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PLANUL PE ANUL 1961,
ÎN DEZBATEREA

OAMENILOR MUNCII
Un nivel tehnie

cit mai înalt
Produse mai multe 

și de calitate superioara

Plini da însuflețiră a 
fost dezbaterea ce a 
avut loc tn secția de 

redresori a Uzinei „Crigore 
Preoteasa” din București. 
Muncitorii, tehnicienii ți in
ginerii au discutat cu serio
zitate 
despre 
pentru 
ce trebuie luate pentru în
deplinirea sarcinilor de pro
ducție, despre sarcinile ce 
reies din recente plenară a 
C.C. ol P.M.R, în cadrul 
dezbaterilor, vorbitorii au a- 
râtat că secția lor, cea mai 
nouă din uzină, aii nd de pro. 
dus aparataj electric de în
altă tehnicitate, trebuie să-și 
ridice necontenit nivelul teh
nic al producției prin intro
ducerea unor metode tehno
logice înaintate, prin pune
rea în aplicare a unor dis
pozitive noi.

Șeful de echipă Dobre Ba
dea a arătat, de pildă, că se 
pierde încă multă vreme la 
lipirea unor contacte tnire- 
buințîndu-se ciocane electri
ce mici. El a propus un nou 
sistem, potrivit căruia opera
țiile de lipire vor fi făcute 
mai ușor și mai sigur. Tot in 
cadrul dezbaterilor s-a mai 
arătat că la montare^ șuru
burilor la redresoara — se 
montează zilnic zeci de mii 
de șuruburi — trebui^ adap
tată o mafină electrica de 
strîns oare va permite firește 
să se lucreze mai repede. Mi
hai Tirică a ridicat în nu
mele multor tineri care fac 
montajul redresorilor, proble
ma defecțiunilor mărunte oare 
răpesc timp fi reduc indicii 
de calitate.

Dezbaterile ats scos la ivea
lă faptul că muncitorii rint 
preocupați sa introducă pro
gresul tehnic în secția lor 
pentru ca în felul acesta să 
poată munci nuri bine, să dea 
lucru de cea mai bună calita
te și să realizeze economii. 
Numeroasa brigăzi de produc
ție ule tineretului, hand noi 
măsuri tehnico-organizatorice, 
s.au angajat astfel să reali- 
zeze importante economii. în 
numele brigăzii pe caro o 
conduce Maria Pustele s-a an
gajat să realizeze tn cursul 
anului viitor circa 75.000 lei 
economii. Tot 75.000 lei e- 
conomii s-a angajat si rea
lizeze și brigada lui Răduț E- 
lena, iar brigada lui Axinte 
Anghel să aducă o economie 
anuală de 30.000 leu

Traduse în viața, măsurile 
propuse pentru ridicarea ni
velului tehnie, propunerile 
legate de introducerea unor 
noi metode de lucru vor da 
posibilitate colectivului sec. 
ției să muncească spornic 
chiar din primele zile ale a- 
nului 1961.

fi eu 
cifrele 

1961

amănunțim, 
dn plan 

măgurii*

V. CONSTANTINESCU

în toate întreprinderile din 
țară, pe schimburi aau In secții, 
se desfășoară însuflețite adunări 
de dezbatere a sarcinilor de 
plan pentru anul 1961. Anali, 
zînd. succesele repurtate în pri
mul an al planului de șase ani 
și descoperind resursele care e- 
xistă în munca lor pentru obți
nerea de produse mai multe, mai 
ieftine și de bună calitate, oa
menii muncii fac numeroase 
propuneri pentru îndeplinirea 
planului la toții indicii, încă din 
prima zi a viitorului an.

Cu multă maturitate au dis
cutat muncitorii, tehnicienii fi 
inginerii de la unitatea B a Fa- 

,Donca Simo“ din Capi- 
plan

creeze 
califi ’ 
dar și 
califi- 
tehni-

bricii „ 
tală sarcinile sporite d« 
care le revin în 1961,

— în anul 1960, spunea în 
cadrul adunării tovarășa Elena 
Iordăchescu, directoarea fabri
cii, noi am avut de îndeplinit 
sarcini sporite cu 24 la sută față 
de anul 1959. Cu toate acestea, 
planul pe anul 1960 va fi în
deplinit pînă la 15 decembrie 
a.c. Sarcini mult mai mari ne 
revin însă pentru anul 1961. Așa 
cum arăta tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej în expunerea la 
recenta plenară a C.C. al P.M.R. 
producția industriei bunurilor de 
consum va crește cu 17 la sută. 
Contribuția fabricii „Donca Si- 
mo** va fi de mare importanță.

Tovarășa Elena Iordăchescu a 
arătat că la unitatea B se vor 
produce 
1.000.000 metri mai multă șto
fă pentru mobilă. La unele sec
ții, cum Mte secția Jaquard, 
creșterea producției rezultată 
din totalul de măsuri tehnico- 
OTganizatorice va atinge cifra de 
300 la sută. Se lucrează la mon
tarea a 39 de mașini noi, mo
derne de țesut. S-au luat mă
suri pentru calificarea unui 
mare nurpăr de muncitoare: de 
Sa 1 ianuarie •© va crea la uni
tatea B a întreprinderii un nou 
schimb. Pentru primul trimes
tru al anului 1961 se vor intro
duce în producție sortimente și 
modele noi de produse cu un 
colorit mai rin, atrăgător, (sto
fe, perdele, prosoape, diferite 
pînzeturi etc.).

— Pentru noi, muncitorii, 
sarcinile viitorului plan sânt deo
sebit de mobilizatoare, spunea 
în adunare tovarășul Mircea Boe- 
riu, searctarul organizației 
U.T.M. din unitate. Produsele 
noastre vor contribui în mod di
rect la creșterea nivelului de trai 
al oamenilor muncii. Va trebui, 
de aceea, ca planul pe 1961 să 
fie nu numai îndeplinit la timp, 
dar produsele pe care le obți
nem să fie de calitate superioară, 
în numele organizației U.T.M., 
el s-a angajat să creeze noi bri
găzi de producție ale tineretu
lui, să urmărească îndeaproape 
activitatea lor. El a mai propus 
ca, pe lingă introducerea unor 
mașini noi, să se ia măsuri 
tru modernizarea utilajelor

----- •-----

vechi. Se poate mări, de pildă, 
numărul turațiilor la unele ma 
țini prin înlocuirea motoarelor 
mai vechi cu motoare a căror 
turație este mai mare.

Mulți tineri muncitori au pro
pus ca în vederea îmbunătățirii 
calității produselor să se 
nu numai cursuri pentru 
carea unor noi muncitori, 
cursuri pentru ridicarea 
carii tuturor muncitorilor,
elenilor și inginerilor din uni. 
tate. Utemista Constantinescu 
Georgeta a propus ca muncitorii 
cu o mai slabă calificare să fie 
trecuți în schimburi cu munci
torii mai buni, care să se îngri
jească de ridicarea calificării lor 
profesionale.

Dezbaterea planului de mă
suri tehnico organizatorice la u- 
nitatea B a întreprinderii „Don- 
ca Simo« a arătat că muncitorii, 
tehnicienii și inginerii sînt ho. 
tăriți să răspundă cu tot entu
ziasmul chemării partidului de 
a da produse mai multe și de 
calitate superioară

EUGEN FLORESCU

în 1961 cu peste

pen- 
mai

Din activitatea cercurilor 
științifice studențești

în instituțiile de 
învățămint superior 
au fost luate anul a- 
cest a noi măsuri pen
tru legarea tot mai 
strinsă a cunoștințelor 
teoretice, pe care și le 
însușesc studenții, de 
problemele practice 
ale construcției socia
liste din țara noastră. 
Astfel, din cele 500 
de lucrări pe care stu
denții Institutului po
litehnic din București 
și le-au propus să le 
realizeze în acest an 
universitar în cadrul 
cercurilor științifice, 
marea majoritate se 
refera la rezolvarea w 
(ier probleme practice 
gara interesează di-

ferit, întreprinderi 
industriale cum sînt: 
Uzinele „23 Au
gust”, 
rea”, 
dun”, 
fie”, ,,n.tpuuucu ,
„21 Decembrie”, Ate
lierele C.F.R. „Grivi- 
ța Roșie”, întreprin
derile „Electronica” 
și „Electr o aparataj” 
din Capitală, Combi
natul siderurgic din 
Hunedoara și altele.

încă din anul tre
cut studenți și cadre 
didactice de la acest 
institut au organi
zat împneună cu 
munriteri, tehnicieni 
fi ingineri de la U- 
zinele August”

..23
„Semănăloa- 

„Mao Țze- 
„Steaua Ro- 
,,Republica",

bri-din București, o 
gadă pentru rezolva
rea unor teme ceru
te de perfecționarea 
continua a procesului 
de producție al uzine
lor.

Și studenții din 
cercurile științifice de 
la Institutul de știin
țe economice „V. I. 
Lenin” din Capitală 
și-au propus ca în 
afara lucrărilor teo- 
retice să realizeze a. 
nul acesta numeroase 
lucrări cu caracter 
practic, orientate spre 
rezolvarea unor pro
bleme ale industriali
zării socialiste.

însemnate cantități 
de metal economisi*

Prin Îmbunătățirea tehno
logiei de fabricație, reduce
rea rebuturilor și valorifica
rea unor noi rezerve interne, 
colectivele de muncă din nu
meroase întreprinderi meta
lurgice obțin însemnate eco
nomii de metal.

Metalurgiștii din Capitală, 
de exemplu, au economisit 
în primele 9 luni ale acestui 
an G.700 tone de metal. Frun
tași în această acțiune sînt 
metalurgiștii de la Uzinele 
„Vasile Boaită", „23 August" 
și „Mao Tze-dun“ care, prin 
reproiectarea unor mașini și 
utilaje produse de ei au re- 
dus greutatea acestora.

★
întrecerea constructorilor 

de tractoare de la Uzinele 
„Ernst Thalmonn", de a rea
liza din aceeași cantitate de 
metal mai multe tractoare, 
s-a concretizat în reducerea 
consumurilor specifice de me
tal pe fiecare tractor. Din 
metalul economisit în acest 
an ei pot fabrica piese pentru 
circa 338 de tractoare.

★
Metalurgiștii de la Uzinele 

„Wilhelm Pieck" din Brăila, 
întrecîndu-se sub lozinca 
„Consumuri specifice mici, 
economii mari", au extins for
jarea pieselor în matrițe. In 
acest fel, forjorii au econo
misit 310 tone de metal.

Proletari din toate țările, unițl-văl

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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Prin munca patriotică 
a tineretului

Organizația de bază U.T.M. 
de la Școala medie Săveni, re
giunea Suceava a organizat 
de curînd o acțiune de strin- 
gere a fierului vechi din co
mună, pentru a fi trimis oțe- 
lăriilor. Cu această ocazie bri
găzile utemiste de muncă pa
triotică de la această școală 
au început să colecteze fierul 
vechi existent în curțile țăra
nilor muncitori și ale colecti
viștilor. Astfel, în . numai 
2 ore el au colectat ș; trans
portat la locul de depozitare 
peste 3000 kg. fier vechi.

ANGELA FILIP

Zilele acestea se Inaugurea
ză școala elementară din co
muna Dîrvari, raionul Cricov, 
la construirea căreia tinerii 
din comună au adus un aport 
însemnat în afară de volu 
mul de muncă necalificată ne
cesară construirii noii școli, 
membrii brigăzilor utemiste 
de muncă patriotică din co
mună, ajutați de secretarul 
organizației de bază 
tov. Sandu Stelian, de profe
sie zidar, au contribuit și la 
tencuirea. unor săli de clasă, 
realizând, astfel însemnate e 
conomii.

MIRICĂ VLADIMIR 
instructor al Comitetului raional 

Cricov

In
întreaga
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Cînd treci 
pragul 

satului.

acțiunea de împădurire
In

continua lucrările de 
împăduriri de toam
nă. Pînă la 14 no
iembrie au fost exe
cutate plantări de 
arborete și însămîn- 
țări de foioase și 
rășinoase pe o su
prafață de peste 
17.600 hectare, mai 
mult de trei sfer
turi din terenul pla
nificat a fl împădu
rit In această cam
panie. Totodată ou

țara fost împădurite și 
554 hectare terenuri 
degradate.

In acțiunea de 
îngrijire a arboretu
lui tînăr, planul 
campaniei a fost în
deplinit de pe acum 
în proporție de 106 
la suta.

Un mare număr 
de tineri pionieri și 
școlari, precum și 
vîrstnici au sprijinit 
aceasta campanie 
prin participarea pa-

triotică la împădu
riri și însămînțări, 
fapt care a dus la 
realizarea de eco
nomii în valoare de 
peste 16.200.000 lei.

Pînă în prezent au 
raportat îndeplini
rea și depășirea pio
nului de împăduriri 
întreprinderile fore
stiere din regiunile 
Bacău, Ploești 
Suceava.

șantierul de locuințe
Calea Griviței se con

struiește o Fabrică de pa
nouri mari prefabricate ne
cesară construcției aparta
mentelor care Se ridică pe 
acest șantier. Construită din 
profile metalice 
tabile 
poate 
narea

ușor mon- 
și demontobile fabrice 
fi deplasată la termi- 
lucrârilor pe alte șan

tiere.
Foto : AGERPRES

Economii prin inovații

și

(Agerpres)

Un grup de studențl al anului V de la facultatea de agricultu râ șl zootehnie a Institutului 
agronomic „N. Băleesai* din Capitala, la o oră de laborator.

Sub conducerea organiza
ției de partid. Comitetul 
U.T.M. de la Atelierele C.F.R. 
Iași acordă o atenție deose
bită creșterii numărului de 
inovatori în rîndurile tineri
lor ceferiști ieșeni.

