației U.T.M. pe școală intr-o 
ședință. Apoi a început să enu
mere obiectivele întrecerii : re
zultate bune la învățătură, ran
damentul, productivitatea, rea
lizarea de economii, complexi
tatea lucrărilor executate. 
...După ședință, stind de vorbă 
cu cîțivd dintre elevii școlii 
tehnice, care dovediseră super
ficialitate în întreaga activitate, 
le-a spus cu o subtilă notă de 
ironie :
cerea e 
nu ?“.

Ce-au 
apoi pasul campionii delăsării, 
nevoind să se facă de Ks și 
împinși din urmă de creșterea 
vertiginoasă a săgeții roșii de 
pe graficul ucenicilor. Și în pli
nă cursă către obiectiv, s-cu 
transformat ei înșiși.

Desigur, organizația U.T.M. 
din școală a folosit și alte 
mijloace educative. Cine nu-și 
amintește de adunarea deschi
să a organizației U.T.M. avi nd 
pe ordinea de zi un singur 
punct : „Discipline în muncă, 
comportarea socialistă in pro
ducție1, în oare s-o discutat 
atitudinea înapoiată fața de 
munco și invâțăturâ a unor elevi. 
Au luat cuvintul Ic adunate nu 
nu-noi profesori și eteri ci șco
lii, ci și mulți runateri din 
producție. S a prefăcut in țăn
dări carapacea indolenței chiar 
și a celor mai „blazați** sub 
șficihul cuvintelor rostite de cei 
mai cunoscuți fruntași în muncă.

întrebarea „Voi nu puteți 
intra în rindul oamenHor ode- 
vânați ? care li s-a adresat co
dașilor i-a silit să vadă prin 
altă prismă comportarea lor. Și 
astfel Mihai Gervescu seu 
Eleonora Andrioa au început 
să se alăture colectivului, sâ 
muncească cu hărnicie.

întreaga muncă educativă 
desfășurată în școală urmă
rește în primul rind să erate 
fiecărui elev perspectiva 
se deschide în fața sa.

Pornind de la exempleie 
noscute în fiecare loc 
muncă, 
rețui efort colectiv 
zare a obiectivelor 
lui, ale planului pe 
15 ani, învățamîntul 
oare participă toți utemiștii, i-a 
făcut să înțeleagă măreția dru
mului pe care întreaga țară 
pășește către viitor, drumul glo
rios de luptă pe care slntem 
conduși de partid. Și acea
sta pentru că organizcțra 
U.T.M., la îndrumările date de 
organizația de partid, a reușit

„Ei, pentru voi între- 
un fleac. Cîștigați ușor.

mei trebuit să întindă

în 
închegîndu-le »n 

de reaii- 
șesenalu- 
următoriî 

politic la

Un trimestru 
de „acomodare"!

să facă ca în cerauHle politice 
să se poarte discuții intere
sante, să i determine pe elevi 
să discute activitatea lor pen
tru însușirea meseriei, in stin
sa legătură cu p*ob emeie po
litice oare se 
cerc. în cercun se poartă dis
cuții combative, concrete.
ou influențat mult asupra octi-

P« 
sirguin- 
i mai

dezbateau in

oare

deselor, fodndu-i 
să devină moi < 
să muncească cu 
răspundere, 
docă totuși octiv'rtatea

vrtâții 
elevi 
cioși, 
multă

iar 
unora se va abate de la dru
mul drept postul u te mist de
control, ate cărui buletine eper 
cu iuțeala fulgerului, ii readuc 
la realitate cunnd prin critica 
aspră, exigentă.

— Tovarășe secretcr. ce fa
cem cu unui dintre elevii anu
lui 1 T.P. ? Nu-și face datoria, 
nu kwcță, e »ndisejpi:nat

— „încred ințați-4 celor care 
în anii trecut! s-cu comportat 
la început in ocelași chip. Ce 
poate fi mai convingător dedt 
experiența lor pe.'sonciă ?**

E un mijloc. Dacă nu reu
șește, sînt inceroate c.rteie. Cod 
organizația U.T.M. a Școlii teh
nice Josif Rang he ta s-c matu
rizat ;n munca de educație a 
viitorilor muncitori.

AL. CTUCA
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Gimnaziul al Ul-lea 
ce se deschide in 
viitorul an scolas
tic, se va denumi 
Gimnaziul lui Ma
tei Basarab"...

Era pe atunci al 
treilea așezâmlnt 
de cultură din țara 
noastră. Și-a 
cernit cursurile 
173 de elevu..

De atunci, din fl
itul in care Gimna
ziul Matei Basarab, 
a luat ființă, a tre
cut un veac, 
veac plin de f^ă- 
mintări politice. so
ciale. culturale. Bă- 
trina școală, deși a 
înfruntat de multe 
ori greutățile, o- 
preliștUe provocate 
de burghezo-moșie- 
rime, a străbătut 
aces~. veac cu frun
tea sus. De pe băn
cile ei. au 
zeci de 
elevi, 
astăzi 
seamă, 
cieni.
știință, 
gcți de

Luna
Școala medie Matei 
Basarab ifi sărbă
torește centenarul, 
cei 100 de cr.i de 
viață. A suta gene
rație de elevi

in- 
cu

Un

plecat 
generații de 
Mulți sînt 
oameni de 

academi
ca meni de
de artă, le- 
popor.

aceasta

trăiește și învață în 
anii luminoși ai so
cialismului, se pre
gătește să cinsteas
că virsta școlii, e- 
venimentul acesta 
însemnat, așa cum 
se cuvine.

Pregătirile au în
ceput de aproape 
doi ani de zile. 
Toată școala, profe
sori și elevi partici
pă la pregătirea a- 
cestei sărbători. Ba 
mai mult, și cei 
care cu zeci de ani 
în urmă purtau 
matricola școlii iși 
dau contribuția.

De doi ani de zi
le. artistul poporu
lui George Vraca, 
fost elev al acestei 
școli, vine aproape 
in fiecare lună in 
mijlocul elevilor 
care pregătesc spec
tacolul închinat a- 
niversării școlii și 
le dă îndrumări. 
Acest spectacol re
prezintă, în partea 
intiia, o evocare ă 
trecutului școlii, iar 
apoi prezintă viața 
și munca elevilor 
de astăzi din anii 
regimului de demo
crație populară.

In cinstea mare
lui eveniment, a 
fost alcăr-zâ o mo
nografie a școlii. In 
afară de profesori, 
de elevi, la întoc
mirea monografiei 
și-au dat concursul 
ccademic-^nii Ște
fan Nicoîs» M Mi
ron Niet^escu, ac
torii Ion Tinteștea- 
nu. Niec^ce Se- 
cireanu și aiU ciți- 
va dintre e-
leri ci șccfri. Pen
tru ea trecere elev 
să euntyzseă tradi
țiile șeom. pe oa
menii de seamă 
care n Kcdta: fn 
școalA operele lor, 
școala, aratati de 
orpexzzx^s C-T-M,

a organizat con
cursuri „Drumeții 
veseli" și „Cine știe 
ciștigă“ pe această 
temă. A fost orga
nizat, de asemenea, 
anul acesta un con
curs de lucrări li
terare ale elevilor, 
despre trecutul și 
prezentul școlii, un 
concurs de recitări. 
Aceeași intensă ac
tivitate desfășoară 
acum și formațiile 
sportive care vor 
susține la sărbătoa
rea școlii, meciuri 
de volei, baschet, 
handbal, concursuri 
de șah. de 
tică etc.

Cinstirea 
100 de ani 
tență a școlii, 
seamnă 
timp, pentru fieca
re elev de la școala 
medie Matei Ba
sarab, strădania de 
a obține note dt 
mai bune la învă
țătură, disciplină, 
frecvența regulată. 
Anul trecut au 
existat un număr 
mic de corijente la 
sfîrșitul anului, iar 
acum, de la în
ceputul anului, ma
joritatea elevilor au 
obținut note bune 
și foarte bune.

Despre toate a- 
ceste succese obți
nute de ei la învă
țătură, în munca 
lor de fiecare zi, 
despre viața ferici
tă, lipsită de griji, 
vor voroi la sărbă
toarea școlii. Și 
pentru viața aceas
ta, pentru condiți
ile care li s-au 
creat de a învăța, 
ei vor închina din 
toată inima un 
imn de mulțumire 
partidului iubit.

gimnas-

celor 
de exis- 

în- 
în același Oră de desen tehnic.

Ia muncă
patriotică

• De la începutul anului 
școlar, în fiecare duminică, 
peste 1200 de elevi, membri 
ai brigăzilor de muncă patrio
tică ale școlilor medii și pro
fesionale din raionul Nicolae 
Bălcescu din Capitală au par
ticipat la acțiunile de demo
lări de pe magistrala Nord- 
Sud-Bulevardul Mărășești. 
Muncind cu entuziasm și hăr
nicie s-au evidențiat în mod 
deosebit brigăzile Școlii medii 
nr. 18, ale școlii profesionale 
„Kirov" și ale Școlii de Mu
jică.

• Membrii brigăzilor de mun
ca patriotică din Școala medie 
nr. 4 din Capitala și-au propus 
m reserve o parte din timpul lor 
liber ocțirUâților patriotice. Fină 
ia present peste 1000 de elevi ai 
scotei yeoA ea lucrat pe șantierul 
de construcții de pe Colea Grivi- 
ței. S-au evident ia t brigăzile cla
selor • VIII- E, a Vill a H, a 
X-a E a a lX-a A,

MONICA VERDES

VIITORII
IN

Catalogul este oglinda clasei. 0 
simplă cercetare a lui îți reco
mandă direct și fără greș un în
treg colectiv, cu succesele și in
succesele lui, cu atitudinea lui 
față de învățătură și discipliufa.

Am parcurs filele mai multor 
cataloage ale claselor din Școa
la medie nr. 1 „Gheorghe La
găr* din Sibiu.

Iată'catalogul clasei a XI-a A. 
Pe fiecare pagină a acestuia, no
tele bune și foarte bune — nu
mai 8, 9 și 10 — ca o carte de 
vizită scrisă modest și conclu
dent, te duc către o conaluzie fi
rească : aici ai de.a face cu un 
colectiv serios, cu elevi sîrguin- 
cioși și disciplinați, care au în
ceput să învețe cu temeinicie 
încă din primele zile ale anului 
școlar.

Notele bune și foarte bune ob
ținute de cei mai mulți elevi ai 
acestei clase sînt desigur și un 
calificativ pentru organizația 
U.T.M. din această clasă. Orga
nizația U.T.M. din clasa XI-a A, 
desfășurînd în rindul' elevilor o 
muncă politico-educativă intensă, 
a reușit să sudeze un colectiv 
puternic cu o opinie sănătoasă.

Iată numai cîteva acțiuni ale 
organizației în privința aceasta : 
adunări generale U.T.M. cu te
mă, mobilizarea elevilor la orele 
de consultații și meditații, orga, 
nizarea întrajutorării elevilor ră
mași în urmă cu învățătura etc.

Cu mici deosebiri, aceeași si
tuație bună la învățătură există 
și în c’aoa a X-a B și încă în cî
teva clase din această școală.

Am răsfoit însă și alte cata. 
loage — ale alaselor a VIII a D, 
a IX-a D și a X-a A Nu aceea
și este situația în aceste clase. 
Din cataloagele acestea îți dau 
cu tifla, parcă cu obrăznicie și 
impertinență, semnele întoarse 
ale lui patru, treii dolofani și 
chiar cîte un doi. bine așezat pe 
temelia lui incorijată. După ce 
cercetezi catalogul, ești curios 
să privești clasa. Te aștepți să 
descoperi printre elevi, pe stă- 
pînii notelor slabe, cu priviri în. 
grijorate, cu frunțile nițel pleca, 
te de jenă. Dar atmosfera e cît 
se poate de veselă și lipsită de 
griji. Ca și cum catalogul, ar fi 
doldora de zece și nouă.