In colaborare cu Comitetul 
de întreprindere și cabinetul 
tehnic, comitetul U.T.M. a 
popularizat larg în rîndurile 
tinerilor ceferiști tematica 
concursului de inovații orga
nizat în acest an în întreprin
dere.

Rezultatele nu au îr.tî.rziat 
să apară. Din cele 87 u- pro- 

. puneri de inovații Și raționa
lizări prezentate fn acest an 
la cabinetul tehnic al Atelie
relor C.F.R. Iași. 24 de pro. 
puneri — dintre care 8 s au 
aplicat cu succes în procesul 
de producție — au fost reali
zate de tineri.

Printre inovațiile cele mai 
importante se numără, ino
vația ajuștorulul I. Teșoiu, o 
mașină automată pentru as
cuțirea pînzelor metalice de 
la ferăstralele de tăiat metal 
și lemn, inovația tovarășului 
Mihai Constantin privind mo
dificarea suporțtlor de sus
ținere a balansierilor de la 
boghiurile tip Tatra, ce va 
aduce o economie anuală de 
circa 70.000

MOISA 
aeoretar 

U.T.M. —

lei și altele.

GHEORGHE 
al organizației 
Atalierele C.F.R. 
loji

I

Imaginea e simplă: doi oa
meni, unul în vîrstă, celălalt 
tînăr, a cărui față n-a cunos
cut încă briciul de ras, amân
doi în salopetă, stau alături, în 
fața rabotezei. E clipa cînd 
tinărul pornește sub suprave
gherea meșterului, mașina. 
Cineva, un prieten, le-a făcut 
o fotografie.

— E veche, de-acum șase 
ani — îmi spune Crețu. Dar o 
păstrez cu grijă, pentru că 
mi-aduce aminte de prima 
mea zi de muncitor.

Privesc încă odată, cu aten
ție fotografia. In prim plan 
se impun două mîini, aproape 
lipite una de alta ce cuprind 
strîns maneta rabotezei: una 
mare, puternică (cea a meș
terului) cealaltă mică și sub
țire (cea a învățăcelului).

— Era ca și-acum, toamnă 
— vorbește Crețu. Țin minte 
că atunci cînd mi s-a dat în 
primire mașina cineva mi-a 
spus : ,.țt-au roșit 
obrajii ca la fata 
de măritiș". Cu
noșteam bine fa
brica, făcusem 
doar practică aici 
și totuși, cum să 
eram frămintat.

gului colectiv. Așa a devenit 
el inovator. Zeci de inovații, 
aplicate în întreaga fabrică, 
sînt legate de numele său. Sînt 
în fabrică oameni care vor- 
bind de anumite dispozitive 
create de Crețu le numesc 
pur și simplu: „dispozitivul 
Crețu".

Vorbindu-mi de prima sa 
inovație, Crețu mărturisea că 
luni de zile l-a frămintat 
ideea ei, că n-a fost om în 
secție cu care să nu se sfă
tuiască, căruia să nu-i ceară 
părerea. Și tot așa, fiecare 
inovație a sa este rodul unei 
intense munci de însușire a 
experienței înaintate.

— Vedeți dumneavoastră — 
îmi spune el — colectivul ne 
ajută, dar trebuie ca și noi 
să știm să folosim ajutorul 
său.

Intr-adevăr așa este. Exem
plul ni-l oferă însăși drumul 
parcurs de .. .
solvent de

vă spun, 
„Cum va 

fi” ? Voi izbuti" ? Fiindcă, 
vedeți, una e să intri în 
uzină ca elev practicant și 
alta ca muncitor... Dar cînd a 
venit lingă mine meșterul și 
mai ales cînd i-am simțit 
mina, pe manetă, lingă mina 
mea, am prins parcă și inimă 
și putere... Ia uitați-vă, așa-i 
că se vede asta și din foto
grafie ?

Intr-adevăr se vedea. Eu mă 
gîndesc însă la faptul că, 
acest fotograf amator, sur
prinsese în întreaga sa fru
musețe o parte din minunatul 
act al transmiterii și însușirii 
experienței; a acelui act pă
truns de o mare bogăție de 
sentimente și în procesul că
ruia șovăiala lasă tot mai 
mult loc siguranței și încre
derii în forțele proprii.

Nicolae Crețu, unul din cei 
mai buni inovatori de la Fa
brica „Klement Gottwald" 
din Capitală, a venit în fabri
că după ce a absolvit școala 
profesională. Era deci un tînăr 
cdlificat. Dar el însuși recu
noaște că ziua intrării sale în 
uzină ca muncitor, a însem
nat, totodată, începerea uce
niciei la școala muncii socia
liste. Am putea aminti aici 
cîțiva dintre muncitorii care 
l-au ajutat în mod direct pe 
Crețu. Dar la acești ■,,cîțiva” 
s-au adăugat mereu alții și 
alții pînă la valoarea între-

Crețu. Tinărul ab- 
școală profesiona
lă care intrase in 
fabrică cu ani in 
urmă, cu sufletul 
încărcat de emoții 
și frământări, a 
devenit acum el 

însuși meșter și nu puțini sînt 
tinerii ca de pildă Constan
tin Grinescu, Luigi Coconi, 
Iosif Tică, și alții, care au în
vățat să stăpinească mașina, 
sub îndrumarea lui.

Și iată acum o a doua ima
gine. Din nou doi oameni în 
fața mașinii. De astă da'.l 
însă, meșterul e Crețu.

Mîine ? Mîine e rîndul uce
nicului să urce pe piedestal 
și să supravegheze pornirea 
mașinii. Și tot așa actul viu 
și complex al transmiterii și 
însușirii experienței se repetă 
de la o zi la alta, de la o ge
nerație la alta, pretutindeni și 
clipă de clipă, în patria noa
stră socialistă, totdeauna pe 
un plan nou și tot mai fier
binte, tot mai profund.

...în fiecare toamnă la „Kle
ment Gottwald” vin să lucre
ze ca muncitori zeci de absol
venți ai școlii profesionale. Ei 
toți, ca și Crețu, tși încep, 
odată cu intrarea lor în fabri
că, ucenicia la școala muncii 
socialiste. Și ca și el vor 
transmite apoi mai departe, 
ca o ștafetă, experiența do- 
bîndită în procesul muncii.

O discuție despre izvorul belșugului...
La sediul gospodăriei n-am 

găsit nici un tînăr. Erau‘ple
cați pe cîmp, la treburi.

Am întârziat totuși acolo, 
pînă spre seară, cînd oamenii 
au . început să vină de la cîmp. 
A intrat în curte și o căruță. 
In ea era Gheorghe Sima, 
care se întorcea de la.Crivina, 
unde transportase sfeclă de 
zahăr, la baza de recepție. Pe 
urmă au mai venit și alți ti
neri : Nelu Băjan și Nacu 
Frusina de la recoltatul sfe
clei, Constanța Păun și Con
stanța Ionescu, care abia 
terminaseră lucrul în ziua a- 
ceea la grădina de zarzavat 
și alți cîțiva tineri. Firește, 
văzîndu-i laolaltă, m-am apro
piat de ei.

Le-am dat binețe, i-am în
trebat cum merge munca la 
cîmp, mai mult ca să intru 
în vorbă.

— Cum să meargă ? a răs
puns Băjan tot cu o întreba
re. Ii dăm zor mereu, după 
cum vedeți.

Băjan vorbește eu o serio
zitate de om matur care cum
pănește bine treburile, ce un

gospodar plin de responsabili
tate.

— Pari nițel cam obosit, îi 
spun, gîndindu-mă că băiatul 
o fi vrînd să plece să se odih
nească, iar eu îl țin de vorbă.

— Ei, așa, nițel sînt obosit. 
Vorba aia, care muncă se face 
fără oboseală ? întrebă el 
zîmbind și uitîn- 
du-se parcă cu și
retenie către cine
va de alături. Mai 
rău e atunci cînd 
obosești fără să 
muncești.

— Adică ce vrei să 
asta ?

— Păi uițe așa, sînt unii 
care obosesc... plimbîndu-se, 
precizează Băjan.

— Da — intră în vorbă Con
stanța Ionescu, una din fetele 
care lucrează Ia brigada legu
micolă. Mai sînt și din ăia 
care cam trag chiulul. Nu sînt 
mulți, dar sînt. Da’ eu nu știu 
cum de nu le e rușine să stea 
acasă sau să se plimbe de 
colo-colo, cînd văd că toată 
lumea muncește ?

Nelu Băjan clatină din cap 
cu ciudă.

— Păi nu-i mai bine acasă, 
la căldurică, curățel și odih
nit ? Ia uitați-vă la mine, sînt 
plin de praf, cu hainele mur
dare, așa cum vine omul de 
la lucru. Dar să mergem 
acum la Ecaterina Sima.

Dacă atunci cînd e toiul pra- 
șilei sau al seceratului lipsesc 
mai mulți de la lucru, nu su
feră recolta, nu suferă toată 
gospodăria ? Vezi, asta e, to
varășe dragă, cu ăștia, mi se 
adresează 
Sima. Nu 
interesul

...cu un grup de tineri colectiviști 
de la G. A. C. Romînești, 

regiunea Ploești

spui cu Parcă-ar fi scoasă din cutie. 
Păi dacă n-a făcut nimica de 
azi dimineață I Vine la treabă 
odată la zece zile.

— Puțin muncește, puțin la, 
spune Constanța Ionescu tră- 
gînd cu asta o concluzie.

— Uite că nu-i numai asta, 
măi frate. Vorba e că atunci 
cînd ai nevoie, un om con
tează mult Ia treabă. Uite, să 
zicem că eu aș fi lipsit de la 
lucru. Cîtă sfeclă rămînea 
netransportată la baza de re
cepție? Vreo cîteva mii de kile.

necăjit Gheorghe 
se văd decît pe ei, 

lor. Parcă 
ria n-ar 
noastră.

— Bine,
i-ați întrebat 
tinerii ăștia de ce 
nu vin la lucru.

— Ei, i-am mai 
noi în cîte o adunare, 

n-am prea

gospodă- 
fi tot a

dar voi 
pe

criticat 
dar așa, serios, 
făcut-o.

— Și ar trebui s-o faceți. 
Biroul organizației U.T.M. de 
aici ar trebui să se ocupe mai 
mult de aceste probleme, să 
vadă de ce lipsesc tinerii 
ăștia, adaug eu.

— De ce lipsesc de la lucru? 
Păi găsesc ei o grămadă de 
motive. De fapt, vorbim de 
lup și lupul e la ușă. Ia zi tu, 
Frusino, de ce nu prea vii Ia 
treabă ? Văd că te cam pre-

găteai s-o ștergi cînd ai au
zit despre ce-i vorba.

Frusina Nacu s-a roșit și a 
căutat să se apere.

— Adineaori v-ați luat de 
Sima Ecaterina, acum de 
mine I Ce v-a cășunat să vă 
legați de noi ? Dar ce, băieții 
nu lipsesc? Parcă Dumitru și 
Stelian Dumitrache sînt mai 
grozavi ? Vin și ei din an în 
paște la lucru.

Băjan se uită spre mine dis
perat, cerîndu-mi parcă aju
torul.

— Uite, măi frate, cum 
pune problema, fără nici o 
gindire. „Dacă lipsește ăla, de 
ce să nu lipsesc și eu". Zi mai 
bine că-ți place să fugi cu 
două-trei, oușoare pînă la 
tîrg și să pierzi o zi întreagă 
de pomană. La cooperativă nu 
poți să le vinzi? Cum oți fi 
putînd voi să puneți interesul 
personal înaintea colectivei, 
nu știu.

Mă uit la Nelu Băjan, cît de 
sincer și aprins e în tot ce

PETRE GHELMEZ

V, BARAN

In zilele răcoroase la căminul 
Fabricii de țigarete „București",(Continuare in pag. 3-ă)



CÎWD TRECI PRAGUL SATULUI
Toamnă. Și în anul acesta, 

ca în alți ani, mii de absol
venți de facultate trăiesc e- 
tnoția primului contact cu 
lumea satului. De multe ori, 
în amfiteatre, în biblioteci sau 
la cămine vor fi gîndit, vor 
fi încercat să-și închipuie 
cum va arăta satul In care 
vor munci. în orele de stu
diu îl simțeau aproape. Cînd 
se concentrau asupra proble
melor științifice, în sufletul 
lor era nelipsit, le insufla do
rința arzătoare de a fi, prin 
pregătirea lor, la înălțimea e- 
forturilor creatoare ale po
porului nostru, prezente pre
tutindeni în țară.

Partidul a educat noua ge
nerație de intelectuali în spi
ritul unor înalte răspunderi 
față de popor. Ca membri ai 
organizației U.T.M. ei simt 
imboldul fierbinte de a-și de
dica întreaga tinerețe și ela
nul lor luptei pentru înfăp
tuirea hotărîrilor partidului.

Poate printre acești tineri, 
cîțiva, învățați să trăiască nu
mai la. oraș, se vor fi gîndit 
că la capătul drumului nu îi 
așteaptă o viață comodă. Dar 
cei mai mulți aveau gravată 
temeinic în conștiință convin
gerea că, mergînd la sate, o- 
dată cu munca ce se simțeau 
datori să o ducă pentru ridi
carea culturală a satului, vor 
avea posibilitatea să trăiască 
o viață personală bogată, îm
plinită. îi așteptau prieteni 
noi.

în fiecare sat în parte s-au 
creat condiții bune, în care 
se oglindește grija deosebită 
a partidului și a guvernului 
nostru pentru activitatea și 
viața activiștilor revoluției 
noastre culturale la sate.

Legătura cu tinerii din sat, 
cunoașterea nevoilor și preo
cupărilor oamenilor, efortul 
pentru a le dărui și lor din 
tezaurul cunoștințelor politice 
și culturale acumulate, cola
borarea armonioasă și priete
nia cu ceilalți intelectuali, și, 
totodată, continuarea (în con
dițiile concrete ale satului) a 
cercetărilor cu caracter știin
țific — iată numai cîteva din 
coordonatele menite să facă 
din activitatea la sate o sur
să de orizonturi nebănuite și 
de adînci satisfacții sufle
tești pentru tinerii intelec
tuali.

Cînd mi-am luat biletul 
pină la Pechea, am simțit o 
legătură intimă cu toți cei 
care călătoriseră intr-acolo 
înaintea mea.

Activiști de partid, agrono
mi, învățători, profesori, edu
catoare, medici, bibliotecari, 
constructori, mecanizatori, 
zootehniști, economiști - in
tr-un număr depășind cu 
mult așteptările din tot
deauna ale celor din sat — 
iată batalionul entuziast pe 
urmele căruia porneam, în- 
tr-o seară aurie de sfîrșit de 
octombrie, cînd ultimele lu
mini ale zilei se concentrau 
pe drumul albicios.

însemnări despre activitatea tinerilor intelectuali din comuna Pechea, regiunea Galati
colegi de azi, învățătorulsăi _ . ........ _.......

Lefter își amintește că șase 
luni în șir învățătorii nu au 
primit leafa, și asemenea si
tuații se repetau frecvent. A- 
fară de aceasta, clasele erau 
mai întotdeauna goale: oa
menii care căraseră pămînt 
cu spinarea la Movila Umi
linței nu erau primiți la în
vățătură, nu mai aveau pu
teri pentru ea.

4.500 de analfabeți — iată 
trista moștenire a trecutului.

După reforma agrară, ță
ranii au început să care pă
mînt din movila boierească, 
pentru umplerea spațiului din
tre temelii, la case noi, la 
școli noi. Munca robilor din 
vremuri se întorcea spre mat
ca firească. Astăzi pe locul 
movilei se întinde pămlntul 
neted. Copiii aud doar din po
vestiri despre vechea movilă.

țuiesc, care vor 
preună cu tine 
chip nou.

Despre acești

să învețe îm- 
a trăi într-un

oameni mi-au 
vorbit și directorul căminului 
cultural, Gheorghe Morun, și 
agronomul Cumpătă, și pro 
fesorul Tudorache, și doctorul 
Ciurea și mulți alții...

Buna pregătire profesiona
lă, munca efectivă, practică, 
în domeniul corespunzător 
fiecăruia, i-a făcut cunoscuți, 
stimați. Dar, pe lingă stimă, 
tinerii intelectuali de aici au 
obținut și dragostea săteni
lor — iar aceasta are o expli
cație de un adevăr revelator : 
provenind ei înșiși din familii

ghe e un asemenea om. Deși 
a absolvit facultatea abia de 
un an, s-a arătat un om des
toinic, priceput. Comuniștii, 
conducerea gospodăriei și bi
roul organizației U.T.M. pun 
mare bază Pe activitatea lui.

Zilele de vară și toamnă 
trec repede. Bicicleta agrono
mului nu se odihnește decit 
pe vreme ploioasă. La fel și bi
cicletele președintelui Negoi- 
ță, Ion, a inginerului zooteh
nist Petreanu Toader, ale bri
gadierilor Năstase Constantin, 
Dănăilă Simion, Vasile Ioan 
etc. Dar cînd plouă ei tot nu 
se dedică odihnei. La colțul 
roșu al gospodăriei, lecțiile a-

cită în cel mai înalt grad cu
noștințele. Neavînd un profe
sor căruia să mă adresez, tre
buie să fiu pregătit să fac sin
gur față oricărei situații. Iată 
de ce, patru ore pe seară, mi 
le petrec aplecat deasupra tra
tatelor...

Și, parcă amintindu-și ceva, 
continuă :

— Pentru noi, foarte impor
tantă este combaterea asisten
ței empirice, ca și a oricărui 
descîntec, a oricărei vrăji, a 
oricărui „leac".,.

Astfel prin străduința a- 
cestui medic ttaăr (26 de 
ani), în cei doi ani de cînd se 
află la Pechea, s-a ajuns

vățători, zootehniști, mecanici, 
medici, colectiviști fruntași 
etc., primesc aici, la țară — 
lucru de neînchipuit altădată 
— o educație și o instruire 
temeinică. Examenele la fa
cultate au dovedit că din Pe
chea au plecat absolvenți cu 
un bogat bagaj de cunoștințe 
științifice și umanistice. Școa
la din Pechea și-a trimis vlăs
tarele pînă departe, la Mos
cova. Absolventul de aici, 
Buruiană Petre, a ajuns stu
dent al Universității „Lomo
nosov". Ceea ce, alături de 
alte succese, constituie o fru
moasă răsplată pentru colec
tivul de profesori.

zeci de cărți, învață ehiar, ea 
o adevărată școlăriță... Astfel 
că și cei bătripi o stimează și 
o ascultă cu interes.

Se pare că învățătorii încep 
să depășească spațiul copilă
riei, rămînîndu-ne buni das
căli la toate vîrstele...

OFENSIVA
Un lucru esențial în viața 

satelor noastre e că toată lu
mea, de Ia mic la mare, în
vață. Sînt numeroase iniția
tivele pornite de 
muncii culturale.

entuziaștii 
care și

inginer
MANIC ANTON, 

meconie ta S.M.T.
TĂRBUC PARASCHIVA 

directoarea Școlii elementare nr. 4

O generație nouă de 
lectuali, alături de vîrstnici, 
trăiește și muncește de cîțiva 
ani în această comună. Sar
cina ei — ridicarea nivelului 
cultural al comunei.

Munca lor nu se mai re
duce la „apostolatul" de odi
nioară. Satul are o școală me
die de 11 ani, spital, dispen
sar, S.M.T., 4 școli elemen
tare. între 9.000 de locuitori 
trăiesc circa o sută de inte
lectuali. Procentul de tineret 
e covîrșitor.

Mergînd la țară, ei au știut 
că-i așteaptă o viață plină, 
interesantă.

„Satul în care ne ducem" 
avea să se transforme în
tr-o noțiune foarte concretă, 
cu litere gravate adine ta 
viața de zi cu zi a fiecăruia.

Devenind „satul în care 
trăim", Pechea i-a îmbrățișat 
cu brațe călduroase. Pe toți, 
din prima zi.

inginer agronom 
Io GAG M11 Iunie

în

de oameni al muncii — de la 
oraș și sat — acești intelec
tuali tineri au fost primiți, ta 
marea familie a satului colec
tivizat, 
milie.„

ca în propria lor fa-

NE
„AȘA 
TREBUIE!I ii

A DISPĂRUT 
„MOVILA 

UMILINȚEI*
Pechea a păstrat, pînă nu 

demult, undeva în miezul 
său, un monument neobiș
nuit, o movilă. Istoria movi
lei se prelungește In trecut, 
pînă în umbra anilor. Sub 
masa compactă de pămînt nu 
odihneau oseminte. Sub mo
vilă nu găsise ostoire vreun 
viteaz căpitan de oști. Movila 
din Pechea era o moștenire 
mult mai amară.

în movila din fața bisericii 
erau adunate nu oseminte, ci 
pedepse.

Pînă în 1945. peste 7.000 
de locuitori stăpîneau mai 
puțin de un sfert din pămin- 
turtle de pe raza comunei. 
Dintre ei, 4.500 erau anal- 
fabețl. Subnutriția, bolile, in- 
cultura, spaima de autorități 
— făcuseră ca numele de 
pechean ca și al locuitorilor 
din alte zeci și zeci de sate, 
să se generalizeze, în vocabu
larul regional, într-un înțeles 
tragic.

Unul din mulții stăpîni ai 
satului (și-au fost printre ei 
și general Gorschi, și Ciocan, 
și Jarnea, și Zania, și Roman, 
și Sînîsî etc.), un înaintaș al 
acestora, un Moruzi, a avut 
ideea movilei. Neplata dări
lor, nesupunerea, eîrtirea, îm
potrivirea în fața vreunul 
boier - se pedepseau, pe lingă 
vergile respective, cu un anu. 
me număr de saci cu țărînă, 
cărați de țărani cu spinarea 
la movilă.

Suduind din greu, generații 
de pocheni au cărat pămint 
la movili.

Mai tîrziu, „albăstrimea" 
satului, unii intelectuali bur
ghezi, au propovăduit, din 
ordin, „bună înțelegerea", con
viețuirea „frățească" între 
cei avuți și cei sărmani. încer
cările unor dascăli cinstiți de 
a propaga idei înaintate în 
zodiile obscurantismului sfîr- 
șeau adesea, Și-n cel mai 
fericit caz, cu destituirea. în
vățătorul comunist Lefter Pa- 
nait, din Pechea, povestește 
cum cu mulți ani ta urmă, 
Tache Avrameseu, învățător 
într-o comună vecină, numai 
pentru o vorbă mai îndrăznea
ță a fost luat la palme de 
prefectul județului... în 1931, 
cînd era la virata tinerilor

A fi _
dărie colectivă ..bătrină', 
cum e G.A.C. „11 Iunie

agronom într-o fospo-

gronomului sînt ascultate eu 
interes. Fiindcă aici toată lu
mea învață mai ales iarna. 
Vara, ta campanie, ..lecțiile ~ 
se țin „din mers". De fapt nu 
stat lecții. AgronomuL tină- 
rul acesta de 26 de an:, blond 
și comunicativ, nu are aer de 
profesor. Iată cum U caracte
rizează colectivistul Te .a Ier. 
secretarul organizație; de bază 
U T AL :

— Atunci ctad r.e vorbește 
despre știința agrotehnica, 
ne arată și cum să luptăm 
pentru aplicare» ei în practi
că. Simplele dtaeuțu eu ng- 
nerul stat pentru not tot ad- 
tea prilejuri de expdcare a 
temelor reeoLtetoe bogate. To
tul Ia ei e vta, d-lnam m. ope
rativ. Noua. «c asa ore ne tre
ble

Na e he =rare ci. «rtad

se decidă unanim

Cu elevii

în rare trăim și 
— Înseamnă poate 

clipele

„Satul 
muncim' 
uneori renunțare la 
de odihnă, Înseamnă arșiță 
vara, vânt și noroaie toamna 
și primăvara - dar. pe neob
servate, îți dai seama treptat 
că ființa ți se Împlinește ar
monios, că obții o anumită 
lărgire a preocupărilor, că 
în spațiul acestei lărgiri te-ai 
tatîlnit cu oameni noi, inte
resant1, dotați cu multe însu
șiri, oameni din sat, crescuți 
„pe brazdă", poate ram duri 
ta expresie, poate cam aspri 
în comportare, dar de 
bogăție sufletească, —
ce te-au așteptat, care

o mare 
oameni 
te pre-

porci.
196 

I de
so- 

n pli- 
i ti-

oeupfctle pentru prel 
agrozootehnice se rasptadesc 
tot mai mult. Na e de mnare 
că la br.gaz: ș: chiar ta graj
duri. au început să apară pe 
policioare cărți dm literatura 
de specialitate— Cei din Pe
chea lucrează pămintul după 
cele mai noi norme științi
fice.

Inginerul Cumpătă, ca și 
colegul și prietenul său But
nari Teodor, de la cealaltă 
gospodărie din comună, e un 
om modest, nu-i place să vor
bească despre succesele sale. 
Dar fie că are ta vedere pro
blema porumbului-siloz, fie că 
efectuează pichetajul noii li
vezi de cireși și caiși, fie că 
supraveghează săparea terase
lor pentru vii, n vei tatttai 
oriunde, neobosit, molipsin- 
du-i cu buna sa dispoziție 
pe cei cu care lucrează, con
trol tad totul degajat (dar ta 
fond foarte atent), corecttad, 
dtad explicații. Și tocmai de 
aceea tinerii colectiviști îl 
simt „de-al lor". Legătura ce
lor doi agronomi cu tinerii din 
sat e firească, simplă, înteme
iată pe o reciprocă prețuire.

Doctorul Mihăilă s-a dedi
cat pediatriei. Din cele cîteva 
cazuri, la examinarea cărora 
sînt martor, îmi dau seama că 
multe din maladii sînt rodul 
unor pretratamente empirice, 
eronate. în cazurile mai grave 
se indică spitalul (nu vă spe- 
riați, nu trebuie bătuți 30--40 
km. pină la Galați. Spitalul se 
află chiar în Pechea. îl con
duce talentatul chirurg Jan 
Ciurea).

— De fapt, aici la țară, con
tinui să învăț. Socot că, prin 
diversitatea și complexitatea 
lor, cazurile de aici îmi soli-

-

Căminul cultural este Io plină activitate,

mamele să 
pentru nașterea ta spital, sub 
asistență competentă...

Munca tînărului medie se 
extinde insă ctad e vorba de 
teren. In acțiunea de profila
xie. el uită că e pediatru. A- 
txmci nu se simte decit un 
luptător împotriva microbilor, 
împotriva oricărei împrejurări 
care provoacă omului durere 
sau suferință.

Ctad ai în sat asemenea slu
jite neobosiți ai 
vecinie obiceiur
rum ar fi: „căutarea 

gimuu: cu cui*. .trasul ta 
cbe~-.ni* esej, rimta amtntmu 

Dar unanta meduc. pe lingă 
lupta pe teren Împotriva re
ni .șcentetar ohec-zra-nste. 
are r'- c petru ere de sead-u.

cseca-sui de sgw-ar -rare.
mai presus de ance. ch.ar mai 
pverJ de orele de studiu, e 
veghea aceea permanentă, a 
medicului devotat, care. la 
ance oră din zi și din noapte, 
e gata să acorde asistență ce
lor bolnavi, să aducă alinare, 
să insufle încredere. Mama 
unu: copil, colectivista Mari
etta Paprea. spunea despre el:

— Sub ochii unui așa me
dic, pruncii noștri cresc la fel 
cu feți-frumoșii din basme.