Stau de vorbă cu unul dintre 
elevii care au primit note proas
te. Să-l luăm de pildă pe Ma
rius Grafini. Colecția sa de note 
proaste c de... neinvidiat. E 
cumva îngrijorat Grafini de a- 
ceastă situație ? Cîtuși de puțin, 
îmi zîmbește cu un aer plin de 
siguranță și calm.

— încă nu e timpril pierdut, 
mă liniștește el. Doar de-abia 
am început anul. Pînă la sfîr
șit..,

— Bine, dar au trecut două 
lunj de 1® începere ! Nu mai e 
▼orba doar df un început... Nu 
ețti deToe îngrijorat ?

— Ineâ nu e cazul. Poate nu 
știți cum a fost anul trecut ?

— Cum a fost ?
— Anul trecut am avut un fi. 

niș grozav. In ultima lună am 
salvat totul.

tehni
ce sanitare din Oradea ii in
teresează mult viitoarea lor 
profesiune și nu vor să se 
mărginească doar la cele pre
date in orele de clasă sau 
practică- Chiar cînd orele s-au 
Încheiat, nu-i părăsesc preo
cupările pentru știință. Este 
un lucru bun, care poate fi cu 
succes folosit în procesul in- 
structiv-educativ, în ridicarea 
nivelului ideologic, cultural al 
elevilor. Aceasta au și făcut 
cei însărcinați cu educarea e- 
levilor in școală. Au înțeles și 
au da: curs pasiunii pentru 
știință a viitorilor lucrători în 
domeniul sanitar. Astfel au 
luat ființă cercurile științifice 
legate de pregătirea din școa- 
lă.

încă din anul trecut s-a vă-

„OAMENI
ALB«

țifice” în general pentru ca 
cunoașterea să devină mult 
mai largă. în acest cerc se va 
prezenta, printre altele, și o 
comunicare cu privire la ulti
mele săpături arheologice din 
regiune.

Pasiunea pentru știință a 
viitorilor „oameni în alb“ și 
modul în care 1 se dă curs este 
o îmbucurătoare promisiune 
pentru felul în care se vor 
prezenta în viitoarea lor pro
fesiune.

— Chiar totul' ?
— Mă rog, am avut două ceri 

rijențe, dar clasa am trecut-o...- 
vorba-aia toamna se numără 
bobocii. Adică în toamna vii
toare.

Nu numai Grafini Marius are 
din păcate o asemenea ciudată 
viziune asupra stiluflui la învăță
tură. Și alți colegi de-ai lui cu 
note proaste, au convingerea că 
pot reface totul în celelalte tri
mestre. Dar birourile U.T.M. ale 
acestor clase ? Combat ele o a- 
semenea atitudine greșită, lipsită 
de răspundere față de învățătură 
a acestor elevi Nu. Birourile 
U.T.M. ale acestor clase sînt și 
eile liniștite. De pildă, la clasa 
a X-a A unde este situația cea 
mai îngrijorătoare, biroul U.T.M, 
de-abia acum se gîndește să or
ganizeze grupele de întrajuto
rare. Pînă acum biroul a stat și 
a... observat situația. Cît de uti
la ar fi fost aici organizarea 
unei adunări generale U.T.M. 
deschisă în care toți elevii cu 
note mici să fie discutați în fața 
profesorilor și a părinților. Ase. 
menea adunări trebuiau organi
zate și în celelalte clase unde si
tuația la învățătură este slabă 
pentrii ca elevii să vadă că delă
sarea la învățătură estg reproba
tă de colectivul de elevi, de pro
fesori și de părinți Fără îndo
ială că discuțiile în adunările 
generale deschise ar fi sugerat și 
măsurile care pot fi luate pentru 
îndreptarea situației I'a învață, 
tură. Birourile U.T.M. ale aces
tor clase n-au inițiat însă orga
nizarea unor asemenea adunări, 
s-au obișnuit să tot amine discu
tarea situației la învățătură, or
ganizarea grupelor de învățătu. 
ră. întrajutorarea la învățătură 
ar fi trebuit organizată odată cu 
începerea noului an școlar și a- 
ceasta le-ar fi arătat elevilor oda
tă în plus că studiul sistematic 
începe cu prima zi de școală. De 
asemenea postul utemist de con
trol, gazetele de perete ale cla
selor, trebuiau să ducă o înver
șunată luptă împotriva notelor 
proaste, împotriva atitudinii de 
delăsare a unora dintre elevi, a 
superficialității.

Asemenea acțiuni n.au fost or 
ganizate. Și aceasta, din cauză 
că unii membri ai birourilor 
U.T.M. din clase sînt chiar ei 
purtători ai „teoriei” că la în
ceput de an școlar nu-i grav dacă 
se obțin note proaste.

IMscutînd cu profesorii școlii 
a reieșit că unii dintre ei nu nu
mai că nu se alarmează de si
tuația slabă la învățătură din 
unele clase, dar încearcă chiar 
să o justifice, să teoretizeze ne
cesitatea „perioadei de acomo
dare". El'evii — spun acești pro
fesori — reîncep școala după 
destinderea totală, după zilele 
plăcute, recreative ale celor cîte. 
va luni de vacanță așa că în mod 
obiectiv au nevoie de o perioadă 
de acomodare, de aclimatizare cu 
studiul,

„Teoria" aceasta, născută din 
comoditate este infirmata de în
săși experiența acestei școli. A- 
nul școlar trecut a dovedit cu 
prisosință că rezultatele bune la 
învățătură sînt obținute numai 
acolo unde studiul temeinic, a- 
profundat începe din primele 
zile de școală, că dimpotrivă, a* 
colo unde învățătura se intensi
fică de abia în trimestrele II și 
III rezultatele sînt întotdeauna 
slabe Lăsînd elevii să trăiască 
cu iluzia așa-zisei perioade de 
acomodare, asta intră treptat 
în obișnuința lor și astfel unii 
elevi se tot acomodează, se tot 
aclimatizează săptămîni și chiar 
luni întregi pînă cînd, . la sfîr
șitul anullui școlar, se văd în fața 
situației care-i obligă sa învețe 
în asalt, pentru salvarea note. 
lor, însușindu-și superficial ma-< 
teriile.

Poporul are o vorbă : Ziua 
bună se cunoaște de dimineață, 
Parafrazînd, am putea spune x 
elevul bun se cunoaște din pri4 
mul trimestru.

FLORIAN BORZ

u de mult, un prieten îrv- 
vățător de pe Valea Bis
triței, mi-a trimis niș

te desene dint>r-o lucrare de 
„pedagogie" de acum un veac. 
Intr-unui, un grup de șap
te școlari, in picioare, adu
nați intrun cerc de fier, strinși 
unul în altul, cu fața spre pere
te, „învăță' buchiile de pe un 
tablou atirnat de o sfoară. In ri
tul, tui elev atirnat de păr in
tr-un cui din grindă, își primește 
pedeapsa administrată de „peda
gogul" înarmat cu un bici înfri
coșător, cam de felul celui con
fecționat de moș Fotea ciubota
rul pentru școlarii bădiții Va- 
sile din vremea copilăriei lui Ion 
Creangă. Sisteme barbare pentru 
instruit și educat tineretul.

Nu știu de ce. intrînd în clasa 
a VIIl-a a Școlii medii nr, 12, 
să asist la ora de dirigenție, 
mi-am amintit de aceste triste, 
dovezi ale educației, care se fă
cea în vechea școală a burghe. 
ziei.

Ora de dirigenție

Tema orei de dirigenție, scrisă 
pe tablă și frumos încadrată cu 
desene sugestive, suna „Școala de 
ieri și de asiu.

Elevele Băhnăreanu Lulu și 
Bacal Clonia au prezentat cite 
un scurt referat despre școala de 
ieri și de azi, reflectata in opera 
scriitorilor noștri. După referate 
au urmri discuții aprinse. Și ele
vii au completat informațiile și 
impresiile. Au apărut în toată ar 
mărita lor prezență și Mogoro- 
cea. si Țrăznea, și Mogîldea, și 
domnul Vucsa Dar mai impre
sionant docît orice mi s-a părut 
gravitatea cu care elevii discută 
aspecte din școala de altădată. 
Parcă in asta s-a concentrat toa
tă bucuria că acele vremi s-au

stins, eu metodele, eu tipurile și 
cu nărat*urile lor.

Dar, dintr-odati, un grup de 
elevi s-au ridicat, au urcat pe 
estradă și s-au anunțat că vor 
interpreta schița „Examenul* de 
I. L. Caragiale. Imediat, un 
prichindel, s-a așezat la cate
dră, și-a pus niște ochelari și a 
devenit.., Marius Chicoș Rosto' 
gan. pedagog de școală noua.

M-a cucerit franchețe și serio
zitatea cu care micii actori își 
joacă rolurile caragialești.

Profesoara dirigintă Celesta 
Luchian le urmarea jocul, mimi
ca, dicțiunea, ideile, încurajin- 
du-i cu privirea.

La sfîrșit, a pu$ întrebări, son- 
dînd patrimoniul cunoștințelor 
clasei. Profesoara dirigintă a do. 
vedit că, deși e vorba de un co
lectiv nou, alcătuit abia la în
ceputul acestui an, a izbutit să-și 
cunoască elevii. A urmărit cu a- 
tenție sporită toate manifestările 
elevilor. Chiar ora asta de diri
genție a servit ca un prilej în 
plus să-și studieze, săjși cunoască 
elevii. $i-mi vine în minte o vor
bă a lui Ușinski : „Dacă pedago
gia dorește să facă educația o- 
mului în toate privințele, ea 
trebuie în primul rînd să-l și 
cunoască în toate privințele**.

Tema prezentată include un a- 
dine conținut educativ. Compa
rația, punerea față-n față a tre
cutului cu prezentul a fost con
cludentă pentru tinerii școlari. 
Dar dacă trecutul a apărut mul
tiplu înfățișat, prezentul a fost 
mult mai pe scurt relevat fi mgi

Dumitru Almaț

ales prea declarativ. In asemenea 
ore de dirigenție, cred ci-i ne
cesar să iasă mult mai viu, mai 
concret prezentul pe cared tră
iesc școlarii noștri. Pentru ca 
elevii să vadă mai clar măreția 
tocmai a prezentului în care 
trăim fi la construcția căruia 
participăm.

Am tre ut la Școala medie nrt 
22 ,,Gher rghe Lazar**. Aici diri- 
ginții se interesează de cele mai 
complexe probleme pe care le 
ridică o clasă de elevi. Iată, spre 
pildă, clasa a Xl-a B, condusă de 
profesoara dirigintă Olimpia Bi
na, s-a preocupat la orele educa
tive de problema orientării pro
fesionale, deosebit de acută pen
tru elevii ultimelor clase din 
școala medie. In urma informări
lor și a discuțiilor cu clasa și cu 
părinții care au fost invitați la 
aceste discuții, mulți elevi au 
înțeles mai bine rolul școli
lor tehnice pe care vor să le ur
meze, au cunoscut diversele pro
fesiuni spre care se vor îndrep
ta. După aceasta, în tematica o- 
relor de dirigenție a clasei a 
Xl-a B de la Școala medie 
„Gheorghe Lazăr* au intrat pro
bleme de dezvoltare a industriei, 
a agriculturii și a culturii în ul
timii ani. Toate au venit în dis
cuție pornind de la date con
crete, de la grafice și panouri, 
de la realizările aflate sub ochii 
tuturor, în propria noastră Capi
tală care înflorește în fiecare zi

tot mai cuceritoare, mai impre
sionantă. Toate acestea au trezit 
la ei sentimentul datoriei de a 
se pregăti si devină folositori 
patriei ori unde este nevoie de 
ei.

Pentru celelalte ore de diri
genție, diriginta și elevii și-au 
mai programat discuții asupra 
vieții lui Engels, Grigorescu, 
Beethoven etc.

Intrînd in clasa a XI-a D din 
aceeași școală „Gheorghe Lazăr** 
mi-a atrag atenția un panou cu 
fotografii făcute într-o vizită la 
Doftana : grupuri mari de elevi 
depunind coroane ori privind im
presionați celulele unde au fost 
torturați cei mai vrednici fii ai 
clasei muncitoare din țara noas
tră.

— Sînt din excursia făcută 
săptămîna trecută de școala 
noastră, îmi explică profesoara 
dirigintă Ortansa Roca. Și-i ope
ra elevului Hogi Nicovici Tudor. 
Pentru că are multă dragoste 
pentru arta fotografiei, a mărit 
patru din aceste clișee, și o să le 
dăruim, din partea clasei, orga
nizației de bază P.MJL din școa
lă, ca să împodobească sediul. 
După vizita aceasta într-o oră de 
dirigenție, clasa a discutat des
pre lupta comuniștilor împotriva 
exploatării capitaliste în anii re
gimului burghezo-moșieresc.

Diriginta, organizația U.T.M., 
ca și mulți dintre elevi, se preo
cupă atent de întreaga viață a 
colectivului clasei.

Și măcar că sînt în ultimul an 
al școlii medii, măcar căA

Ueptă erireul de meturitcJe. 
elevele și elevii din elesa a Xl-a 
D tot Md găsesc timp să orga
nizeze participări în comun la 
spectacol^ de teatru, cum a fost 
recenta participare le piesa lui 
Arbuzov „Poveste din Irkuțk1*. 
Mai găsesc timp să organizeze în- 
tîlniri și activități culturale co
mune cu grupul de siude nți alba
nezi ațlați la studiu în țara noas
tră. V reți poate fă știți cum în
vață elevii din clasa a XI-a D ? 
Din cei 31 de eleve și elevi ciți 
are această clasă numai șase au 
note între 6 și restul peste 8, 
iar majoritatea 9 și 10.

O hună îndrumare în ora de 
dirigenție. o bună cdaborare în
tre dirigintă și organizația 
U.T.M, in acțiunea de îndrumare 
și conducere a clasei, dă, evident, 
rezultate bune, contribuie eficient 
la educarea comunistă a elevilor.

...Desenele trimise de prietenul 
învățător, mărturie a „educației" 
ce o da elevilor școala de altă
dată. merită să fie puse la arhi. 
vă. Numai acolo li-i locul. In 
școala noastră de azi, munca de 
educație a tineretului se conduce 
după alte legi, care cer dască
lilor. organizațiilor U.T.M., pă
rinților, ca, sub conducerea or
ganizațiilor de partid, să formeze 
omul de mîine, cu înalte calități 
morale, cetățeanul de miine, de
votat patriei cu toată ființa sa. 
Iar la această muncă migăloasă, 
de plămădire a omului nou, con
tribuie și orele dg dirigenție. Dar 
numai atunci cînd ele sînt bine 
pregătite, dezbat problemele cele 
mai arzătoare pentru educația 
colectivului clasei, așa cum sm 
întîmplat la orele de dirigenție 
pe core le aminteam...

dit felul în care au primit e- 
levii aceste cercuri. Trebuie 
remarcată străduința organi
zației U.T.M. de a găsi în ca
drul cercurilor științifice for
me tinerești de lucru. Munca 
nu s-a rezumat la referate și 
discuții. De exemplu, în cer
cul de istoria medicinii a fost 
organizat un concurs în ge
nul „Cine știe, cîștigă". Pen
tru examinatori a fost o ade
vărată surpriză seriozitatea, 
ardoarea cu care elevii au cău
tat și studiat materialul, au 
pregătit răspunsurile. Tot în 
cadrul acestui cerc s-a făcut 
o vizită la profesorul univer
sitar doctor Valeriu Bologa și 
dr. S. Iszack din Cluj, cu care 
elevii au avut convorbiri pri
vind istoria medicinii.

S-a hotărît organizarea unui 
bal costumat amintind îmbră
cămintea pe care au purtat-o 
în toate timpurile îngrijitorii 
medicali.

In anul în curs, în școală, 
cercurile științifice s-au ex
tins, înfăptuindu-se de exem
plu, un cerc de „noutăți știin-

în laboratorul! de instala
ții electrice de lumină și 
forță, elevii Școlii tehnice 
de ia Centrul școlar tehni
co -profesional din Sibiu a- 
profundează cunoștințele te
oretice căpătate la orală de 

specialitate.

S. VOINESCU
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Sectorul zootehnic — 
un cimp larg de activitate 

pentru tineret

Dinamo București a repurtat 
o frumoasă victorie internațională

(Urmare din pag. l-a)

marea organizației de partid 
și cu sprijinul Eroului Muncii 
Socialiste, Constantin Adochi- 
ței, brigada de tineret al cărei 
responsabil este Nieolae Cos- 
ttn, din G.A.S. Coțușca, a 
ajuns să fie un model de or
ganizare a muncii. Aici, fie
care tînăr cunoaște precis 
planul de producție pe între
gul sector zootehnic, cunoaște 
sarcinile ce-i revin lui din a- 
cest plan, respectă cu stricte
țe programul zilnic de îngri
jire și furajare a fiecărei vaci 
în parte.

Toate acestea au făcut ca 
pînă la 1 noiembrie brigada 
să realizeze aproape 4.000 hl. 
de lapte față de cei 4.300 hl. 
planificați pe întreg anul. 
Sînt tineri ca Nieolae Costîn 
și Victor Istrate, care au reu
șit ca pînă acum să-și depă
șească cu mult planul anual 
ce le revenea.

In brigada zootehnică de ti
neret din G.A.S. „Progresul"- 
Dorohoi fiecare tînăr îngrijitor 
de vaci lucrează după un pro
gram științific minuțios alcă
tuit, fiecare hrănește vacile 
în funcție de producție. In 
fiecare zi, prin rotație, un tî
năr sau doi aduc cu atelajele 
puse la dispoziția lor furajele 
necesare tuturor vacilor. în 
felul acesta brigada a reușit 
să desființeze postul de con
ducători de atelaje pentru de- 
servirea brigăzii și să reducă 
prețul de cost al litrului de 
lapte cu 0,02 lei. In cadrul 
întrecerii socialiste, organiza
ția de bază U.T.M. a luat ini
țiativa de a organiza odată 
pe lună „Ziua crescătorului 
de animale". în această zi se 
analizează rezultatele în pro
ducție pe luna precedentă și 
se stabilește care sînt munci
torii fruntași .Acestora li se 
pune la locul de muncă ste- 
gulețul de fruntaș, iar portre
tele lor sînt afișate pe un pa
nou special. Analizarea pe
riodică a rezultatelor ob
ținute în sectorul zooteh
nic i- stimulat dorința fie
căruia de a obține rezulta
te bune în producție, a întă
rit spiritul de răspundere al 
întregului colectiv. în briga
dă nu există fluctuație (în a- 
cest an n-a fost schimbat nici 
un tînăr), iar nivelul profe
sional al tinerilor este în creș
tere. In acest an brigada a 
realizat pe cap de vacă fu
rajată cu 900 litri lapte mai 
mult decît în anul 1959 și cu 
400 litri mai mult decît este 
planificat.

In acest an, și mai cu sea
mă după documentele celui 
de-al III-lea Congres al 
U.T.M., organizațiile U.T.M. 
din G.A.S. și G.A.C., îndruma
te de organizațiile de partid, 
au acordat o mai mare aten
ție calificării tinerilor care 
muncesc în sectorul zootehnic. 
Dacă la cursurile zootehnice 
de masă din iarna trecută nu 
au fost cuprinși toți tinerii 
îngrijitori de animale și lec
țiile predate nu au fost peste 
tot concret legate de practi
că, de producție, în acest an 
biroul comitetului regional 
U.T.M. a luat măsuri ca 
toți tinerii să fie cuprinși în 
aceste cercuri. încă de pe 
acum, organizațiile U.T.M. au 
început să discute cu tinerii 
și să-i înscrie la aceste 
cercuri. S-a luat de asemenea 
măsura ca aceste cercuri să 
fie conduse numai de specia
liști iar tematica lecțiilor să 
fie împărțită pe ramuri de 
producție. Totodată s-a trecut 
la procurarea materialului de
monstrativ necesar și se ur
mărește ca în fiecare gospo
dărie colectivă și de stat să 
se procure mulaje și schițe, 
planșe șl broșuri.

I» vederea studierii și popu
larizării cărților tehnice de 
specialitate, vom organiza un 
concurs pe plan regional, pen
tru titlul de cel mai bun di
fuzor și cititor al cărților 
zootehnice. Acest lucru ni 
l-am propus tocmai datorită 
faptului că în această priviți-

Ședința plenară 
a C. C.

al Crucii Roșii
în ziua de 16 noiembrie a 

avut loc ședința plenară a C.C. 
al Crucii Roșii a R. P. Romîne 
care a dezbătut activitatea 
desfășurată în 1960 și sarcinile 
ce revin Crucii Roșii în anul 
1961, adoptîndu-se hotărîrile 
corespunzătoare.

în încheierea lucrărilor, ple
nara a ales ca președinte_ al 
Crucii Roșii din R. P. Romînă 
pe tovarășul Anton Moisescu, 
iar ca vicepreședinte pe tov. 
general colonel în rezervă 
Radu Rusescu. (Agerpres)

ANUNȚ
Se aduce la cunoștința 

posesorilor de motociclete 
ungare „PANNONIA", „DA- 
NUVIA" șl motorete „BER- 
VA“ că reparațiile în ter
menul de garanție se fac 
în atelierul de reparații 
din București, str. Sergen
tul Nutu Ion nr. 8, telefon 
14 23.49. 

ță există serioase lacune. In 
sectoarele zootehnice din gos
podăriile colective Brăiești și 
Stînca din raionul Dorohoi, 
Vînători din raionul Botoșani 
și altele, există tineri crescă
tori de animale care în curs 
de un an de zile n-au citit 
nici o carte zootehnică.

Organizațiile U.T.M. din re
giunea noastră țin seama de 
faptul că răspîndirea expe
rienței înaintate și a metode
lor științifice folosite de cres
cătorii de animale fruntași 
contribuie din plin Ia crește
rea calificării tinerilor care 
muncesc în sectorul zootehnic.

La vizitele în G.A.S. orga
nizate de către organizațiile 
de partid din gospodăriile co
lective din jurul gospodăriilor 
de stat Coțușca și „Progresul", 
organizațiile U.T.M. au mobi
lizat un mare număr de tineri, 
pentru a-i vedea pe fruntașii 
producțiilor mari de lapte și 
carne la locul lor de muncă. 
De asemenea, printre cei pes
te 120 colectiviști din regiune 
care au mers să se califice ca 
zootehniști la Stațiunea expe
rimentală zootehnică-Popăuți, 
s-au numărat și aproape 70 de 
tineri. Organizațiile U.T.M. 
din G.A.C. Dărăbani, Păltiniș, 
Cuzlău, sub îndrumarea orga
nizațiilor de partid, au invitat 
la ei de multe ori pe frunta
șii în producție din G.A.S. Co- 
țusca.

Desigur că în această pri
vință n-am făcut încă totul. 
Sînt tineri cu o bogată 
experiență în această mese
rie, cum ar fi tînărul comu
nist Sava Urzică, de la G.A.S. 
Progresul, utemiștii Victor 
Istrate de la G.A.S. Coțușca, 
Dumitru Adumitricesei de la 
G.A.C, Roma și alții, ale că
ror metode înaintate de mun
că nu sînt larg cunoscute de 
către tinerii zootehniști din 
regiune. Lipsa aceasta por
nește chiar de la biroul re
gional U.T.M. care nu s-a 
preocupat cu toată seriozita
tea de popularizarea experien-- 
ței fruntașilor.