TOATE VIRSTELE

DE LA LICEUL
DIN PECHEA LA 
UNIVERSITATEA
„LOMONOSOV"

O clădire spațioasă. Arhi
tectură simplă, solidă, bine le
gată de pămînt. „Școala me
die de 11 ani" — citim pe 
frontispiciu. Undeva ta spate
le școlii — cantina, dormitoa
rele, terenul de sport.

In clasele liceului, cîteva 
sute de elevL Părinții multo
ra din ei nu au știut multă 
vreme să deosebească bu- 
chiile.

Profesorii lor sînt tineri, ca 
de altfel și școala. Remezescu 
Teodora și soțul ei, Comeliu 
Remezescu, predau matemati
ca, Epure Elena — rusa și 
franceza, Cornelia Bîrzea — 
geografia, Tudorache Elena — 
literatura romînă, Tudorache 
Ion și Stan Gligor — istoria, 
Buricea Elena — sportul etc. 
Toți sînt absolvenți ai univer
sităților și institutelor din 
Iași și București. Și pentru ei, 
ca pentru oricare profesor, un 
liceu ta mediul rural a însem
nat un lucru aproape de ne
crezut. La fața locului, între 
oamenii care s-au întrecut să 
Ie creeze condiții bune de 
trai și de desfășurare a acti
vității, tinerilor profesori le-a 
fost dată emoția descifrării 
unui interes susținut — de 
virstă recentă, dar temeinic 
înrădăcinat — pentru cultură. 
Organizația de partid din co
mună, acordînd toată atenția 
școlii medii, s-a ocupat ta mod 
concret de crearea unor con
diții de muncă Ia înălțimea 
școlilor similare de la oraș: 
laboratoare, material didactic, 
biblioteci, dormitoare spa
țioase, cantine etc. Tinerii 
profesori au fost ajutați să 
se instaleze ta locuințe cores
punzătoare și să păstreze con
tactul cu lumea științifică 
(publicații, reviste, schimb de 
experiență cu școlile din oraș 
etc.).

Noile promoții de elevi, pur- 
tînd cu ei, în familii, comoara 
științei și culturii socialiste, re
prezintă cea mai eficientă lo
vitură dată obscurantismului 
și superstițiilor. Copiii aceștia, 
dintre care unii vor fi ei înșiși 
peste cîțiva ani profesori, jn.

Stat ființe dragi care apar
țin tuturor virstelor.

învățătorul aparține numai 
copilăriei— Așa ne învățasem 
noi.

Cînd am fost prea mici, 
l-am cunoscut numai de de
parte ; către virsta adolescen
ței l-am părăsit, călătorind 
printre alți oameni. învățăto
rul i-a deprins „scrierea" și 
„citirea- pe alți copii—

In Pechea stat 4 școli ele
mentare.

Ulttma școală s-a inaugurat 
irt aresta ’ • clădire hmt- 
nrest far-zT-jn-ă-

Ne tatimpma mrectoarea, 
Tărbuc Paraschiva. Tînără. cu 
o undă permanentă de voioșie 
ta glas. Viata în mijlocul co
piilor i-a împrumutat o co
municativitate simplă, fi
rească.

E de fel din Independența, 
un sat apropiat A fost in-

BIRZEA CORNELIA, 
profesoară de geografie 
Școala medie din Pechea
acest sat au înțeles ce cere 
partidul, viața noastră nouă, 
de la ei. Organizatoric se 
merge pînă la „Universitatea 
sătească" și, respectiv, „Lec
toratul sătesc". Esențialul se 
desprinde însă nu din titlu, 
cît mai ales din această ati
tudine, structural contempora_ 
nă, a intelectualilor tineri — 
care găsesc întotdeauna forme 
noi și interesante pentru a-și 
împlini sarcina lor de căpete
nie : transmiterea către colec
tivitate a cunoștințelor politi
ce și științifice acumulate în 
anii de facultate.

Munca lor are ta vedere ri
dicarea nivelului de conștiin
ță a oamenilor la înălțimea 
atinsă de relațiile de produc
ție colectiviste, la înțelegerea 
drumului istoric ce U străba
tem.

Pechea este colectivizată ta 
întregime din 1957. Aici se 
luptă acum pentru consolida
rea econom ieo-orgar.izatorică 
a gospodăriilor colective. Se 
luptă pentru un înalt nivel de 
conștiință obștească.

în lupta aceasta sînt mobi. 
lizați toți intelectualii, după

JAN CIUREA, 
doetor-ehlrurg le Spitalul din Peeheo.

ștructoare de pionieri Ia Fru- 
mușița și apoi, din 1956, aici. 
S-a obișnuit repede.

Printre copiii de la școală. 
Tărbuc Paraschiva radiază de 
o bucurie lăuntrică. E meni
rea, e talentul ei. Atașamen
tul pentru cei mici și-1 punc
tează cu sobrietate și măsură. 
In zilele cînd nu-i lipsește nici 
un elev de la ore (lucru tot 
mai frecvent), vorbește despre 
aceasta cu emoție aproape co
pilărească...

Dar învățătoarea celor mici 
este și învățătoarea celor 
mari. In timpul liber, conduce 
un cerc de citit, cu 15—20 să
teni, ta cadrul căruia se stră
duiește, odată cu răspunsuri 
le ei, să insufle participanților 
ceva din elanul său, din cre
dința ta idealurile comuniste

In circumscripția 17, ea, îm
preună cu deputatul Vasile 
Bratu, zăbovește de 2-3 ori pe 
săptămină in mijlocul cetățe
nilor. Și Rouă Alexandru, ș 
Constantinescu Ion și, ta ge
neral, toți membrii circum
scripției, vor să cunoască și 
să adîncească cele mai recen
te evenimente interne și ex 
teme. Dar întrebările cuprind 
un domeniu mai larg, practic 
nelimitat. Ei cer nu numai 
răspunsuri, cer cărți, diafil- 
me, consultații științifice — 
economice, geografice, istorice 
— sfaturi practice, gospodă
rești... învățătoarea le răspun
de tuturor prompt și docu
mentat. Dar ceea ce sătenii nu 
știu, e că — adesea —■ pentru 
a putea fi la înălțime, fata cu 
ochi albaștri consultă acasă

un plan stabilit și discutat in 
organizația de partid din co
mună. Comitetul comunal 
U.T.M., potrivit sarcinilor ce 
îi reveneau, l-a antrenat pe 
fiecare intelectual tînăr într-o 
activitate concretă. Și dacă, o 
vreme, fiind veniți de la oraș, 
se mai temeau că la țară „nu 
vor fi înțeleși", au văzut cu 
bucurie că, departe de a fi 
istovitoare, munca culturală 
pe care o desfășoară le prile
juiește satisfacții pe care ora
șul, cu toată complexitatea 
aspectului cultural, nu le 
poate prilejui. Ascultînd pe 
scenă, într-un decor improvi
zat, replicile colectiviștilor 
Paveț Dumitru sau Alexan
dru Nicolae, tineri artiști 
amatori, ta sufletul lor 
prefirat o undă tainică
bucurie: ei au ajutat să 
crească asemenea talente, îm
plinind astfel o nobilă sarcină 
de organizație.

Conferințe șj lecții se țin 
cu regularitate la căminul 
cultural sau la colțurile roșii, 
în gospodăriile agricole colec
tive.

în organizarea cercurilor de 
citit, roadele muncii sînt și 
mai evidente. Cercurile con
duse de tovarășele Remezescu 
Maria, Ciapraga Gabriela, 
Tărbuc Paraschiva, Epure 
Elena și BIrzea Cornelia stat 
cele mai active. Problemele 
ridicate stat interesante și se 
dezbat cu concursul tuturor 
celor prezenți. Folosind con
vorbirile din cercurile de citit 
șl veghind asupra nivelului 
politic al discuțiilor, tovară-

s-a 
de

șale amintite mai suș se în
grijesc totodată de cultivarea 
gîndirii limpezi, a exprimării 
îngrijite.

Pe lîngă lectura în cele 42 
cercuri de citit, la Pechea se 
eitește mult și de la biblio
tecă, pe fișă individuală. Bi
bliotecara Linte Ioana e ab
solventă din anii trecuți a 
școlii medii locale. Biblio
teca posedă 5018 volume 
șj 15 colecții de ziajie și pe. 
riodice, fiind frecventată de 
1911 cititori, care au citit anul 
acesta circa 10.000 de cărți.

Cititori fruntași ? Podaru 
Ion, colectivist, Muha Ion, 
elev, Melihte Ion, colectivist 
—dar ar trebui să cităm zeci 
și sute. Este evident interesul 
de care se bucură cartea teh
nică și de popularizare a me
todelor înaintate din agricul
tură. Colectiviștii se intere
sează în număr tot mal mare 
de cărțile referitoare la mun. 
ca lor.

BRIGADA
O brigadă artistică e un 

laborator în care, operativ și 
fără încetare, se nasc texte, 
se caută melodii potrivite, se 
relevă interpreți merituoși. 
O brigadă artistică este ta 
același timp o școală cetățe
nească, unde tinerii, ajutati 
de melodie și vers, învață să 
judece faptele, să i-a atitudi
ne. Catrenele se succed sprin
tene și pline de tîlc : „Ia as
cultă, frate Oană, / Mîndra 
care ți-ai ales / Vrea cu orice 
preț acuma / Să te-ntreacă la

Repetițiile decurg într-o 
atmosferă însuflețită. Autoa
rea textelor, profesoara Elena 
Tudorache, ascultă cum sună 
versurile ci spuse de alții, 
tace, privește și zîmbește. a- 
probativ spre interpreți ori de 
cite ori aceștia scot în eviden. 
ță cite un pasaj mai hazliu, 
— și nu se supără cînd aude 
versuri care nu figurează în 
text, adăugate spontan de 
vreun inspirat artist amator. 
Cu aportul tuturor, spectaco
lul se împlinește...

NOUA 
MONOGRAFIE 

A SATULUI
Locuința soților Tudorache 

te primește familiar. In stin
gă, două peisaje ta ulei. Li
nie nesigură, ușor emoțio
nată de amator.

Masa, patul, pledurile, ra
dioul, cărțile, filele de ma
nuscris ale... mamei. Progra
me de brigadă (ctad a scris 
atit de multe ?).

Tatăl mă urmărește neîn
crezător. Probabil gtadește ! 
„Stat simple programe de bri. 
gadă... Nu va găsi nimic inte
resant..."

Știu mai de mult că profe
sorul de istorie Ion Tudorache 
lucrează cu răbdare și atenție 
Ia o monografie a localității, 
ca o dovadă că aici preocupă
rile științifice nu sînt întrerup
te. Cer detalii. Mi se obiectea
ză că e încă în stadiul de docu
mentare. Totuși îi smulg cî
teva lămuriri. Iată una din 
ele :

— Odinioară, femeile din 
Pechea nășteau chiar pe 
cîmp. Un caz: Florica Oană 
(Hereto). Ar,e acum 50 de ani. 
Din 7 copii. 3 i-a născut pe 
cîmp. Cu secera le tăia ombi
licul...

Mă întorsesem spre Cătălin, 
care fusese scos din landou (pe 
ulițele satului văzusem atîtea 
landouri I.,.), I se îngăduise 
să stea între perne, pe pat 
(are 6 luni) și zimbea fericit. 
Mai fericit decît el, îmi pare 
tatăl. Tocmai atunci deschide 
ușa și mama. O familie tână
ră, unită prin dragoste, prin 
muncă, prin străduința de a 
contribui la dezvoltarea satu
lui lor. îmi vin în minte veri 
suri frumoase :

„Ieșim la lucru ori ne-ntoar- 
cern iară, / Mă uit la tine 
seară după seară, / Și te gă
sesc in toate și te laud, / Te 
strig, te-ascult, te-ascund ca 
să te caut, / Noi amlndoi ai 
cărților și-ai plinii, / Supușii 
casei noastre și stipinii."

Al treilea din familie, Că
tălin, — rămine pentru cîteva 
clipe în grija mamei. Profe
sorul de istorie îmi explică în 
continuare despre monografia 
ce vrea s-o scrie :

„...Va fi o monografie a sa
tului nou, a satului devenit 
pentru totdeauna al locuitori
lor lui. Satul despre care scriu 
eu — are liceu, lumină elec
trică, recolte record. Oamenii 
lui sînt încrezători ta viitor, 
trăiesc în belșug și caută cu 
pasiune cuvtatul cărților. Pe- 
cheanul de azi e harnic și 
demn. în sufletul lui s-a 
gravat adine acest adevăr 
esențial : toată această îndesi 
tulare, această lumină, dem. 
nitate le datorăm Partidului, 
politicii sale. In acest sat, 
pentru prezentul său socialist 
a muncit și muncește o gene
rație de oameni entuziaști! 
comuniștii satului. Lor li s-au 
alăturat cu devotament, inte
lectualii „d» aici, colegii mei 
tinerii, utemiștii. Monografia 
va vorbi despre transformări
le din acești ani istorici. Dar 
pentru cuprinderea adevărate
lor dimensiuni ale faptelor 
simt că lucrarea mea științi
fică e neîncăpătoare, — ar 
trebui'un poem".