în afară de munca pricepu
tă, atentă, pentru dezvoltarea 
continuă a sectorului zooteh
nic este necesar să se asigure 
și alte condiții, în primul rînd 
adăposturi corespunzătoare și 
o bază furajeră de calitate. în 
acest an, tinerii din cele 
aproape 100 de brigăzi ute- 
miste de muncă patriotică 
existente în gospodăriile co
lective și de stat din regiunea 
noastră, au prestat, alături de 
vîrstnici, mii de ore de muncă 
patriotică la construirea de 
grajduri, saivane, maternități 
pentru scroafe și la zeci de 
padocuri pentru păsări, eco
nomisind peste 600.000 lei.

Pentru asigurarea hranei 
animalelor tinerii din gospo
dăriile de stat și colective din 
regiunea noastră au depus de 
asemenea eforturi susținute, 
în acest an. prin munca pa
triotică a tineretului din agri
cultura regiunii a fost întreți
nută cultura de porumb-siloz 
de pe o suprafață de peste 
1.600 de ha. și s-au însilozat 
peste 32.000 tone de furaje. 
Numai la G.A.S. Coțușca ti
nerii au însilozat prin muncă 
patriotică 4.200 tone din cele 
5.200 planificate pe gospodă
rie, realizînd peste 20.000 lei 
economii. Tinerii din regiunea 
noastră au întreținut și cură
țat pășunea pe o suprafață 
de aproape 48.000 ha. din 
care o suprafață însemnată 
aparține gospodăriilor de stat 
și colective.

Recenta plenară a Comite
tului Central al P.M.R. trasea
ză pentru anul 1961 sarcini 
deosebit de importante și în 
privința dezvoltării sectorului 
zootehnic.

Dintre prozatorii celei mai 
tinere generații, Fănuș Nea- 
gu este, fără îndoială, unul a 
cărui personalitate literară se 
conturează tot mai pregnant, 
cu un sunet al său, pe care 
fiecare nouă scriere îl nuan
țează și amplifică. Numai pu
nerea față în față a volumu
lui de anul trecut („Ningea 
în Bărăgan") cu cel apărut 
acum („Somnul de la amia
ză") ne relevă cu ușurință 
progresul făcut de prozator în 
oglindirea literară a actuali
tății, în potențarea mijloace
lor sale ds analiză și, trans
criere expresivă a ei. Fănuș 
Neagu — depășindu-și anu
mite înclinații spre simbolul 
uneori încurcat și naturalism 
— ni se dezvăluie tot mai mult 
ca un scriitor sever cu sine, 
deschis unor variate probleme 
ale vieții contemporane, căro
ra încearcă să le dea un răs
puns. Avînd un limbaj su
gestiv și colorat, pigmentat cu 
regionalisme bine alese, auto
rul de față este înainte de 
toate un bun povestitor al sa
tului nou. Actualul volum se 
mai diferențiază de primul 
și printr-o înscriere mai 
exactă în timp a întîmplări- 
lor, prin dezbaterea unor pro
bleme ale actualității ime
diate.

Ceea ce-1 preocupă pe au
tor în primul rînd pare a fi 
felul în care viața socialistă, a- 
firmîndu-se impetuos, înlătură 
necruțător din drumul său tot 
ce e „corp străin", chiar dacă, 
pentru un timp, purtătorii 
moralei vechi se mai pot stre
cura pe alocuri. Așa, de pildă, 
instructorul de partid din Bo
zia. Horia Mohreanu, e în 
dragoste cu Maria, colecti

De curând a avuț loc Ple
nara Comitetului regional 
P.M.R. Suceava, care a anali
zat îndeplinirea planului eco
nomic de stat pe anul 1960 și 
a stabilit măsuri pentru în
deplinirea planului pe anul 
viitor. Printre altele în ceea 
ce privește sectorul zootehnic, 
plenara a stabilit că în anul 
1961 numărul bovinelor va 
crește în G.A.S. cu 1900, din
tre care peste 1.100 vaci, iar 
în gospodăriile colective nu
mărul bovinelor va ajunge la 
22.000 capete, din care peste 
5.700 vaci cu lapte.

Pentru ca la îndeplinirea 
sarcinilor prevăzute în sec
torul zootehnic pe anul 1961, 
contribuția tineretului să fie 
cît mai însemnată, biroul Co
mitetului regional U.T.M. Su
ceava își propune să urmă
rească cîteva obiective prin
cipale.

Organizațiile U.T.M. vor con
tinua să recomande tineri care 
să lucreze în sectorul zooteh
nic, vor fi îndrumate și spri
jinite efectiv să se preocupe 
de calificarea tinerilor ce vor 
fi recomandați și vor urmări 
să ridice la un nivel și mai 
înalt bagajul cunoștințelor 
profesionale ale celor deja ca
lificați, vor generaliza prin 
cele mai variate și atractive 
forme experiența fruntașilor 
din sectorul zootehnic.

Astfel, comitetele raionale 
U.T.M. împreună cu secțiile 
agricole ale sfaturilor popu
lare raionale, vor stabili nu
mărul de tineri care urmează 
să lucreze în sectorul zooteh
nic, în funcție de creșterea 
efectivului de animale pe a- 
nul 1961. împreună cu consi
liile de conducere și cu în
drumarea organizațiilor de 
partid, organizațiile U.T.M. 
vor urmări ca pentru sectorul 
zootehnic să fie recomandați 
numai tineri care au absolvit 
7 clase elementare și tineri 
colectiviști care s-au ocupat 
o vreme îndelungată cu în
grijirea animalelor. în cursul 
anului viitor vom urmări ca 
toți tinerii nou recomandați, 
precum și aceia care încă nu 
stăpînesc perfect meseria, să 
meargă cîte 10-15 zile să se 
califice în gospodăriile de 
stat și la Stațiunea experi
mentală zootehnică Popăuți. 
Vom continua să organizăm 
vizite cu grupuri de tineri co
lectiviști crescători de anima
le la locul de muncă al frun
tașilor din G.A.S. înainte de 
începerea cursurilor agrozoo
tehnice din iama aceasta, 
vom organiza la G.A.S. „Pro- 
gresul“ sau Coțușca o consfă
tuire cu tineri îngrijitori de 
animale din G.A.S. și G.A.C., 
cu secretari ai organizațiilor 
de bază U.T.M. și tineri spe
cialiști în zootehnie, în scopul 
de a scoate la iveală cele mai 
bune metode de calificare a 
tinerilor lucrători în acest 
sector.

Vom lua măsuri pentru ex
tinderea experienței organiza
ției de bază U.T.M. de la 
G.A.S. „Progresul**, privind 
organizarea periodică a „Zi
lei crescătorului de animale**, 
în care se analizează munca 
și se popularizează experiența 
fruntașilor. Comitetele raiona
le U.T.M. vor organiza în fie
care gospodărie colectivă cu 
sectorul zootehnic dezvoltat, 
întîlniri ale crescătorilor de 
animale cu zootehniști frun
tași din G.A.S.

Sub îndrumarea și cu 
sprijinul comitetului regional 
de partid vom lupta ca orga
nizațiile U.T.M. din gospodă
riile colective și de stat să 
devină militante active pentru 
creșterea continuă a număru
lui de animale și pentru spo
rirea producției lor.

„Somnul
vistă din Găgulești. Morogan, 
tatăl ei vitreg, un chiabur 
mascat în colectivist și admi
nistrator la o moară, terorizat 
de un alt chiabur, Toma Ha- 
nu, care știa cum făcuse Mo- 
rogan avere însușindu-și tn 
armată niște bani străini, ho
tărăște s-o mărite pe Maria 
cu Luș. fiul lui Hanu și sub 
presiunea acestuia să le dea 
in zestre o casă din Brăila. 
Casa nu-i aducea venituri, 
dar răspundea spiritului său 
de proprietar și din cauza a- 
ceasta perspectiva despărțirii 
de ea îl inspăimîntă pe Mo- 
rogan. Numai că intervenția 
elementelor puternice ale 
vieții socialiste, firească și li
niștită, însă infailibilă, extirpă 
asemenea afaceri și feno
mene incompatibile cu mora
la nouă. Faptul că în final 
Trifan Morogan (după tenta
tiva de crimă prin care încer
ca o ultimă salvare a proprie
tăți) sale), înnebunește nu face 
decît să ne confirme că mo
rala burgheză nu poate con
viețui la noi cu cea socialistă 
și că persistența ei devine 
tot mai mult un accident. 
Purtătorii moralei burgheze, 
fie ei „recuperabili" (Jan Ca- 
valeru. Andrei Tutulan) sau 
nu (Trifan Morogan, Marțian 
Pop), sînt supuși unei puter. 
nice și continue presiuni din 
partea opiniei publice socialis
te, manifestare obștească de 
neînfrint. în numele ei este 
ironizat și batjocorit public 
Jan Cavaleru din „Drăgaica", 
pedepsirea lui, prin scoaterea 
din postul de achizitor, ur- 
mînd în mod firesc și nece
sar. La această largă și 
importantă acțiune de demas
care a moralei burgheze nu

Crizanteme de toamnă la stan
durile de fiori din Piața Unirii 

din Capitală.Ministerul Invățămîntului și Culturii
ctcmunică:

La 10 decembrie a.c. vor a- 
vea loc concursuri de admi
tere pentru cursurile fără frec
vență, la următoarele facul
tăți :

I. Electrotehnică, energetică, 
mecanică și transporturi de la 
Institutul politehnic București; 
chimie industrială de la Insti
tutul politehnic Iași ; mecani
că de la Institutul politehnic 
din Timișoara; instalații și uti
laj, construcții feroviare de la 
Institutul de construcții Bucu
rești ; exploatarea zăcăminte
lor de țiței și gaze, tehnologia 
și chimizarea țițeiului și ga
zelor de la Institutul de pe
trol, gaze și geologie Bucu
rești ; mine și electromecanică 
minieră de la Institutul de 
mine Petroșani; matematică- 
fizică de la universitățile din 
București, Iași și Cluj ; științe 
naturale de la Universitatea 
din București și științe natu
rale-geografie de la universi
tățile din Iași și Cluj ; filolo
gie de Ia Universitatea din 
Cluj ; limba și literatura rusă

Responsabilele brigăzilor de producție ale tineretului, Sereș Ma
ria și Negruț Maria de la Fabrica „Lczâr Odon“ din Tg. 
Mureș sînt primele consultante ale creatoarei de noi modele 

desenatoarea Teban Olga. foțo . VIERU

de la
participă numai oameni cu o 
foarte înaintată conștiință so
cialistă ; țărani tăcuți și înge- 
nunchiați în vechea societate, 
ca Papa Leon ori Fior ea Pe
lin, au astăzi posibilitatea să 
contribuie la lichidarea aces
tor tare ale lumii vechi.

Fără ca deocamdată să mo
nograf ieze date ale realității, 
lăsîndu-ne însă să-i întreve
dem posibilități de romancier, 
Fănuș Neagu face secțiuni iz
butite în contemporaneitate, 
căutând mereu elementele 
eticii socialiste și eviden- 
țiindu-le cu talent. Prin

Cronica literară
surprinderea mecanismului 
unor sentimente și idei, 
autorul, cu un umor, și o 
ironie reținută, dar nu mai 
puțin eficientă, pune în lu
mină fondul sănătos al unor 
personaje alese. Iată, spre e- 
xemplu, cazul proaspătului 
absolvent al Facultății de filo
logie, Florin Cernat din po
vestirea „Cantonul părăsit". 
Este repartizat ca profesor în- 
tr-Un sat din jurul Brăilei, în 
ciuda insistențelor lui de a 
rămîne în București la o re. 
vistă literară (publicase cîteva 
schițe) și acest fapt i se pare 
prin el însuși începutul ra
tării. Convingerea i se întă
rește și prin întâlnirea cu pro
fesorii școlii, viitorii săi co
legi. Unii dintre ei i se par 
anoști, cam lipsiți de en
tuziasm în munca la ca. 
tedră, în cea obștească. în
cet, încet, oamenii încep să se 

de la Institutul „M. Gorki” 
București; cultură fizică de 
la Institutul de cultură fizică 
din București; matematică, 
fizică și chimie, filologie, ști
ințe naturale și educație fizică 
de la Institutele pedagogice de 
3 ani din București, Cluj și 
Iași.

înscrierile pentru concurs se 
vor face pînă la 8 decembrie 
a.c. inclusiv, direct la secreta
riatele facultăților.

II. Cadrele didactice, absol
venți ai institutelor pedagogice 
de 3 ani, precum și cadrele di
dactice, absolvenți ai fostelor 
institute pedagogice de 2 ani 
(3 ani la fără frecvență), se pot 
înscrie în anul III — cursuri 
fără frecvență — la universi
tăți și institute pedagogice cu 
durata studiilor de 5 ani pen
tru a-și continua studiile, la 
secțiile cu profil asemănător 
sau înrudit cu al institutului 
pedagogic absolvit.

Informații suplimentare se 
pot lua la secretariatele fa
cultăților.

(Agerpres)

a mia
diferențieze, Cernat este soli
citat să ia parte la diferite ac
țiuni culturale Și începe să se 
simtă necesar. Revelația din 
final, cînd află amănunte 
despre directoarea școlii. Li- 
lica Dobrogeanu, care prin 
modestie, prin activitatea 
sa socială, se dovedește un om 
exemplar, pare a-i răsturna 
serios ideile tânărului absol
vent. Autorul lasă a se înțe
lege că prejudecata lui Cernat 
asupra posibilității de a se 
realiza numai in București a 
suferit puternice schimbări și 
că fondul său sănătos, umbrit 
o clipă, va lumina puternic 
drumul viitorului profesor.

Ni se pare că povestirile 
din acest volum ar fi cîștigat 
mult în substanță dacă auto
rul ar fi insistat cu precădere 
asupra frământărilor și pro
blemelor ce li se pun celor 
mai înaintați oameni ai satu
lui contemporan. Așa, de pil
dă, în „Somnul de la amiază" 
ne ar fi interesat infinit mai 
mult psihologia unui erou ca 
instructorul de partid Horia 
Mohreanu (tratat cam liniar) 
decît tribulațiile chiaburului 
Morogan. Explorarea vieții in
terioare a lui Mohreanu i-ar 
fi permis scriitorului să evi
dențieze pregnant, cu talentul 
pe care îl are, trăsături ale 
celor mai reprezentativi con
temporani al noștri. De ase
menea în „Cantonul părăsit" 
credem că Fănuș Neagu ar fi 
trebuit să acorde mai multă 
atenție realităților satului 
nou. Zugrăvirea raportului ac
tual de forțe în lumea satului, 
în care predomină masiv ele
mentele înaintate, ar fi îmbo
gățit semnificația evoluției 
personajului ales de scriitor

------•-----

Informații
Delegația poloneză condusă 

de Ferdinand Herok, ministru 
adjunct al Invâțămîntului al 
R P. Polone, a părăsit miercuri 
dimineața Capitala. înapoindu-se 
în patrie.

★
A început faza interregio

nală a celui de al Il-lea Festi
val bienal de teatru de ama
tori „I. L. Caragiale**. organi
zat de Ministerul învățămân
tului șf Culturii și Consiliul 
Central al Sindicatelor, la 
care participă 50 de echipe de 
teatru și 20 formații de teatre 
de păpuși ale sindicatelor, că
minelor culturale și caselor de 
cultură promovate la faza re
gională.

★
Miercuri a sosit în Capitală 

colectivul orchestrei simfonice 
de Stat a Radiodifuziunii bul
gare. în frunte cu dirijorul ei 
permanent Vasil Stefanov, 
laureat al premiului „Dimi
trov-.

La cămin
(Urmare din pag. l-a)

doială că nu. Este nevoie ca 
organizațiile U.T.M. să se ocu
pe mai îndeaproape de orga
nizarea timpului liber al tine
rilor căminiști, să inițieze di
ferite acțiuni cultural-educa
tive interesante, la pregătirea 
cărora să fie antrenată marea 
lor majoritate. înainte exista 
un comitet de cămin. Acum 
— nimeni nu știe de ce — nu 
mai există. Lipsa acestui co
mitet care să se ocupe de re
zolvarea problemelor de tot 
felul — și cîte nu sînt în via
ța unui cămin — se face sim
țită Ia tot pasuL Astfel, la 
cămin se resimte lipsa unui 
club unde tinerii să-și poată 
petrece în mod plăcut și edu
cativ timpul liber, citind o 
carte, jucînd șah, remy sau 
audiind la radio conferințe, 
piese de teatru etc. Și posi
bilități există. Trebuie trecut 
însă efectiv la înfăptuirea a- 
cestui deziderat al tinerilor.

La cămin de asemenea, lo
cuiesc multe fete. Mâine, poi- 
mîine ele se vor căsători. Pen
tru aceasta multe dintre ele 
și-au manifestat dorința de 
a și însuși anumite deprinderi 
practice necesare în gospodă
rie. De aici și necesitatea or
ganizării unor cercuri de croi
torie, broderie, artă culinară 
etc.

In incinta căminului, prin 
grija organelor locale, a fost 
înființată o cantină ce asi
gură tinerilor locatari trei 
mese pe zL Totuși, ar fi bine

a
mai mult decît întâmplările 
selectate. Ar fi ieșit astfel 
mai bine în relief cauzele ca- 
re-1 fac pe Cernat să ajungă 
în acel punct critic al frămîn 
țărilor sale cind prejudecățile 
îi sînt serios clătinate.

Fără a trece peste carențele 
semnalate, asupra cărora au. 
torul ar trebui să mediteze 
serios, credem că paginile 
noului volum a lui Fănuș Nea
gu, scrise intr-un limbaj ade
sea bolovănos și aspru dar în 
general bine mulat pe idee și 
personaj, trădind unele in
fluențe ale nuvelisticii ardele
ne (Rebreanu, Pavel Dan) dar 
mai ales ale lui Panait Istrati, 
vin să se adauge celor mai 
reușite producții literare ale 
tinerilor prozatori. Coloritul 
bogat al peisajului specific 
Bărăganului și Deltei, unele 
infiltrații folclorice și roman
tice ce nu-i atenuiază tendin
țele evidente spre proza obiec
tivă, completează schița de 
profil a acestui prozator care, 
judecat în contextul literatu
rii confraților săi de vîrstă, 
ne apare ca unul dintre cei 
mai înzestrați. Așteptăm din 
partea lui Fănuș Neagu o mai 
profundă integrare în miezul 
actualității, o dezbatere mai 
amplă pe marginea vieții, pro
blemelor șl întâmplărilor că
rora trebuie să le facă față cei 
mai reprezentativi contempo. 
răni ai noștri. îndreptarea în 
această direcție a atenției au
torului va da rezultate intere
sante și va produce un salt 
calitativ în maturizarea scri
sului său.

GEORGE MUNTEAN

Echipa de fotbal I.F.K. Mal
mo, campioana Snedlei, și-a 
Început miercuri turneul în 
țara noastră intilnind pe sta
dionul „23 August" din Capi
tală echipa Dinamo București. 
Confirmînd forma bună în 
care se află, echipa Dinamo 
a repurtat o frumoasă victo
rie internațională cu scorul de 
2—0 (0—0). Fotbaliștii dinamo- 
vlști s-au dovedit superiori în 
jocul de ansamblu, controlînd 
majoritatea timpului întâlni
rea. Ei puteau insă cîștiga Ia 
un scor mai mare dacă nu 
ratau o serie de ocazii favora
bile. Scorul a fost deschis în 
minutul 46 de Varga, care a 
șutat puternic de Ia 14 m, ba
lonul intrind in plasă pe sub 
bară. Cel de-al doilea punct a 
fost marcat de Țircovnicu in

Importante realizări 
științifice în U. R. S. S.

.Efeciul Kabanov"
MOSCOVA 16 (Agerpres). - 

TASS transmite: Pe ecranul 
unui radiolocator poate fi ob
ținută imaginea oricărei re
giuni de pe glob situată la 
mii de kilometri de locul de 
observație. Acest lucru ia 
reușit omului de știință sovie
tic Nikolai Kabanov care timp 
de 14 ani se ocupă de studie
rea fenomenelor radiolocației.

Kabanov a respins afirma
țiile unor specialiști ameri
cani și englezi care conside
rau că este imposibil să se ob
țină pe ecranul unui radiolo
cator imaginea unei regiuni 
foarte îndepărtate, pe motiv 
că undele de radio sînt reflec
tate nu de pămînt ci de io- 
nosferă.

Kabanov a stabilit că atunci 
cind ajung pe pămînt undele 
de radio reflectate de îonosfe- 
ră sînt dispersate parțial de 
suprafața acestuia ; o anumită 
parte a energiei dispersate se 
întoarce la sursa care a emis

-ca acasă
ca și bucătăriile pe etaje, 
care sînt prevăzute cu mobi
lier necesar și care au fost 
transformate în magazii, să 
fie date în folosință mai ales 
la etajele locuite de fete.

Iată cîteva lucruri de care 
activiștii comitetului orășe
nesc U.T.M. sînt datori să se 
ocupe cu grijă și seriozitate.

Căminul le-a devenit tine
rilor o casă dragă unde ei se 
simt bine. în folosința lor au 
fost date lucruri bune și fru
moase pentru ca ei să se poa
tă bucura de tot confortul. 
De aceea este absolut nece
sar ca tinerii să învețe cum 
să gospodărească mai bine 
casa în care locuiesc, să îngri
jească bunurile date spre fo
losință. Pentru că un tânăr 
care nu-și păstrează casa în 
ordine, nici în producție nu va 
fi altfel.

Organizațiile de bază U.T.M. 
din întreprinderile comple
xului Borzești, ai căror tineri 
locuiesc la căminul tineretu
lui, au datoria să intensifice 
activitatea politico-educativă 
în rîndurile tineretului pen
tru educarea acestuia în spi
ritul răspunderii personale a 
fiecăruia față de bunurile ce 
i-au fost date în folosință, 
pentru a crea cele mai bune 
condiții de odihnă și de viață. 

i . < jț- mcaehic

minutul 60 dintr-o centrare a 
lui Varga.

în decursul jocului Srau re
marcat de Ia dinamoviști 
Cosma, V. Alexandru, Varga 
și Selimesy, iar de la oaspeți 
Christensson și Nordkvist.

Au jucat următoarele for
mații : Dinamo București : 
Cozma, Popa, Nunweiller III, 
Ivan, V. Alexandru, Nunweil
ler IV, Selimesy, Varga, Ene 
II, Țircovnicu, Eftimie. I.F.K. 
Malmo : Christensson, Hans- 
son, U. Nilsson, Dahl, Blom
berg, G. Nilsson, Lundkvist, 
Karlsson, Olofsson, Borg, 
Nordkvist.

Vineri, la Ploești, echipa 
I.F.K. Malmo întâlnește for
mația locală Petrolul.

(Agerpres)

unda de radio șj poate fi în
registrată.

La 15 noiembrie, în Comite
tul pentru invenții și desco
periri de pe lingă Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S., i s-a de
cernat lui Nikolai Kabanov 
diploma nr. 1 pentru această 
realizare. Pentru prima oară 
în lume statul a acordat unei 
descoperiri numele autorului. 
Pe viitor ea se va numi „Efec
tul Kabanov**.

Utilitatea practică a „Efec
tului Kabanov“ constă în a- 
ceea că cu ajutorul lui se pot 
alege cele mai avantajoase 
frecvențe pentru legături prin 
radio la mare distanță, pentru 
cercetarea ionosferei. Noua 
descoperire va permite o creș
tere considerabilă a siguran
ței funcționării liniilor de ra
dio, efectuarea de emisiuni cu 
stații mai puțin puternice și 
cu antene mai simple, micșo
rarea simțitoare a paraziților 
de radio.