MIHAI NEGULESCU
Ilustrații: P, BALOGH
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Răspundem tinerilor cititori la unele întrebări 
pe care ni le-au pus în legătură 
cu unele probleme de învăfămînt

POPA IONEL - Vaslui.
Absolvenții școlilor profe

sionale sau agricole cu durata 
de 3-4 ani care nu au absolvit 
școala de 7 ani (sau o școală 
echivalentă) și au un stagiu 
în producție de cel puțin un 
an după terminarea școlii pro
fesionale sau agricole, pot ur
ma clasa a VIII-a a învăță- 
mîntului seral și fără frecven
tă. înainte de a se prezenta la 
proba de verificare a cunoștin
țelor candidații sînt obligați 
să-și completeze studiile în 
cadrul cursului de pregătire. 
Cursul de pregătire începe la 
1 ianuarie și durează șase 
luni. în învățămîntul de cul
tură generală fără frecvență 
într-un an școlar se poate pro
mova numai o singură clasă.

la altul se aprobă, de către 
rectorul institutului unde stu
dentul cere transferarea, cu a- 
cordul rectorului de unde pro
vine. Studentul va promova 
examenele de diferență ce re
zultă din planul de învățămînt 
și numai după aceea se va pu
tea prezenta pentru anul în 
care este înscris.

MARIUS GARDESCU - Ti
mișoara.

Elevii de la cursurile serale 
care în decursul anului școlar 
lipsesc nemotivat de la cursuri 
mai mult de 30 ore sau mai 
mult de 100 ore motivat, pot 
fi trecuți la învățămîntul fără 
frecvență dacă comisia de se
lecționare este de acord cu a- 
ceasta.

CORNELIU IOSEPH - Doi- 
cești — raionul Pucioasa.

Conform legislației în vigoa
re, absolvenții școlilor medii 
tehnice care dau examene de 
diferență în vederea echivală
rii studiilor la învățămîntul 
de cultură generală, nu se în
cadrează în prevederile art 
10 din Regulamentul cu pri
vire la organizarea și funcțio
narea învățămîntului seral și 
fără frecvență de cultură ge
nerală, articol care se referă 
la înlesnirile ce se acordă e- 
levilor înscriși la învățămîntul 
seral și fără frecvență.

i
VIRGILIU ECONOMU - Ir. 

Severin - CONSTANTIN 
BARBULESCU - Ceacova - 
Timișoara.

Elevii care urinează clasele 
V, VI, VII elementai’e, dacă 
sînt muncitori din industrie, 
agricultură sau oameni ai 
muncii din aparatul de stat, 
economic și organizații ob
ștești au dreptul la înlesnirile 
de studiu prevăzute la art. 10 
pct. a și b din Regulamentul 
cu privire la organizarea si 
funcționarea învățămîntului 
seral și fără frecventă de cul
tură generală și superior. Ast
fel ei vor fi programați în 
schimburi de producție care 
Să le permită frecventarea zil
nică a cursurilor și a orelor de 
consultații precum și pregăti
rea pentru lecții; nu vor fi 
folosiți la munci suplimentare 
in zilele de școală.

MARIA TUDORAN - Cop- 
șa Mică — Mediaș; VLADI
MIR ISAC — Caransebeș.

Absolvenții școlilor medii se 
pot prezenta de trei ori la e- 
xamenu! de maturitate în de
curs de patru ani de la absol
vire. Examenul de maturitate 
are loe de două ori pe an. 
Absolvenții școlilor medii care 
nu s-au prezentat la examenul 
de maturitate imediat după 
absolvirea ultimei clase a șco
lii medii și care ulterior au 
intrat în cîmpul muncii iar 
acum se pregătesc pentru exa
menul de maturitate nu se în
cadrează în dispozițiile Regu
lamentului cu privire la orga
nizarea și funcționarea învăță
mîntului seral și fără frecven
ță. Deci ei nu beneficiază de 
înlesnirile prevăzute în acest 
Regulament

I. GOLȘTEIN. - Bîrlad.
Dacă plecați din localitate 

pentru o perioadă mai înde
lungată din cauze bine moti
vate, puteți să susțineți exa
menele de cl. a X-a la secția 
fără frecventă de pe lingă 
Școala medie din orașul in 
care vă stabiliți temporar. 
Este necesar să luați din timp 
însă legătura cu școala.

BVIMARV DUMITRU — 
Cimpulung-Moldovenesc; MO
CANII TRAIAN, GHEORGHE 
ANGHELUȘ, CIUTA NICO
LAE a Cîmplna.

Absolvenții școlilor tehnice 
de muncitori calificați sau de 
personal tehnic, precum și ai 
școlilor tehnice de maiștri se 
pot înscrie în învățămîntul 
superior seral sau tară frec
vență dacă îndeplinesc condi- 
țiunile cerute: lucrează direct 
în producția industrială și a- 
gricolă ca muncitori calificați, 
maiștri, tehnicieni și au o ve
chime de cel puțin trei ani în 
specialitate, au absolvit școala 
medie de cultură generală cu 
examen de maturitate, sau o 
școală echivalentă cu diplomă.

CLARA MARDARE - Si
biu ; BARBUȚU ION - Cra
iova.

învățămîntul superior seral 
și fără frecvență nu se poate 
întrerupe. în mod excepțional 
și pentru cazuri bine motivate 
pe bază de dovezi prezentate 
de studenți și de întreprinde
rea sau instituția unde aceștia 
lucrează se pot aproba de că
tre rectorul institutului sau 
universității întreruperi pînă 
la doi ani iar pentru cazuri 
grave de boală pînă la trei 
ani și numai o singură dată în 
cursul școlarizării.

Studenții repetenți din în
vățămîntul superior și fără 
frecvență care nu promovează 
anul de studiu pe care îl re
petă sînt exmatriculați.

Repre®ent anted© femeilor din 
țări ale Africii și Asiei, oare par
ticipă la seminarul eu tema 
^Ocrotirea mamei și a copilului44 
și au continuat vineri 
în Capitală. Oaspeții au 
în cursul dimineții noile 
de locuințe Floreasca și 
gust.

în cartierul Floreasca 
zentantele femeilor din 
Indonezia, Irak și Togo 
zitat Școala medie mixtă 
„C. A. Rosetti*4, Ja care 
peste 2.000 de elevi, creșa 
cartier unde sînt îngrijiți aproa
pe 100 de copii, precum și po
liclinica din cartier. Apoi oas
peții au făcut o vizită la locuin
țele unor muncitori care s-au 
mutat de curînd în acest cartier 
al orașului.

„Am rămas pur și simplu 
uluită de tot ceea ce ați făcut 
într.o perioadă atît de scurtă*4, 
a declarat la sfîrșitul vizitei 
Delphine Lowson din Togo. Aș 
dori ca și copiii din Togo să 
învețe în asemenea școli ca cea 
din cartierul Floreasca și să 
trăiască în astfel de locuințe. 
Dar colonialismul — a spus ea — 
ne-a lăsat numai mizerie și su
ferință".

La amiază, reprezentantele fe
meilor din țări ale Africii și 
Asiei au făcut o vizită la sediul 
Comitetului Național pentru a- 
părararea păcii din R. P. Ro. 
mînă. Oaspeții au fost salutați 
de tovarășii Sanda Rangheț, 
cretar al Comitetului Național 
pentru apărarea păcii, și de ge
neral colonel în rezervă D. Dă- 
măceanu, vicepreședinte al Ligii 
romîne de prietenie cu popoare
le din Asia Africa. Salutând 
pe oaspeți, gazdele și-au expri
mat mulțumirea că femei din 
unele țări care și-au cucerit de 
curînd independența pot să se 
convingă personal de năzuințele 
pașnice ale poporului romin și 
de simpatia și sprijinul pe care 
țara noastră îl acordă luptei de 
eliberare națională.

Reprezentantele femeilor din 
Togo, Guineea, Liban. Irak, In
donezia și Mali au vorbit despre 
unele aspecte «le luptei popoare
lor din țările lor pentru pace și 
o viață mai bună, împotriva ex
periențelor cu armele nucleare 
și a pregătirilor pentru un nou 
război

întâlnirea a decurs într.o at
mosferă caldă, prietenească.

din

(Agerpres)
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Campionatul republican de rugbi
în etapa de du

minică a campio
natului republican 
de rugbi se va des
fășura și întîlnirea 
derbi dintre echi
pele C.F.R. Grivița 
Roșie, fruntașa cla
samentului și for
mația C.C.A., cla
sată în prezent pe 
locul doi. întîlnirea 
care suscită un 
mare interes în rîn- 
dul amatorilor spor
tului cu balonul o-

val, se va desfășu
ra dimineața cu în
cepere de la ora 11 
pe terenul din Par
cul Copilului. Iată 
celelalte meciuri 
ale etapei: Dina
mo București — 
Știința Cluj. Teren 
Dinamo ora 8,30 ; 
Progresul Bucu
rești—C.S.M.S. Iași 
(Stadionul Republi
cii ora 12,45); Con
structorul București 
— Știința Timișoa-

ra (teren Construc
torul ora 14,45). Jo
cul Știința Bucu
rești—Știința Pe
troșani a fost amî- 
nat, iar partida Me
talul București — 
Petrolul Ploiești se 
va desfășura astăzi 
sîmbătă 19 
brie de la 
pe terenul

Capitală.

noiem- 
ora 15 
Gloria

se

(Agerpres)

Inaugurarea sezonului de hochei 
și patinaj

EMIL CORDAȘ - Oradea.
Transferările studenților de 

la învățămîntul superior seral 
șl fără frecvență de la o fa
cultate la alta se pot face nu
mai în anil I și H Șl numai 
dacă studentul face dovada că 
lucrează în specificul facultă
ții la care a cerut transferul. 
Transferările de la un institut

Sesiunea științifică 
a cadrelor didactice 

de la Institutul 
de medicină 
și farmacie 

din București

des- 
la 

au 
Voi- 
Să- 
So-

Vineri dimineața au inceput 
lucrările sesiunii științifice a 
cadrelor didactice de la Insti
tutul de medicină și farmade 
din București, dedicată Zilei 
Institutului.

tn cadrul ședinței de 
chidere, care a avut loc 
Facultatea de medicină, 
adus saluturi tovarășii 
nea Marinescu, ministrul 
nătății și Prevederilor
dale, acad. Șt. S. Nicolau, 
președintele Secției de științe 
medicale a Academiei R.P. 
Romîne, și reprezentanți ai 
conducerii institutelor de me
dicină și farmacie din Timi
șoara, Cluj, Iași și Tg. Mu
reș.

Prof. Th. Burghele, mem
bru corespondent al Acade
miei R.P. Romîne, rectorul 
Institutului de medicină și 
farmacie din Capitală, a pre
zentat apoi comunicarea inti
tulată „Tendințe și orientări 
moderne în învățămîntul me
dical din București1*.

După-amiază lucrările se
siunii au continuat pe secții. 
Au fost prezentate numeroase 
comunicări din diferite do
menii ale științelor medicale, 
reprezenttnd rezultatele cer
cetărilor științifice din acest 
an ale cadrelor didactice din 
institut.

Lucrările sesiunii continuă.

(Agerpres)

Ședința Academiei R. P. Romîne 
consacrată comemorării 

profesorului dr. Toma Ionescu
Vineri a avut loc în aula 

Academiei R.P. Romîne o șe
dință de comemorare a pro
fesorului dr. Toma Ionescu, cu 
prilejul împlinirii a 100 de 
ani de la nașterea sa. Ședin
ța a fost organizată de Aca
demia R.P. Romîne și Socie
tatea științelor medicale din 
R.P. Romînă. Au participat 
academicieni, membri cores
pondenți d Academiei R.P. 
Romîne, cercetători științifici, 
medici și alți lucrători din 
domeniul ocrotirii sănătății, 
studenți etc.

Acad. Șt. S. Nicolau, pre-

ședințele secției de științe 
medicale a Academiei R.P. 
Romîne, în cuvîntul introduc
tiv, precum și acad. N. Gh. 
Lupu, vicepreședinte al Socie
tății științelor medicale, acad. 
N. Hortolomei, prof. dr. I. Fă- 
gărășanu, membru corespon
dent al Academiei R.P.R. în 
cuvîntările ținute, au vorbit 
despre viața și opera științi
fică a savantului prof. dr. 
Toma Ionescu, unul din crea
torii școlii medicale romî- 
nești, figuri proeminentă a 
medicinii mondiale.

(Agerpres)

Eoaterina Stanciu responsa
bilă de brigadă la sectorul 
filatură a Uzinelor textile „7 
Noiembrie** din Capitală îm
părtășește din experiența sa 
tinerelor Maria Nicolae 

laciu Mica. fi

Foto : AGERPRES

Informații

0 discuție despre izvorul belșugului
(Urmare din pag, l-a)

spune, și-mi aduc aminte de 
cuvintele președintelui : „E u- 
nul dintre cei mai buni tineri 
din gospodărie. Muncește cît 
doi, se duce oriunde-1 trimiți, 
fie ziuă, fie noapte. Ține 
mult la gospodărie". Poate de 
asta e și nițel cam aspru.

— Păi nu e tot interesul tău 
personal și la gospodărie, 
gospodăria nu e tot a ta ?

— Ia lasă, mă, Nelule, că o 
fata mai are și treburi pe-a- 
casă, .sări în apărarea Frusi- 
nei, Constanța Păun.

Prietena ei, Constanța Io- 
nescu, cu care lucrează îm
preună la grădina legumicolă 
o trage de mînecă zîmbind.

— Lasă, Tanțo, că știu eu 
cum e cu treburile astea. Pen
tru ele ai timp liber și dumi
nică dimineață și după ce vii 
de la cîmp. Vorba e că și

Vedere din noul oraș, Onești.

■ ■

tu lipsești fără motiv de mul
te ori, de-aia-i iei apărarea 
Frusinei. De ce nu vrei să re
cunoști asta 7

Tanța se mai înmuie nițel.
—- Am mai greșit și eu, as- 

ta-i adevărat. Mă luam cu 
fleacuri și ziceam : „astăzi am 
treburi acasă, dar pe urmă mă 
duc la gospodărie să mun
cesc !". Și-așa azi, pe urmă 
mîine... Da’ de la anu’ nu mai 
lipsesc.