Proteze înlocuitoare 
de vase sanguine

MOSCOVA 16 (Agerpres). — 
TASS transmite : După cum a 
declarat Antonin Filatov, 
membru corespondent al Aca
demiei de Științe medicale a 
U.R.S.S., la sesiunea științifi
că consacrată problemei tra
tamentului operatoriu al en- 
doarteritei obiiterante, sesiune 
care se desfășoară la Moscova, 
specialiștii sovietici au reali
zat proteze care înlocuiesc 
perfect vasele sanguine.

Protezele care au fost reali
zate la Institutul pentru tran
sfuzia sîngelui din Leningrad 
și sînt confecționate dintr-un 
lavsan de calitate superioară 
corespund tuturor cerințelor 
impuse înlocuitorilor țesutului- 
viu : ele sînt inofensive pen- 
tru organism, poroase și atît 
de plastice îneît sînt în stare 
să transmită undele pulsatoa- 
re. Protezele se confecționez- 
ză și se păstrează în condiții 
de sterilitate, astfel îneît pot 
fi utilizate pentru operație în 
orice clipă. Lungimea lor 
este de 60 cm., iar diametrul 
variază între 6 și 24 mm.

Chirurgii au încercat prote
zele pe 30 de clini, iar apoi 
le-au folosit la intervenții în 
clinică. In două cazuri tubu
rile artificiale au înlocuit 
aorta și în cinci cazuri — alte 
diferite artere.

Se poate presupune că duj 
rata vieții vaselor din lavsan 
va fi mai mare decît a vase
lor naturale, adică în mod 
practic nelimitată.



O măreață victorie 
a constructorilor
comunismului

• TERMINAREA CELEI DE A DOUA PĂRȚI A CANALULUI
KARA-KUM • CU UN AN INAINTE DE TERMEN • NOI 

GIGANTICEPROIECTE

Oamenii pustiului cunosc 
bine prețul apei pe 
©are o numesc licoa

rea vieții. Veacuri de-a rîndul 
locuitorii Turkmeniel au visat 
apă pe meleagurile lor. Și iată 
câ în anii puterii sovietice a 
venit vremea cînd visurile lor au 
devenit realitate. A fost termi
nata cea de a doua parte a 
canalului Kara-Kum. Hotărirea 
guvernului sovietic privitoare la 
construirea celei de a doua 
părți a acestui canal a fost 
întîmpihață cu o imensă bucu
rie de poporul turkmen.

în prezent canalul a fost 
■terminat. El se întinde pe o 
lungin\e de 140 de kilometri. 
Construirea lui s-a făcut într-un 
timp record — numai în șase 
luni (cu un an înainte de ter
men). Prima parte a canalului 
în lungime de 400 de kilometri 
a fost construită în patru ani.

Canalul Kara-Kum străbate 
deșertul nisipos parcurgînd 125 
de kilometri prin stepa Abrucev 
acoperita cu dune înalte de 
peste 20 de metri. Pentru locui
torii Turkmeniei acest canal în
semnează un dar de neprețuit. 
Datorită lui încă în cursul septe- 
naiului agricultura va primi 
aproximativ 130.000 de ha. pă* 
mînturi înțelenite și virgine de
venite roditoare și se vor iriga 
milioane de hectare de pășuni. 
Prin folosirea apei canalului 
Turkmenia va putea produce in 
cantități și mai mari bumbac, 
carne, lapte, piei kara-kul, lină, 
fructe, struguri și alte produse. 
Se vor întemeia noi orașe și 
așezări muncitorești, vor apare 
sovhozuri și noi întreprinderi in
dustriale. Intre localitățile Mur
gab și Tedjen se construiește în 
prezent cel mai mare lac de 
acumulare din republica — lacul 

va avea o 
început de

Hauzhan care 
capacitate la
435,000.000 m.c. apâ iar ulte
rior 1.500.000.000 de mx.

Cu prilejul terminării celei de

V Perlo: Vizitele 
uzinele rominețti 

mi-au lăsat 
o impresie excelentă

14 Coresponden- 
__ __ __ __ ___ - .* Cunos
cutul economist american Victor 
Perlo, care s-a întors recent din» 
tr-o călătorie făcută în țările so
cialiste, printre care și Rominia. 
a publicat în numărul pe noiem
brie al revistei „New World Re
view” care apare la hew York, 
primul dintr-o serie de articole 
asupra dezvoltării economice a 
Romîniei.

Articolul intitulat „Oțelul ro- 
mînesc^ descrie vizita autoru
lui la combinatul siderurgic Hu
nedoara. Scoțînd în evidență im
portantul ajutor dat de Uniunea 
Sovietică Rominiei în ce privește 
modernizarea și lărgirea acestui 
combinat, autorul sublinia că 
„dîndu-ți seama de rolul vital pe 
care îl joacă această uzină și ob
serving mîndrța cu care o privesc 
romînii începi să înțelegi de ce 
alianța cu Uniunea Sovietica ca
pătă o apreciere atit de înaltă în 
Romînia".

Curînd, scrie mai departe au
torul care menționează o serie de 
realizări pe care le-a constatat în 
decursul vizitei sale la acest com
binat, Hunedoara nu va mai fi 
principala întreprindere metalur
gică a Rominiei, deoarece un nou 
combinat, de două ori mai mare 
și cu o producție mai variată, va 
fi construit la Galați. în 1970, 
exact în zece ani, scrie el, Ro
mînia va avea o producție de oțel 
de 7,5 milioane tone metrice sau 
330 kg pe cap de locuitor. Aceas
ta este aproape egal cu producția 
pe cap de locuitor din țările occi
dentale avansate și cam 70 la 
sută din producția medie pe cap 
de locuitor din S.U.A. din ulti
mii ani, scrie Perlo. în zece ani, 
dacă nu mai curînd, scrie el, Ro
mînia se va situa printre pu
terile industriale de frunte ale 
lumii, comparativ cu mărimea 
ei.

Industria Rominiei a trecut 
prin perioada de dezvoltare ini
țială. Acum ea este importantă 
în ansamblul ei, ca diversitate de 
ramuri, pe piețele internaționale 
și a ajuns la un grad considera
bil de integrare internă. La Hu
nedoara, ca și în oricare altă uzi
nă romînească pe care am vizi
tat-o, scrie Perlo, am rămas cu 
o impresie excelentă.

Un pictor american 
donează colecția 
tablourilor sale 

U.R.S.S.

JVEJF YORK 
tul Agerpres transmite :

a doua părți a canalului în 
Turkmenia a avut loc un mare 
miting, despre care presa so
vietica a relatat pe larg. In vi
zita la constructorii canalului au 
sosit conducători ai Partidului 
Comunist și ai guvernului Turk- 
meniei sovietice, muncitori din 
orașul Mari, reprezentanți ai 
colhozurile din oaza Tedjen.

Pe malul Murga bei de unde 
începe a doua parte a canalu
lui, a fost instalata o tribuna. 
In centru se afla un imens por
tret al lui Lenin înconjurat de 
steaguri ale tuturor republicilor 
unionale. Conducătorul trustului 
,,Turkmenghidrostroi“ a raportat 
despre terminarea celei de a 
doua părți a canalului. In nu
mele muncitorilor a luat cuvîn
tul secretarul 
partid al

Primul 
Partidului 
nia, B. 
călduros 
urat noi 
la miting 
primului 
P.C.U.S. și președinte ol Consi* 
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
N. S. Hrușciov. In scrisoare se 
exprimă mulțumirea oamenilor 
muncii din Turkmenia pentru 
grija părintească a guvernului 
sovietic care a inițiat constru
irea canalului Kara-Kum.

După miting prim-secretarul 
C.C. al Partidului Comunist din 
Turkmenia, Ovezov, taie pangli
ca intrării spre când. Apoi este 
ridicat stavila rul. Apele pinâ 
acum zăgăzuite pornesc spre 
apus. Ele vor ajunge în aurind 
la oaza Tedjen și oamenii vor 
avea pentru totdeauna izvorul 
dătător de viață.

K. Efremov, inginerul șef al 
Institutului de cercetări al 
trustului „Turkmenghîprovodhoz* 
a declarat unui corespondent al 
„Izvestiei- următoarele : „In In
stitutul nostru in prezent se ela
borează diverse variante ale 
unui plan de prelungire a ca
nalului. A treia parte a canalu
lui va incepe de la lacul de 
acumulare care va fi construit 
la jumătatea drumului dintre 
Murgab și Tedjen. De acolo, 
cânelui va merge pe un traseu 
spre sud pinâ la Așhabad. Lun
gimea sa va fi de aproximativ 
320 de kilometri. Dacă vorbim 
despre perspectiva și mai înde
părtata noi considerăm câ vom 
duce apa Amu-Dariei mai de
parte spre apus in îndepărtatul 
Kor.et Dcg. pinâ in orașul Ka
zan jic. Pe o cest traseu se ver 
putea instala crescătorii de ani
male, vor putea lua ființă noi 
plantații de bumbac, grădini de 
legume, livezi de pomi, sovho
zuri de culturi tropicale".

Terminarea celei de a doua 
părți a canalului Kara-Kum con
stituie o nouă victorie impor
tantă a oamenilor sovietici în 
lupta pe cere o duc pentru su
punerea nGturii, pentru con* 
strucția desfășurată c comunis
mului.

comitetului 
șantierului, 
secretar al C.C. 
Comunist din Turkme- 
Ovezov, a felicitat 

pe constructori și le-a 
succese. Participanții 

au adresat o scrisoare 
secretar al C.C. al

de

al

Lucrările Comitetului 
Politic

NEW YORK 16 (Agerpres). 
— In ședința din după-amiaza 
zilei de 15 noiembrie a Comi
tetului Politic al Adunării Ge. 
nerale a O.N.U. a fost reluată 
discutarea problemei dezar
mării.

Luînd primul cuvîntul în 
ședința comitetului Krishna 
Menon, șeful delegației Indiei, 
a prezentat un nou proiect co
mun de rezoluție al celor 11 
țări (Birmania, Cambodgia, 
Ghana, India, Indonezia, Irak, 
Maroc. Nepal, R.A.U., Vene
zuela și Iugoslavia) cu privire 
la dezarmarea generală și to
tală. Autorii proiectului de 
rezoluție propun Adunării 
Generale să 
de directive, 
tuie baza 
privire la 
nerală și 
apei la reluarea tratativelor în 
scopul încheierii în cel mai 
scurt timp a unui astfel de a- 
cord cu privire la dezarmare 
în condițiile unui control in
ternațional eficace.

Luînd cuvîntul V. A. Zorin, 
reprezentantul Uniunii Sovie
tice a tras unele concluzii în 
legătură cu discutarea în Co-

-----•----- --------

propun
proclame o serie 
care să consti- 

unui acord 
dezarmarea 
totală și

CU 
ge- 
fac

Declarafiile consilierului 
pentru problemele 
de politică externă 
al noului președinte 

al S. U. A.
NEW YORK 16 (Agerpres). 

Revista „United States News 
and World Report” a publi
cat interviul acordat unui co
respondent al său de Chester 
Bowies, consilier pentru pro
blemele de politică externă al 
noului președinte al S-U-A, 
Kennedy, și membru al Ca
merei Reprezentanților, con
siderat drept unul din even
tualii candidați pentru postul 
de secretar de stat in noul 
guvern.

Referindu-se la scăderea 
prestigiului internațional al 
S.U.A.. Bowles a declarat că 
acest lucru se datorește 
primul rînd faptului că 
(adică S.U-A. — N.R.) 
sprijinit în foarte multe 
zuri și in multe regiuni 
statu-quo, care fără Îndoială 
este condamnat

Ocupindu-se în continuare 
de relațiile americano-cubane, 
Bowles a criticat aspru poli
tica S.UA față de Cuba și a 
declarat că .primul lucru pe 
care noi (adică S.U.A. — N.R.) 
îl putem face în ceea ce pri
vește Cuba este să ne stră
duim să înțelegem ceea ce s-a 
petrecut acolo”. „Evenimente
le din Cuba, a spus el, consti
tuie o oglindire a frămîntării 
revoluționare care are loc în 
întreaga Asie, America Lati
nă și in Africa*.

In același timp el a declarat 
că „orice guvern american va 
apăra baza maritimă militară 
de la Guantanamo din Cuba*.

„în 
noi 
am 
ca- 
un

SĂPTÂMIMA internațională a STUDENȚILOR

Din lupta studenților lumii

MOSCOVA 16 (Agerpres). 
— TASS transmite : Cunoscu
tul pictor american, Rockwell 
Kent a hotărît să dăruiască 
întreaga colecție a tablouri
lor sale poporului sovietic.

Rockwell Kent și-a motivat 
hotărirea prin aceea că nu
mai în Uniunea Sovietică el a 
găsit pe cel mai bun prețuitor 
al operelor sale.

Pictorul a adăugat: j,ca a- 
merican, sint convins că noi 
sîntem datori față de poporul 
sovietic — dacă a-și încerca 
să mă exprim intr-un singur 
cuvînt — pentru Stalingrad. 
Acest dar este simbolul recu
noștinței mele. Eu regret nu
mai că este infim cu toate că 
reprezintă tojes am?, ,

 ■ a-
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mitetul Politic a problemei 
dezarmării. Reprezentantul so
vietic a subliniat că aceste 
discuții au arătat în primul 
rînd că marea majoritate a 
statelor doresc în mod sincer 
o rezolvare cît mai rapidă a 
problemei dezarmării generale 
și totale.

In aceste condiții reprezen
tanții în comitet ai puterilor 
occidentale nu au îndrăznit să 
se pronunțe în mod fățiș îm
potriva ideii dezarmării gene
rale și totale, ci au încercat 
chiar să creeze impresia că și 
ei ar fi pentru dezarmarea ge. 
nerală Și totală. In realitate 
însă propunerile puterilor oc
cidentale nu reprezintă decit 
o încercare oarecum camufla
tă de a face să fie adoptate 
măsuri de control asupra înar
mărilor.

Delegația sovietică, a decla
rat V. A. Zorin, consideră și 
în prezent că într o serie de 
probleme proiectul sovietic 
de rezoluție formulează mai 
precis și mai clar directi
vele pentru elaborarea tra
tatului cu privire la de
zarmarea generală și totală. 
Cu toate acestea. întrucît re
zoluția statelor neutre conține 
un minimum necesar de pre
vederi care trebuie să stea la 
baza tratatului cu privire la 
dezarmarea generală și totală, 
prin însuși acest fapt ea crea- 
ză posibilități reale pentru 
tratative în problema dezar-

mării generale ?i totale 
tr-un organ de lucru mai 
strins. De aceea, delegația 
vietică consideră posibil 
sprijine în ansamblu rezolu
ția statelor neutre.

Delegatul american, Wads
worth a declarat că în actuala 
ei formă această rezoluție 
este inacceptabilă Statelor U- 
nite.

în sprijinul rezoluției ce
lor 11 țări s-a pronunțat re
prezentantul R.A.U., Omar 
Lufti.

Reprezentantul U.R.S.S., 
V. A. Zorin, care a luat cu- 
vintul pentru a doua oară, a 
arătat completa netemeinicia 
a obiecțiunilor americane.

V. A. Zorin a declarat că, 
întrucît S.U.A. zădărnicesc și 
de data aceasta realizarea 
unei înțelegeri constructive în 
problemele dezarmării gene
rale și totale, unica ieșire din 
situația creată este convocarea 
în martie—aprilie 1961 a unei 
sesiuni speciale a Adunării 
Generale, la nivelul șefilor 
de guverne și de state, în ve
derea unei noi examinări a 
acestei probleme în ansamblu. 
Uniunea Sovietică, a spus în 
încheiere Zorin, speră că noul 
guvern al S.U-A. va reflecta 
cu seriozitate asupra situației 
create din vina predecesorilor 
săi și va trage concluziile co
respunzătoare pentru a se per
mite obținerea unor rezultate 
pozitive.

In Comitetul nr. 2
NEW YORK 16. - Corespon*» 

dentul Agerpres transmite : în 
Comitetul nr. 2 au continuat 
luni dezbaterile cu privire la 
proiectul de rezoluție intitulat 
„Acțiunea comună pentru dez
voltarea economică*4 prezentat 
de Anglia și de alte țâri occi
dentale Țările slab dezvoltate 
au prezentat numeroase amenda
mente la proiect. După cum s-a 
mai anunțat, reprezentantul 
R. P. Romîne, Bazil Șerban, a 
propus săptâmîna trecută două 
amendamente la aceasta rezolu
ție. Propunerile reprezentanta' 
lui romîn au fost reluate și spri
jinite de un mare număr de re
prezentanți din țările Asiei, Afri
cii și Americii Latine, precum 
și de reprezentanți ai țărilor 
socialiste. Primul amendament 
romîn. care prevedea acordarea 
de ajutor țărilor slab dezvoltate, 
precum «i investiții de capital 
străin fără condiții economice, 
politice și militare a fost inclus 
ia textul rezoluției de către au
torii acesteia.

In ce privește al doilea amen
dament romîn. car« se referea la 
respectarea dreptului statelor de 
«•?; exercita suveranitatea asupra 
bogățiilor și resurselor naturale, 
reprezentantul american a făcut 
o încercare de ultimă oră înain* 
tea votării cu scopul de a dena. 
tura sensul amendamentului ro
mîn propunînd completarea a- 
cestuia cu un subamendament 
care prevedea ca acest drept să

fie condiționat de politica de 
continuă promovare a investi
țiilor de capital străin. Repre
zentantul' romîn a respjns sub- 
amendamentul american. în fața 
opiniei majorității reprezentau- 
ților în comitet ai țărilor slab 
dezvoltate, reprezentantul ameri. 
can și-a retras în grabă subamen- 
damentul său. în acest fel, cel 
de-al doilea amendament al de
legatului romîn a fost inclus în 
textul rezoluției. Manevra re
prezentantului S.U.A. a stîrnit 
vii reacții din partea reprezen
tanților țărilor slab dezvoltate 
care, după încheierea ședinței, 
au mulțumit delegației romîne 
pentru contribuția ei la cauza 
apărării independenței și intere, 
selor țărilor slab dezvoltate.

In Comitetul nr. 3

O nouă campanie studențească 
împotriva segregației rasiale din S.U.A.

Qrganizația stu
dențească „Stu
dent Non Vio

lent Coordninating 
Committee^ a convo
cat o conferință a 
conducătorilor stu. 
denților negri din su
dul Statelor Unite. 
Această organizație 
care a luat ființă în 
primăvara trecută a 
condus lupta studen
ților împotriva se
gregației rasiale în 
localurile publice din 
sudul S.U.A. Convo-

carea conferinței se 
încadrează intr-o am
plă campanie pe care 
organizația a declan
șat-o în vederea li' 
eludării 
rasiale t

i segregației 
din S.U.A.

★ 
tineri 
li s-a

negri 
refuzat 
Univer- 
Georgia

Doi 
cărora 
admiterea la 
sitatea din 
(S.U.A.) au depus o 
plingere în fața Tri
bunalului Federal îm
potriva segregației 
rasiale practicate în 
învățămînt.

Hamilton E. Hol. 
mes și Darlene Hun' 
ter, amîndoi tineri 
din Atlanta (Georgia) 
au declarat că ei au 
încercat să se înscrie 
la universitate încă 
din luna iulie 1959 
dar cererea lor a fost 
respinsă.

Conform unor legi 
în vigoare în Geor
gia toate subvențiile 
de stat vor fi retrase 
universității daca ea 
își va deschide por
țile și pentru negrii

Studenți’ francezi fâcînd 
greva pentru mari rea alo
cațiilor din buget destinate 

învățăm Intului.

Pentru lichidarea bazelor militare americane 
din Anglia

10 organizații de tineret și 
studenți din Anglia au lansat 
o campanie națională prin 
care se cere ca Marea Bri- 
tanie să renunțe Ia armele

atomice șl la bazele militare 
americane de Pe teritoriul bri
tanic. Printre aceste organi
zații se află „Campania Uni-» 
versitară pentru dezarmarea 
nucleară", „Comitetul britanic 
pentru Festivalul tineretului’* 
și altele

Activitățile desfășurate în 
cadrul acestei campanii capă-* 
tă diferite forme : strîngerea 
de semnături, organizarea de 
manifestații la bazele militare 
americane și marșuri ale păcii.

GH. PURCAREA

Un student japonez rănit în 
timpul unei manifestații îm
potriva politicii nefaste a 

guvernului.

L D. GOIA

Aspect de Ic Inaugurarea celei de-a doua pirțl a canalului Kara-Kum. _
Te'efoto: TASS

AEJF fiORK 16 — Corespon
dentul Agerpres transmite : In 
fața încercărilor mai multor re
prezentanți occidentali dintre care 
ai S.U.A., Angliei și Franței de 
a tergiversa la nesfirșit discuțiile 
în Comitetul nr. 3 pentru pro
blemele sociale, umanitare și cul
turale, în legătură cu articolul 17 
privind onoarea, reputația, liber
tatea de domiciliu și de cores
pondența, text care face parte din 
pactele cu privire la drepturile 
omului — reprezentantul R.P.R., 
Edwin Glaser a luat din nou cu- 
viatul în cursul zilei de luni. El 
a demascat manevrele tactice ale 
reprezentanților occidentali care 
exprimă intenția anumitor cercuri 
din Occident de a nu aplica vreo
dată aceste pacte sau de a amina 
în orice caz cit mai mult adop
tarea lor.

In discuțiile care au urmai, 
mai mulți reprezentanți, printre 
care ai Nigeriei, Arabici oaudite 
și Indiei, au sprijinit punctul de 
vedere al Rominiei. Sub presiu
nea curentului de opinie care 
s-a creat, reprezentanții occiden
tali s-au văzut nev o iți si consim
tă la încheierea dezbaterilor. In 
cursul cotării care a urmat după 
aceasta, amendamentul cu carac
ter reacționar prezentat săptâmî
na trecuta de Danemarca, Olan
da și Irlanda, susținut de An
glia, S.U.A. și alte țări occiden
tale, a fost respins cu 38 de vo
turi contra 20.

Textul inițial al acestui arti
col, a cărui adoptare fusese ptor 
pusa de delegațiile țârilor socia
liste, a fost aprobat cu o majo
ritate de 70 de voturi, nici unul 
contra și trei abțineri* printre 
care S.U.A. ți Anglia,

Reprezentanți ai țării noastre 
aleși în organele de conducere 
la actuala sesiune a U.N.E.S.C.O.

PARIS 16 (Agerpres). — în 
ședința din 16 noiembrie a 
celei de-a 11-a sesiuni a Adu
nării Generale a U.N.E.S.C.O., 
prof. Traian Ionașcu, directo
rul Institutului de cercetări 
juridice al Academiei R. P. 
Romîne, a fost ales în unani
mitate vicepreședinte al Co
mitetului juridic al actualei 
sesiuni a Adunării Generale a 
U.N.E.S.C.O.

De asemenea, acad. Tudor 
Vianu, secretar general al 
Comisiei naționale a R. P. 
Romîne pentru U.N.E.S.C.O., 
a fost ales în unanimitate vi. 
cepreședinte al Comisiei de 
programe a celei de a U-a se
siuni a Adunării Generale a 
U.NXS.C.O.