— Lasă că pînă la anu’ mai 
sînt treburi și în toamna asta. 
Să vii la treabă de-acum. Azi 
nu mai e ca înainte, să ai res
pectul după avere. Azi cine 
muncește e cineva. Așa că, ia 
vezi, continuă el zîmbind cu 
înțeles. Zestrea acum e mun
ca, și la fată și la băiat. După 
asta te judecă la pețit.

Nelu Băjan se opri nițel, din 
discuție, apoi, către mine :

— Dar uite că ne-am cam 
luat cu vorba și nici nu v-am 
întrebat cu ce treburi ați ve
nit pe-aici ? Vreți să 
ceva despre tineretul 
noi ?

— Păi cam despre 
discutat acuma am să 
O asemenea discuție mă inte
resa.

La despărțire, Băjan a ținut 
să precizeze :

— Dacă ne-ați fi spus mai 
’dinainte despre ce e vorba, 
ne-am fi pregătit și noi mai 
bine, am fi vorbit ’ * 
mos.

— Nu-i nevoie 
frumoase aici, ci 
spui lucrurilor pe nume, con
cret.

— Păi sigur că da, tovarășe, 
se înfierbîntă din nou Băjan, 
de parcă ar fi avut zece su
flete. Problema aici e limpe
de : munca e izvorul belșugu
lui. Dacă îți iubești gospo
dăria, dacă vrei s-o faci mai 
bogată și vrei să trăiești mai 
bine, vino la muncă, frăți- 
oare.

Băjan trăsese în felul ace
sta și concluziile discuției de 
mai înainte.

Cu prilejul comemorării a 
50 de ani de la moartea ma
relui scriitor rus L. N. Tolstoi, 
Editura de stat pentru litera
tură și artă — Cartea Rusă — 
scoate de sub tipar volumul 
al XlV-lea din ediția 
„Opere*4, volum cu care 
încheie acest ciclu.

Opera marelui scriitor 
sic rus se bucură de o deo
sebită prețuire și de o înșire 
?iopularitate în țara noastră, 
n anii regimului de demo

crație populară, traducerile 
din scrierile lui Tolstoi au 
apărut într-un tiraj de circa 
1.200.000 de exemplare.

★
Senatorul american Allen 

Joseph Ellender, președintele 
Comisiei pentru agricultură 
și membru al Comisiei pen
tru alocări bugetare ale Sena
tului S.U.A., care a făcut o 
scurtă vizită în București, 
a plecat vineri dimineață din 
țară.

de 
se

da-

scrieți 
de la

ce-ați 
scriu.

mai fru-

de vorbe 
numai să

Scrieri alese
în proză vol. V

★
Direcția generală 

strucții-montaj 
Sfatului “ 
R. P. 
sîmbătă 19 noiembrie, 
18, în ' “ '

de con- 
cadrul 

Capitalei 
organizează 

ora 
sala Casei prieteniei 

romîno-sovietice de pe stra
da Batiște nr. 14 un simpozion 
cu tema : „Grija față de om, 
expresie vie a regimului de
mocrat-popular".

în cadrul simpozionului vor 
vorbi tovarășii Dumitru Dia- 
conescu, președintele Comite
tului Executiv al Sfatului 
Popular al Capitalei, Horia 
Hulubei, academician, direc
torul Institutului de fizică 
atomică, Petre Drăgoescu, 
președintele Consiliului 
perior al școlilor din 
nisterul învățămîntului 
Culturii.

După simpozion va urma 
program artistic executat 
Ansamblul de cîntece și dan
suri al Sfatului Popular al 
Capitalei.

din 
Popular al 
Romîne

su-
Mi-

Și

un 
de

Astă seară cu începere de 
1b ora 19 va avea loc la pati
noarul artificial din parcul 
„23 August* inaugurarea se
zonului de hochei pe gheață 
și patinaj. După defilarea 
sportivilor din Capitală, prac- 
ticanți ai diferitelor sporturi 
de iarnă, vor avea loc demon
strații de patinaj artistic și

patinaj viteză Ia care-șl vor 
da concursul Magdalena U- 
drea, D. Lăzărescu, Cristina 
Patraulea, Irina Zaharescu 
șl alții. In încheiere se va des
fășura meciul de hochei pe 
gheață dintre echipa selecțio
nată divizionară și o 
zentativă a 
rești.

PE SCURT
• în continuarea turneului 

pe care îl întreprinde în 
S.U.A., echipa de tenis de 
masă (tineret) a U.R.S.S. a 
evoluat la Washington în 
compania unei puternice se
lecționate americane. Ca și la 
New York, tinerii jucători 
sovietici s-au comportat ex
celent, repurtînd victoria cu 
scorul de 9-0.

• în cea de-a doua rundă 
a turneului internațional de 
șah de la Leningrad partide
le Taimanov — Nei, Răisă — 
Unzicker, Mikenas—Burekell 
s-au terminat remiză, iar 
Borisenko l-a învins pe Kon
dratiev în 42 de mutări. în 
poziții aproximativ egale s-au 
întrerupt partidele Ditter — 
Doda și Pietsch—Gipslis. S-au 
jucat și cele două partide 
întrerupte din prima rundă: 
Taimanov l-a învins pe Kon
dratiev și Răisă pe Burekell.

I
• Echipa A.S.K. Worwăts 

Berlin este virtuală cîștigă- 
toare a campionatului 
fotbal din acest an al R. 
Germane. în întîlnirea 
miercuri fotbaliștii de 
Vorwăts au învins cu scorul 
de 3-2 echipa Chemie Halle. 
Cu toate că mai sînt de dis
putat încă două etape, Wor
wăts Berlin, avînd 5 puncte 
mai mult decît următoarele 
două clasate, nu mai poate 
fi ajunsă de nici o altă e- 
chipă.

de 
D. 
de 
la

Să prețuim iubirea: Patria, 
Gh. Doja; Discipolul diavolu
lui: Republica, București;
Cad frunzele: V. Roaită, Mio
rița; Marea mă cheamă: Ma- 
gheru, I. C. Frimu; Hanul din 
Spessart: V. Alecsandri, înfră
țirea între popoare, Flacăra; 
Oameni și stânci: Elena Pavel,

ACHITAREA ABONAMENTULUI DE RADIO, RADIOFI- 
CARE ȘI TELEVIZIUNE ÎN PRIMA LUNĂ A TRIMES
TRULUI VA SCUTEȘTE DE MAJORĂRI ȘI AMENZI PEN

TRU FOLOSIREA ILEGALA A APARATAJULUI.

repre-
orașului Bucu-

(Agerpres)

• Jucătorii 
masă din R. 
se pregătesc în vederea par
ticipării la campionatele in
ternaționale ale Scandinaviei 
care vor avea loc între 27 și 
29 noiembrie în orașul suedez 
Helsingborg. Echipa ceho
slovacă este alcătuită din Vla- 
do Miuo, Josef Posejpal, Ja
roslav Stanek și Ladislau 
Stipek.

de tenis de 
S. Cehoslovacă

1
• Federația cehoslovacă de 

ciclism a alcătuit lotul defi
nitiv al cicliștilor care se pre
gătesc în vederea „Cursei Pă
cii". Din lot fac parte Revay, 
Heller, Koneckny, Malten, No
vak, Hasman, Smisek, Faga- 
la, Keych și Pycha. Antrena
mentele echipei se vor des
fășura de la 1 decembrie în 
localitatea Stara Boleslav și 
vor fi conduse 
Knozourek.

de Jan

i 
internațio- 
masă ale

• Campionatele 
nale de tenis de 
Scandinaviei se vor desfășura 
între 27 și 29 noiembrie în 
Suedia la Helsingborg. La a- 
ceastă competiție vor partici-i 
pa și jucători din țara noa
stră. în vederea acestor cam
pionate jucătorii romîni se 
pregătesc sub îndrumarea lui 
Fr. Paneth. Din lot fac parte, 
printre alții, Radu Negulescu, 
A. Rethi, Maria Alexandru șl 
Geta Pitică.

(Agerpres)

Cuprinzînd opere in cea 
mai mare parte cunoscute, 
volumul cu care E.S.P.L.A, 
încheie, deocamdată, editarea 
scrierilor în proză ale lui Geo 
Bogza, n-are nevoie de o pre
zentare amănunțită. Insumînd 
însă scrierile din ultimii 15 
ani, volumul permite, prin 
comparație cu cele anterioare, 
stabilirea liniei de evoluție a 
scriitorului sub semnul vre
murilor noi pe care le trăim.

începînd cu „Oameni și 
cărbuni în Valea Jiului**, cu
noscutul reportaj istoric, poe
tic, științific și vizionar scris 
în 1945—1946 și închinat lupte!< 
minerilor pentru ridicarec
producției de cărbuni și termi 
nînd cu acele „comuni
cări făcute în ședințe fes 
tive ale Academiei** dedicate 
unor mari scriitori 
Yuan, Henry Fielding,
Whitman și Tudor Arghezi) 
Geo Bogza își lărgește în a- 
cești ani aria tematică a ope
rei și perspectiva asupra lu
mii. Creind sub semnul ideo
logiei marxist-leniniste și în 
spiritul principiilor realismu
lui socialist, scriitorul dă la 
iveală opere care ni-l înfăți
șează în deplina lui vigoare 
artistică, capabil să îmbrăți
șeze cele mai diverse aspecte 
ale vieții contemporane, pe 
care încadrîndu-le în perspec
tiva infinită a timpului și 
spațiuluif le valorifică multi*

lateral și emoționant. Ten
dința lui mai veche spre cos
mic și monumental, fără ca 
prin aceasta să piardă vreo 
clipă concretul imediat al 
vieții, înregistrează acum, în 
anii regimului democrat- 
popular, o potențare nuanțata 
cu consecințe dintre cele mai 
fericite pentru operă.

Un singur exemplu: Geo 
Bogza a mai scris și în trecut 
despre perspectivele ce se 
deschid in fața umanității 
prin descoperirea fenomene-

cutul istoric și viitorul, dez
bate marea problemă morală 
a prezentului, concretizată in 
dramatica dilemă : „A fi sau 
a nu fi cu un patos, o șin- 
ceritate și o profunzime ar
tistică ce nu pot fi îndeajuns 
prețuite. Prin acel triplu stri
găt patetic din final : „A fi! 
A fi I A fi I" scriitorul își ex
primă încrederea in triumful 
rațiunii și demnității umane 
împotriva forțelor întunericu
lui și barbariei. Este aceasta, 
neîndoios, urmarea faptului

NOTE DE LECTOR
lor de dezagregare nucleară. 
Cine va citi comparativ pagi
nile de atunci și cele 
acum, adunate în parte 
capitolul denumit

de 
în 

„în fața 
atomului", nu va putea să nu 
descopere o schimbare a un
ghiului de vedere, scriitorul 
avînd de data aceasta certi
tudinea folosirii acestor re
surse în folosul umanității, ca 
urmare a existenței lagărului 
socialist, unde omul este eli
berat de orice exploatare. 
Cum uriașa energie descope
rită poate fi folosită și împo
triva omului, scriitorul, in- 
vocînd timpul și spațiul, tre*

că autorul are perspectiva 
palpabilă a biruinței socialis
mului atît în țara în care tră
iește cît și în lumea întreagă.

Celelalte cărți de reportaj 
incluse în volumul de față: 
„Meridiane sovietice** (o ima
gine monumentală a măreței 
lumi sovietice, alternînd cu 
poeme dedicate lui Lenin, 
Gorki și Maiakovski); >,Por
țile măreției** (patru reportaje 
închinate planului de împă
duriri, electrificării, industriei 
noastre de mașini agricole și 
realizărilor de pe litoral) și 
„Tablou geografic** (o des-

criere a hărții geografice și 
sociale a noii Romînii) cunos
cute dinainte cititorilor, chiar 
dacă sînt „integral revăzute 
de autor", vorbesc despre a- 
ceeași încredere nețărmurită, 
sinceră și pasionată a scrii
torului în oameni. De pe po
zițiile socialismului el re
flectă și încearcă să rezolve 
diferite probleme ale vremii, 
mobilizînd și convingînd citi
torii prin imagini de o mare 
forță artistică.

Acum, în lumina clară a so
cialismului biruitor, patosul 
pentru adevăr al scriitorului 
găsește terenul fertil pentru 
a se manifesta cu întreaga-i 
forță. Plenitudinea vieții, sen
sul ei constructiv nemăsurat, 
intrarea societății noastre pe 
făgașurile socialismului, au gă
sit în acest atît de original 
scriitor al literaturii noastre 
moderne un interpret de ran
gul întîi. Avînd o viziune dia
lectică asupra lumii și socie
tății, care-i stimulează conti
nuu avîntul artistic, fiind 
prețuit și iubit de cititori, 
Geo Bogza este un dntăreț 
neobosit al socialismului ca
re-i oferă izvoare bogate pen
tru dezvoltarea artei sale.

GEORGE MUNTEAN

QD

cjbbîss®0’®1

Arta. 1 Mai; Bădăranii: Al. 
Sahia, 23 August, Libertății; 
Palatul de cleștar: Lumina* 
Donca Simo, G. Coșbuc; Cer
neala roșie: Central; Pasărea 
cerului! Victoria; Program 
special pentru copii; pentru 
adulți: Nopți albe: 13 Septem
brie; Doamna cu cățelul: Ma
xim Gorki, Moșilor, G. Baco- 
via; Cei patru de pe „Moana*: 
Timpuri Noi; Casa liniștită: 
Tineretului; Despre prietenul 
meu: C-tin David; Portul fără 
apă: 8 Martie, Volga; Enrico 
Carusso: Al. Popov; Melba: 
Grivița; Lili: Cultural; Nor- 
mandie-Niemen: Unirea; Pri

sma lecție: Munca; Un strigăt 
în stradă: T, Vladimirescu; 
Tizoc: 16 Februarie; Balada 
soldatului; Ilie Pintilie; Pe 
cărările junglei: Popular;
Simfonia dragostei: M. Emi- 
nescu; Război și pace, seria 
II: 8 Mai; Miciman Panin: 
Floreasca, Aurel Vlaicu; Pă- 
mînt desțelenit (ambele serii): 
N. Bălcescu; Flăcări la grani
ță: Drumul Serii; Pescarii din 
arhipelag: Olga Bancic; De
parte de patrie: 30 Decembrie;
Bîtă, ieși din sac: B. Delavran- 
cea.