în cursul discuțiilor care 
au avut loc miercuri în Co
misia administrativă în legă
tură cu faptul că din 1948 
ciankaișiști-; nu și-au mai plă
tit cotizațiile, G. Ionescu-Bu
jor, director general în Minis, 
tenul învățămîntului și Cultu
rii. luînd cuvîntul în numele 
delegației R. P. Romîne. a 
remarcat că această problemă 
nu poate fi discutată în mod 
valabil atîta timp cit adevă
ratul reprezentant al Chinei 
nu va participa la lucrările 
U.N.ES.C.O.t „Noi considerăm, 
a spus Ionescu Bujor, că sin-

reprezentant legal algurul
Chinei, adică al unui popor de 
600 de milioane locuitori, este 
guvernul R.P. Chineze. Marea 
dezvoltare economică și cultu
rală a R- P. Chineze nu nu
mai că face necesară prezen
ta sa printre noi ci, în ace
lași timp, prin resursele de 
care dispune îi dă posibilita
tea să-și îndeplinească obliga
țiile sale financiare. De mal 
mulți ani. a adăugat vorbito
rul, reprezentantul lui Cian 
Kai-și ocupă în mod nejustfi- 
ficat la U.N.E.S.C.O. locul 
care revine de drept guvernu
lui R. P. Chineze",

Delegația R.P.R. consideră 
deci că o discuție asupra re
glementării contribuției Chi
nei ți asupra cuantumului a- 
cestei contribuții nu va pu
tea avea loc decît în prezența 
reprezentantului R. P. Chi
neze.

Situafia din Congo

'=

PRAG A. — La 16 noiembrie 
s-a deschis la Praga cea de-a 
4-a sesiune a Adunării Națio
nale. Principala problemă pe 
ordinea de zi este discutarea 
proiectului de lege al guver
nului cu privire la cel de-al 
treilea plan cincinal de dez
voltare a economiei naționale 
a republicii.

MOSCOVA. - Se anunță în 
mod oficial că guvernul so
vietic a acceptat să livreze 
Marocului la cererea guver
nului marocan avioane sovie
tice cu reacție.

PARIS. — în cadrul schim
burilor culturale care au loc 
între R.P. Romînă și Franța, 
la Marsilia a avut loc Ziua 
filmului romînesc. La cine
matograful „Varietes“ din a- 
cest oraș un mare număr de 
spectatori au urmărit pre
zentarea tihnelor romînești

„Valurile Dunării" și „Homo 
Sapiens14.

ATENA 16 (Agerpres). — 
TASS transmite : Președintele 
Partidului Uniunea Democra
tă de Stingă din Grecia 
(EDA), L Passalidis, a adre
sat președintelui parlamentu
lui și liderilor partidelor de
mocratice o telegramă în care 
protestează energic împotriva 
campaniei desfășurate de au
torități împotriva EDA.

MOSCOVA 16 (Agerpres) — 
TASS transmite : Prezidiul So
vietului Suprem al U.R.S.S. l-a 
decoraț pe dramaturgul sovietic 
Nikolai Pogodin cu Ordinul Le
nin. După cum se arată in decret, 
el a fost decorat „pentru merite 
deosebite în dezvoltarea drama, 
turgiei sovietice și cu prilejul 
împlinirii a 60 de ani de la 
nașterea sa"..

PARIS 16 (Agerpres^ - în 
urma ședinței Consiliului de 
Miniștri care a avut loc la 
16 noiembrie sub președinția 
generalului de Gaulle s-a dat 
publicității un comunicat în 
care se anunță organizarea 
unui referendum asupra unui 
proiect de lege prevăzînd re
organizarea sistemului admi
nistrativ al Algeriei.

Din comunicatul oficial nu 
reiese dacă 
participa și 
riei.

La Paris 
la organizarea acestui 
rendum a făcut pe mulți să 
se întrebe dacă nu cumva se 
încearcă astfel să se ocolea
scă dreptul poporului alge- 
rian la autodeterminare, pre- 
lungindu-se războiul prin ne
socotirea singurei căi de re
zolvare a problemei algeriene 
și anume calea tratativelor 
pașnice cu reprezentanții au
torizați ai acestui popor.
________________________

la referendum va 
populația

știrea cu

Alge-

privire 
refe-

LEOPOLDVILLE 16 (Ager
pres). — Corespondentul a- 
genției Taniug transmite 'din 
Leopoldville că eliberarea lui 
Kamitatu a stîrnit o serioasă 
nemulțumire în rîndul parti
zanilor colonelului Mobutu, 
îndeosebi în rîndul acelora 
care se grupează în jurul co
lonelului Kokol care l-a ares
tat pe Kamitatu.

După cum s-a aflat la Leo
poldville, transmite corespon
dentul, un grup de ofițeri au 
elaborat un plan de organi
zare a unei noi lovituri de 
stat potrivit căreia puterea 
trebuie să fie încredințată a- 
șa-zisului „cabinet Ileo“ nu
mit în mod ilegal de către 
președintele Kasavubu.

★

LEOPOLDVILLE 16 (Ager
pres). — Potrivit știrilor pro
venite din Leopoldville, în ur
ma instrucțiunilor primite de 
la consilierii belgieni și de la 
ambasada S.U.A., clica mario
netei Mobutu pregătește noi 
provocări împotriva guvernu
lui legal Patrice Lumumba.

Corespondentul din Leopold
ville al agenției Taniug anun
ță că sub pretextul organizării 
unei parăzi a trupelor sale,

proiectate pentru 17 noiem
brie, Pe strada principală a 
capitalei, Mobutu concentrea
ză în grabă la Leopoldville 
unitățile pe care le are în 
subordine.

Corespondentul din Leo
poldville al agenției France 
Presse anunță că comanda
mentul trupelor O.N.U. în 
Congo nu numai că a per
mis lui Mobutu sâ organizeze 
o demonstrație de forță, ci 
și, după cum a declarat un 
purtător de cuvînt al co
mandamentului, a hotărît ca 
unități ale trupelor O.N.U. 
să participe la paradă.

★
NEW YORK 16 (Agerpres). — 

După cum transmite agenția 
Reuter, luînd cuvîntul la 15 no
iembrie la o conferință de presă 
la New York, președintele Con- 
goului, Kasavubu, a declarat că 
el preferă ca problemele Con- 
goului să fie discutate înainte de 
reluarea lucrărilor parlamentu. 
lui.

In declarația sa, Kasavubu a- 
testă că se teme de convocarea 
parlamentului congolez, deoa
rece parlamentul va sprijini din 
nou cu hotărîre pe primul mi
nistru Patrice Lumumba,

REtiĂCiiA șî ADMINISTRAȚIA; București, Piața i.ScînteU", Tel. 17.60. lO^Tiparul î Combinatul Poligrafic ^Ga&a SdnteH«<

Poliția din Salvador 
după ce a întrebuin
țat gaze lacrimogene 

și pompe de incendiu pen
tru a împrăștia o manifes
tație a studenților și mun
citorilor pentru 
democratice a 
forța în clădirea 
tății naționale, 
țiștii au ucis un funcționar, 
au distrus arhive și apara
te de valoare și au atacat 
pe profesori și studenți lo- 
vindu-i cu bastoanele și cu 
paturile puștilor.

Pașnica manifestație fu
sese organizată în semn de 
protest împotriva atacurilor 
brutale la care s-a dedat 
poliția în timpul unor ma
nifestații studențești ante
rioare printre care una în 
fața ambasadei S.U.A. în
dreptată împotriva confe
rinței de la San Jose a sta
telor O.S.A.

In urma atacurilor poli
ției în clădirea Universi
tății naționale au fost ares
tați sute de studenți, pro
fesori și muncitori printre 
care Napoleon Rodriguez, 
rectorul universității care 
a fost grav rănit la cap, la 
braț și la ochi. Sute de per
soane au fost rănite. Din
tre acestea un student a 
murit peste două zile.

Aceste brutalități poliție
nești au provocat un val de 
indignare în toată țara.

I. G.

drepturi 
intrat cu 
Universi. 
Aci poli-

Luptele 
din Guatemala

HAVANA 16 (Agerpres). — 
După cum transmite corespon
dentul din Tegucigalpa al a< 
genției Prensa Latina, în ciu
da contraofensivei întreprinse 
de trupele guvernamentale, 
insurgenții guatemalezi conti
nuă să mențină sub controlul 
lor mari regiuni din partea de 
răsărit a țării, inclusiv orașele 
Puerto-Barrios și Chiquinula. 
Președintele Guatemalei, Ydi- 
goras Fuentes, a declarat că la 
15 noiembrie va dezlănțui o 
„ofensivă masivă în patru 
puncte principale" inclusiv 
împotriva orașului Zacapa 
unde acționează insurgenții.

După cum relatează cores-’ 
pondentul, datorită strictei 
cenzuri asupra presei și ra
dioului, este aproape imposi
bil de cunoscut amploarea 
luptelor care au loc. Radioul 
și ziarele publică numai ma
teriale oficiale.

„Scutul din Bavaria“
(Urmare din pag. l-a)

ebrietate la volan, accidente 
de circulație, asasinate, jafuri, 
violuri.

— O situație destul de ne
plăcută... Dar ce să facem... 
așa a fost întotdeauna cu tru
pele de ocupație... Mai cu sea
mă că băieții noștri au tem
perament... Totuși, poate că 
s-ar putea face cite ceva.

In primul rînd generalul a- 
merican a promis interlocu
torilor săi să facă demersuri 
pe lingă superiorii săi pentru 
modificarea ...legislației ame
ricane, care, după afirmația 
sa, nu prevede pedepse colec
tive pentru unitatea căreia îi 
aparțin soldații delicvenți. 
Domnii Klaus, Menzel, Utz,
să aștepte liniștiți și fără
grijă, deoarece legislația ame
ricană se modifică foarte 
ușor, nefiind nevoie decit ca 
orice modificare în legislație 
să treacă prin zeci de comisii 
senatoriale, ale Camerei re
prezentanților, să fie dezbă
tute in congres, contrasem
nate de președintele 
și apoi să fie date 
țiuni cu privire la 
și cazurile în care pot fi in
terpretate aceste legi în spi
ritul sau litera celor votate. 
Extrem de simplu I

Apoi, generalul american a 
promis ca la această unitate, 
de unde pînă acum patrulele 
din jurul garnizoanei stăteau 
la o distanță de 5 m. 
de altele, acum să stea 
distanța de 4,5 m.

Apoi, o ultimă și supremă 
măsură: preoții din serviciul 
armatei americane vor fi in- 
struiți ca în primul rînd ei 
să-și tempereze... „tempera- 
meniul^ și să vorbească mai V--

S.U.A., 
instruc- 
limitele

unele 
la

mult soldaților despre cu» 
vioșia care trebuie să anime 
sufletele soldaților ocupanți 
față de populația țării ocu
pate.

★
„Scutul din Bavaria'1. O 

Invenție odioasă. Trupele a- 
merîcane de ocupație numai 
de onoarea, avutul, securita
tea și viața familiilor vest- 
germane nu sînt preocupate. 
Dacă s-ar întocmi o cronică 
a fărădelegilor comise de 
trupele americane de ocupa
ție care pretutindeni se com
portă la fel începînd din 
Islanda și pînă în Japonia și 
Taiwan, s-ar constata un lu
cru extrem de semnificativ: 
soldații Pentagonului răspîn- 
desc în lume calamități pro
prii „modului de viață" ame
rican. în ultima instanță, 
oprobiul popular față de tru
pele ocupante americane re
prezintă o expresie a aceluiași 
oprobiu față de acest „mod 
de viață" decăzut.

Cit privește „soluțiile' 
neralului Walker 
constituie altceva 
ridicolă încercare 
răta că excesele

ge- 
nu 

o 
a-

ele 
decît 

de a 
trupelor 

de ocupație americane, care 
neliniștesc într-atît opinia pu
blică din Germania occiden
tală, îngrijorează, chipurile 
comandamentul trupelor ame
ricane. Desele manifestații 
antiamericane ce au loc în 
Germania occidentală și în 
general în toate țările unde 
se află baze militare ameri
cane subliniază puternic că 
trupele, de ocupație ameri
cane sînt socotite de către 
populație nu un „scut", ci 
un pumnal înfipt în inima po
poarelor. subjugați & ^me* 
ricani,

S.UA