ÎNTREPRINDEREA 
DE CONSTRUCȚII DRU

MURI Nr. 3 IAȘI 
Str. Păcurari nr. 21 

Telefon 1937

ANUNȚA

ele iaFi/wa Ae aftfuyiieF 
FAB RJ CA 

LIBERTATEA '
ARAD

* Sir. Căpitan Ignat N°9

’PENTQU BĂIEȚI Ș! FETE

SE GĂSEȘTE DE VlNZARE LA TOATE MAGAZINELE OC.L.DIN ȚARĂ

în vederea ocupării pos
turilor vacante de maiștri 
din cadrul întreprinderii 
noastre, care își desfășoa
ră activitatea în toată Mol
dova, în ziua de 3 ianuarie 
1961 la sediul întreprinde
rii se va ține un concurs 
care va consta din verifi
carea orală a cunoștințe
lor profesionale în dome
niul construcțiilor de dru
muri.

La concurs se pot pre
zenta :

— absolvenții școlilor de 
maiștri

— absolvenții școlilor e- 
chivalate de Ministerul 
Învățămîntului și Culturii 
cu școli tehnice de maiștri 
și care au practică de 
maistru.

— maiștri care la data de 
1 iulie 1956 au avut o ve
chime de 12 ani în această 
funcție.

Cererile de înscriere la 
concurs se vor depune la 
sediul întreprinderii, pînă 
pe data de 20 decembrie 
1960.



Nency Jonson din Niger Io Învață cu asiduitate limbo rusă.

o] Lucrările Comitetului Politic
N ai Adunării Generale

Sifuafia jărilor occidentale care se opun dezarmării 
generale și complete devine tot mai dificilă

Norodom Sianuk 
îa vizita U.R.S.S.
MOSCOVA 18 (Agerpres). 

TASS transmite: La invitația 
lui N -S. Hrușciov, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., șeful statului Cam- 
bodgia, prințul Norodom Sia- 
nuk, va face o vizită în Uniu
nea Sovietică la sfîrșitul lunii 
noiembrie a.c.

Vizita delegației 
guvernamentale 

a R. P. Romîne 
în Suedia

Herr Lubke
șî „eroîsmul“ hitleriștilor

După astfel de convorbiri în carnețelele studenților epar noi 
cuvinte in limba rusă.

Foto :A. BATANOVA și M. REDKÎNA 
(din Komsomolskaia Pravda).

JVEJF YORK 18 (Agerpres). — TASS transmite : în ședința din 
dimineața zilei de 17 noiembrie a Comitetului Politic al Adunării 
Generale a O.N.U. a fost reluată discutarea problemei dezarmării. 
Ședința a arătat în mod grăitor in ce situație dificilă au intrat ță
rile occidentale care caută să împiedice încheierea unui tratat cu 
privire la dezarmarea generală ți completă în condițiile cînd idee a 
dezarmării generale și complete a pus stăpînire pe mințile a tute 
de milioane de oameni din întreaga lume. Pînă în prezent delegații 
puterilor occidentale in O.N.U. s-au pronunțat împotriva propune' 
rilor sovietice în această problemă sub pretextul că aceste propu
neri ar constitui „o abordare unilaterală" avantajoasă „doar țărilor 
socialiste". Actualmente sarcina adepților cursei înarmărilor a deve
nit și mai dificilă. în ședința anterioară a Comitetului a fost prezen
tat proiectul de rezoluție al celor 11 țări neutre (in prezent 12). 
Deși are anumite lipsuri, proiectul țărilor neutre corespunde sarci
nii principale.

Uniunea Sovietică s-a pronunțat în sprijinul proiectului de rezo
luția al țărilor neutre. Delegația 
^este inacceptabilă pentru Statele

în ședința din dimineața zi
lei de 17 noiembrie a luat cu
vîntul Ormsby Gore, ministru 
de stat pentru afacerile ex
terne al Angliei. Aducînd elo
gii autorilor proiectului de re
zoluție al celor 12 țări, Ormsby 
Gore a declarat însă că dele
gația Angliei „are rezerve- în 
legătură cu proiectul. Delega
tul englez a consacrat cea 
m»1 mare parte a discursului 
său încercărilor de a prezenta 
într-o lumină falsă poziția 
Uniunii Sovietice în problema 
dezarmării. Această manevră 
a fost necesară delegatului en
glez pentru a declara că pro
iectul celor 12 țări neutre 
^poaie fi interpretat în chip 
diferit-.

în același timp delegatul 
englez a ocolit fondul proiec
tului de rezoluție al celor 12 
țări privind directivele în le
gătură cu dezarmarea gene
rală și completă.

Luînd cuvîntul, reprezen
tantul sovietic, V. A. Zorin, a

atras atenția membrilor co
mitetului asupra faptului că 
Ormsby Gore s-a ferit să răs
pundă la întrebările pe care 
le pune rezoluția celor 12 țări 
neutre, lucru de la care ni
meni nu se poate sustrage 
dacă dorește într-adevăr re
zolvarea problemei dezarmă
rii. Dacă considerați că noi 
nu interpretăm just rezoluția, 
a declarat V. A. Zorin, dați 
dv. interpretarea ei justă. Dv. 
sînteți pur și simplu împo
triva principalelor prevederi 
ale rezoluției. Spuneți direct, 
sînteți de acord să luați loc 
în jurul mesei și să vă ocu
pați de elaborarea principale
lor prevederi ale tratatului cu

privire la dezarmarea genera
lă și completă ? Dv. obiectați 
împotriva rezoluției pe moti
vul că dezarmarea trebuie să 
înceapă cu măsuri parțiale. în 
acest caz sînteți sau nu de a- 
cord cu înfăptuirea acelor mă
suri parțiale care sînt propuse 
în numeroase proiecte pre
zentate în Comitet, inclusiv 
în punctul 3 al rezoluției ce
lor 12 țări ? Spuneți 
sînteți pentru aceste 
sau împotriva lor ?

Ați afirmat, a spus 
tinuare V. A. Zorin, că noi nu 
interpretăm în mod just rezo
luția. Nu mi-am asumat a- 
ceastă sarcină. Aceasta este 
treaba autorilor proiectului și 
ei au expus cît se poate de 
clar pozițiile lor. Am dorit nu
mai să explic motivul pentru 
care sprijinim această rezolu
ție. Dar explicați-ne acum 
care sînt motivele pentru care 
dv. nu o sprijiniți ? Vă feriți 
de această întrebare.

în cele din urmă delegatul 
Angliei a declarat că delegația 
sa nu poate sprijini proiectul 
de rezoluție al celor 12 țări 
neutre „în forma lui actuală", 
încercările delegatului englez 
„de a ieși cu fața curată “ au 
eșuat. El s-a demascat ca fiind, 
un adversar al dezarmării.

în ședință au luat cuvîntul 
de asemenea reprezentanții 
Austriei, Nepalului, Venezue- 
lei, Poloniei, Etiopiei și Ir
landei.

direct, 
măsuri

în con-

STOCKHOLM 18 (Agerpres). 
— In cursul zilelor de 15, 16 și 
17 noiembrie a.c. membrii dele
gației economice guvernamentale 
a R. P. Romine, care se află în 
vizită în Suedia, au avut între, 
vederi cu reprezentanții Uniunii 
producătorilor de celuloză, U- 
niunii exportatorilor și impor
tatorilor și ai concernelor 
,Johnssons et Co", „Nynăs Pe
troleum11, „Defibrator A. B.”.

Delegația romînă a vizitat Uzi
nele ,Karlholms", producătoare 
de fibre lemnoase, Institutul de 
cercetări științifice în domeniul 
prelucrării lemnului, celulozei 
și hîrtiei, precum și Uzinele 
„Atlas Copco".

Uniunea producătorilor de ce
luloză din Suedia „Cellulosafore- 
ningen" a oferit în cinstea dele
gației romîne o masă la care 
au participat Thomas Ihre, pre
ședintele acestei uniuni, repre
zentanți ai M.A.E. al Suediei, 
reprezentanți ai Institutului de 
cercetări științifice, precum și 
directori ai unor întreprinderi.

Uniunea exportatorilor și im
portatorilor din Suedia, la 17 
noiembrie a.c. a oferit, de ase
menea, o masă în cinstea dele
gației economice guvernamentale 
a

Uneori lucrurile cele mai 
grave sînt rostite de poli
ticienii Bonnului cu o se

ninătate care cu/tremură. Dacă 
o întreagă pleiadă de revanșarzi 
vest-genmani, ce dețin posturi 
cheie la Bonn, inundă presa și 
radioul cu pretențiile lor terito
riale, cu cerințe vehemente de 
a H se pume în mîini arme ato
mice, de a obține baze, tot mai 
multe baze militare în toate col
țurile Europei, în acest cor 
domnul Lubke, președintele Re
publicii Federale Germane, 
aduce o notă specifică. In 
urmă cu cîtva timp, duipă cum 
informează ziarul olandez „De 
Gelderlander", amintitul domn 
Lubke a rostit în ziua comemo
rării victimelor războiului, un 
discurs. Cîte cuvinte nu ar fi 
putut spune cu acest prilej !

Despre «milioanele de victime 
căzute datorită ciumei brune I

Despre Dachau și Oradour I 
Despre distrugerile nemaipo

menite și jaful barbar săvîrșit 
de hitleriști pe teritoriul țărilor 
cotropite și despre suferințele 
pricinuite de naziști poporului 
german I

Numai că dl. Lubke nu la a- 
se menea lucruri s-a gîndit. 
Pentru domnia sa cel de al 
doilea război mondial a fost o 
epopee glorioasă de care po
porul german trebuie să-și adu
că aminte cu plăcere. Și astfel, 
intr-un asemenea context mon

struos, dl. Lubke s-a apucat în 
această zi tristă de comemora
re a victimelor războiului, să 
aducă laude „meritelor** solda- 
ților hitleriști, care chipurile ar 
fi luptat pentru patria lot. Pen
tru „patria lor“ ? Cît de bine 
ripostează ziarul olandez revan
șarzilor de la Bonn : „Acei ger
mani care intr-adevăr au luptat 
pentru patria lor au fost omorîți 
în lagărele de concentrare hitle- 
riste".

Bandiții lui Hitler nu merită 
altceva decît blestemul părinți
lor, fraților și surorilor zecilor 
de milioane de oameni nevi no
vați uciși «mișelește de fasciști. 
„Pentru a împiedica falsificarea 
istoriei, și în amintirea acelora 
care au pierit în lupta pentru 
recucerirea patriei cotropite de 
germani, precum și în amintirea 
germanilor înșiși care au pierit 
din cauza fascismului, noi ne 
vom aminti mereu despre eve
nimentele din perioada 1933- 
1945", conchide ziarul „De 
Gelderlander".

Din moment ce însuși herr 
Lubke, președintele R.F.G., își 
permite să rostească asemenea 
alocuțiuni otrăvite, ce să se mai 
spună despre zecile de organi
zații revanșarde din R.F.G. care 
înfloresc sub oblăduirea politi
cienilor de la Bonn și a căror 
activitate are la bază tocmai 
asemenea idei fasciste.

C. R.

„Ne aflăm 
parcă în mijlocul junglei"

R. R. Romîne,

Două zile memorabile
• IN PRIMELE ORE ALE DESCHIDERII UNIVERSITĂȚII PR’ETENIH POPOARELOR. • 
KOLLO $1 PRIETENUL SAU APLAUDA CU ENTUZIASM. • VISURILE LOR AU ÎNCEPUT 

PRINDĂ VIATA.

Două zile se vor fixa pen
tru toată viața in a- 
mintirea mea și a prie

tenului meu — ne-a spus stu
dentul indonezian Lokkollo. 
Prima este ziua . dnd a luat 
naștere visul nostru, cea de a 
doua este ziua and om sărbă
torit realizarea lui.

...Prima din aceste zile memo- 
rabile î-a găsit pe cei do' prie
teni în ■Indonezia. Ei își amintesc 
foarte bine cum au sosit la uni
versitatea Kardabada. Nicioda
tă nu se mai strînsese ia u- • 
versitate atîta lume. Soarele
strălucea puternic și câkiara se 
întețea. Dar nimeni nu ple
ca — își amintește Lokkollo. Oa
menii așteptau. Așteptau să 
cuVîntuI N. S. Hrușciov oare 
zita Indonezia în misiunea 
de pace șl prietenie. $1 krtă 
după îndelungate aplauze

ia 
vi
sa 
că 
|l 

urale de salut a sosit momentul 
and a început să vorbească 
N. S. Hcujclw.

Gnd el a declarat că la Mos
cova ®e va înființa Universitatea 
prieteniei popoarelor, pentru 
tinerii din țările AsM, AfrWI 
Amerldl Latine, toți cel de față 
au început să aplaude cu înflă
cărare. Astfel s-a născut șl visul 
lor de a pleca In Uniunea So
vietică. E| se gîndeau cum vor 
ajunge la ciădkea Universității 
prieteniei popoarelor, in calita
te de soli ai țării lor, cum vor 
asculta cu atenția încordată 
explicațiile profesorilor. El vi
sau oa în această Universitate 
să învețe medicina. Aici vor 
pătru-nde toate tainele med ici- 
nei. Și acum, iată că Lokkollo 
speră să poată lupta împotriva 
bolilor, cu ajutorul prietenilor 
sovietici. Și prietenul lui și-a 
făurit visuri. El voia să vadă în 
Indonezia ziua cînd în întreaga 
țară funcționează fabrici și uzi-

ne, and țăranii vor conduce cu 
mîinile lor tractoare.

A venit și ziua and visurile 
celor doi tineri prieteni s-au 
realizat Ziua aceasta le stăruie 
viu în memorie cu toate deta
liile ei.

Prietenii din Indonezia au fost 
de fată ieri la solemnitatea des
chiderii Universității prieteniei 
popoarelor.

Gnd cu sosit la universitate, 
cu mult rnci devreme decit olți 
partiejpanți la festivitate, Lok- 
koHo și prietenul său și-ou pus 
de îndată căștile. Nu voiau să 
le sccpe nid un cuvînt Iși dă
deau seama că participau la 
nașterea universității acre îl va 
ajuta să se facă folositori po
porului lor.
_ In sflrștt solemnitatea a în
ceput Privirile lor s-au îndreptat 
spre N. S. Hrușcov. In timp ce, 
împreună cu toți cei din solă, ei 
II odofnau, și*au 
cele petrecute la 
Kcrdcboda și s-au 
propriul lor viitor.
cu mare atenție cuvântarea con
ducătorului guvernului sovietic, 

e Stat Intrutotul de oeond cu 
Nikita Sergheevici a spus 
LokkoHo, după solemnitate. Sin- 
tem foarte recunoscători guver
nului sovietic pentru că ne a 
dat posibilitatea să învățăm la 
Moscova. Sîrrtem fericiți că 
ne-am găsit aia prieteni buni. 

Sin tem în Sc!a Coloanelor. 
Muzica înveselește atmosfera. 
Pretutindeni in jur, convorbiri 
prietenești, kztă-l și pe Lokkollo 
intri nd în sola împreună cu oiți 
studenți.

Iar miine dimineață, el și prie
tenul său vor începe cu sirgu- 
ințâ studiile pentru a îndrep
tăți speranțele poporului indo
nezian care i-a trimis în Uni
unea Sovietică să dobindească

omintit de 
Un’versta:tea 

gînd'rt la 
Au oecuitot

incidente provocate
NEW ORLEANS 18 (Agerpres). - Agenția 

United Press International relatează că ciocni
rile și actele de vandalism provocate de rasiști 
la New Orleans în cursul zilei de miercuri și 
noaptea următoare au durat peste 20 de ore. 
Pînă și autoritățile, care sprijină măsurile ra
siste, sînt speriate de amploarea și gravitatea 
tulburărilor. „Bătălia împotriva integrării ra
siale nu se poate câștiga pe stradă44 — scrie zia
rul „Daily Times'*. între timp însă, cele patru 
fetițe de culoare admise la o școală elementa
ră pentru albij nu se pot duce la școală neîn- 
soțite de agenți de poliție înarmați și sînt 
mereu urmărite de huiduielile și insultele ra
siștilor. Mama uneia din ele a declarat că 
fiica sa în vîrstă de șase ani a venit acasă și 
a întrebat plîngînd: ,,De ce își bat joc de 
mine toți ,acești oameni ?” Tatăl fetiței a fost 
concediat de ta garajul unde lucra numai pen-
* 1 "• *' 1 ' • 1 ....—

dujba
cunoștințe prețioase, pe 
le pună in 
poporului lor.

DIN NOU IN FRANȚA I

încheierea lucrărilor
Comisiei 

romîno-cehoslovace 
de colaborare 

fehnico-știinj ifică

cere sa 
ridicării

Moscova, 18 
telefon).

L KUZNEȚOV 
noiembrie (prin

Lucrările Consiliului 
de Administrație 

al 0.1. M.

PRAG A 17. — Coresponden
tul Agerpres transmite: între 9 
și 15 noiembrie 1960 a avut loc 
la Praga cea de-a 12-a sesiune 
a Comisiei romîno-cehoslovace 
de colaborare tehnico-științifică. 
La încheierea sesiunii s-a dat 
publicității un comunicat, în ca. 
re se arată printre altele :

Comisia a analizat posibilită
țile cu privire la lărgirea și a- 
dincirea în continuare a co
laborării ambelor țări în dome
niul tehnico-științific și a adop
tat hotărîri concrete mai ales 
în ceea ce privește îmbunătăți, 
rea nivelului tehnic intr-o serie 
de ramuri ale economiei națio
nale.

Rezultatele sesiunii au 
mat din nou că ajutorul 
șese al țărilor socialiste 
nește rezolvarea rapidă
succes a problemelor importante 
ale dezvoltării tehnicii în indus
trie, precum și în celelalte ra- 
muri ale economiei naționale.

La Roma peste o sută de 
familii au părăsit bară
cile de la Tufello în 

care sînt nevoite să locuiască. 
O ploaie numai de o oră a 
pătruns în aceste „locuințe44 
prin tavanele găurite. Cîteva 
acoperișuri s-au prăbușit. Si- 
nistrații, cu copiii în brațe, 
disperați, au ocupat patru clăr 
diri situate în apropiere. 
Scurtă le-a fost bucuria de a 
se adăposti în apartamentele 
confortabile în care s-au insta
lat. Polițiștii, cu obișnuita 
brutalitate, au pornit la acți
une. Zadarnice s-au dovedit 
protestele năpăstuiților. Drept 
răspuns, polițiștii ascunzîn- 
du-se ca întotdeauna în spate
le necesității de a apăra „or-s 
dinea“ și „legalitatea** burghe
ză au pus în funcțiune pumnii 
și bastoanele de cauciuc. Au 
urmat scene tragice. Femeile 
țipau, copiii plîngeau. Mai 
multe persoane printre care o 
bătrînă cu un soț orb au fost 
duse degrabă în spital. Ast
fel apărătorii „ordinii“ și „le-

galității44 burgheze au aruncat 
în stradă familii lipsite de 
orice ajutor.

între timp zeci de locuitori 
s-au adunat pentru a pro
testa împotriva acestei sama
volnicii. Au răsunat glasuri 
pline de revoltă :

— „Soțul meu este unul din 
constructorii Palatului Sportu
lui, dar noi locuim într-o ba
racă fără apă, fără lumină".

— „Trăim în mijlocul unor 
bălți de noroi".

— „Ne aflăm parcă în mij
locul junglei. Umezeala este 
atît de mare îneît lenjeria 
mucegăiește. Ziua trebuie s-o 
punem la soare".

— „Douăzeci de familii lo
cuim în barăci. Șobolanii ne 
invadează. Unul din ei a mîn- 
cat o ureche a fiului meu".

Zguduitoare mărturii I Ele 
dovedesc că orînduirea bazată 
pe exploatare nu poate oferi 
oamenilor muncii decît o via
ță de cumplită mizerie.

GH. PURCAREA

confir- 
tovără' 

înles- 
ți cu

GENEVA 18 (Agerpres). - 
Au început La 15 noiembrie la 
Geneva lucrările sesiunii Con
siliului de Administrație al 
Organizației Internationale a 
Mundi. Ordinea de zi a se
siunii cuprinde numeroase 
probleme printre care primul 
Ioc îl ocupă programul de ac
tivitate al O I.M.

Luînd cuvîntul. Grigore 
Geamănu. reprezentantul R.P. 
Romîne in Consiliul de Ad
ministrație al OJ.M., a arătat 
că programul prezentat se
siunii nu ține seama de 
schimbările intervenite pe 
plan mondial. Primul obsta
col fl constituie chiar statu
tul organizației, care conține 
dispoziții discmminatorii între 
colonii și puterile colonialiste.

Reprezentantul romîn a 
subliniat necesitatea măririi 
fondurilor destinate asistenței 
tehnice pentru țările slab dez
voltate. Aceste fonduri — a 
arătat reprezentantul romîn — 
ar putea fi obținute în urma 
realizării unui acord cu pri
vire la dezarmarea generală 
și totală.

Tratând în continuare pro
blema structurii O.I.M., Gri
gore Geamănu a arătat că 
diferitele organe ale O.I.M., 
inclusiv secretariatul, nu re
flectă componența organiza
ției, cîteva puteri occidentale 
fiind favorizate în detrimen
tul majorității statelor mem
bre.

rasiști în S.U.A.
tru motivul că fiica sa frecventa o școală re
zervată albilor.

Agenția France Presse relatează că „autori
tățile vor acum să obțină victoria asupra jude
cătorului federal Skelly Wright care a ordonat 
integrarea rasială a plicind hotărirea Curții su
preme a S.U.A. din mai 1954“. Administrația 
școlară din New Orleans, care pînă în prezent 
se conformase dispoziției judecătorului Wright, 
înspăimîntată de violențele huliganilor rasiști 
și supusă la tot felul de presiuni, a cerut la 
18 noiembrie lui Wright să suspende ordinul 
de integrare. La Baton Rouge, capitala statu
lui Louisiana, Congresul, format în majoritate 
din rasiști, a hotărît să suprime fondurile ne
cesare plătirii salariilor profesorilor și întreți
nerii școlilor. Un împrumut solicitat de admi
nistrația școlilor la mai multe bănci ale ora
șului a fost refuzat.

»- Complimentele mele, modem e, deși nu v-am văzut de mult, 
vă găsesc neschimbată I
— D-to insă ți-oi schimbat dear uniforma L. 

(desen de V. TIMOQ

Primul ministru al Japoniei 
încearcă să denatureze realitatea

DECLARAȚIA AGENȚIEI TASS
Japoniei se eschivează de 
patru ani în fel și chip de la 
reluarea tratativelor și înche
ierea unui tratat de pace.

In prezent guvernul japonez 
este dispus să se erijeze în 
vorbe în adept al îmbunătăți
rii relațiilor cu Uniunea So
vietică. în realitate însă, po
trivit tratatului militar cu 
S.U.A., el a oferit teritoriul 
țării sale pentru baze militare 
străine îndreptate în primul 
rînd împotriva Uniunii Sovie
tice, sprijină acțiunile agresi
ve ale clicii militariste ame
ricane care creează încordare 
în Extremul Orient „Trebuie 
să ne opunem Uniunii Sovie
tice bizuindu-ne pe puterea 
Americii" a declarat recent 
Ikeda, aemascînd astfel poli
tica de reînviere a militaris
mului și de blocare militară a 
vecinilor iubitori de pace ai 
Japoniei dusă de cercurile gu
vernante japoneze.

Astfel, este evident că nu 
Uniunea Sovietică este vino-

MOSCOVA 18 (Agerpres). - 
Potrivit celor relatate de a- 
genția Kiodo Țușin, la 14 no
iembrie primul 
Japoniei. Ikeda, a 
darație în cadrul 
rințe de presă în 
cercat să prezinte 
și cum guvernul 
dori să încheie 
pace cu Uniunea Sovietică și 
ar fi gata să reia tratativele 
corespunzătoare, dar că acest 
lucru ar fi împiedicat de po
ziția UJLSB.

în cercurile oficiale ale 
Uniunii Sovietice a provocat 
o mare surprindere această 
declarație a lui Ikeda care 
este considerată drept o în
cercare de a denatura starea 
reală de lucruri. Cine împie
dică de fapt încheierea unui 
tratat de pace între U.R.S.S. 
și Japonia ?

Se știe bine că, în ciuda 
prevederilor Declarației co
mune sovieto-japoneze, nu gu
vernul sovietic, ci guvernul

ministru al 
făcut o de- 
unei confe- 
care a în- 

lucrurile ca 
japonez ar 

un tratat de

vată de faptul că eforturile 
ei de a stabili adevărate rela
ții de bună vecinătate cu Ja
ponia nu au dus deocamdată 
la rezultatele dorite. De ce 
atunci a fost nevoie ca primul 
ministru al Japoniei să facă 
declarația cu privire la în
cheierea unui tratat de pace 
cu U.R.S.S., care denaturează 
adevărata stare de lucruri ? 
La această întrebare nu este 
greu de răspuns dacă se au 
în vedere apropiatele alegeri 
parlamentare din Japonia.

Guvernul sovietic dorește în 
mod sincer ca și în trecut să 
stabilească relații de adevă
rată prietenie între popoarele 
sovietic și japonez.

Evenimentele din
STARE EXCEPȚIONALĂ 

IN BOLIVIA

MOSCOVA. — Comitetul 
Central al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice și Consi
liul de Miniștri al U.R.S.S. au 
felicitat pe constructorii cana
lului Kara-Kum (Turkmenia), 
pentru terminarea cu succes 
a construirii părții a doua a 
canalului în lungime de 140 
km.

BERLIN.. Recent a fost des
chisă la Centrul expozițiilor in
ternaționale din Berlin expoziția 
fotografică „Republica Populară 
Romînă", cu fotografii trimise 
de Institutul romîn pentru rela
țiile culturale ou străinătatea..

Peste 12.000 de persoane au vizi
tat expoziția.

ROMA. La 18 
sit la Bologna 
nilor de știință .. . .. _ 
participa la conferința 
romînă de informare 
care se deschide la universitatea 
din acest oraș la 19

noiembrie a so- 
delegația oame- 
romini care vor 

italo- 
științifică

noiembrie.

BERLIN. Uniunea 
din R. £). Germană, 
menilor de teatru și 
,,Die Mowe“ și Societatea pentru 
reLațiile culturale cu străinătatea 
au organizat recent la Casa zia. 
riștilor din Berlin o seară artis
tică romtnească intitulată „Rap
sodia romîn ă“^

Scriitorilor 
Clubul oa- 
cineaștilor

LA PAZ 18 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția 
France Presse, la 18 noiem
brie, guvernul Boliviei a de
cretat „starea excepțională** 
pe întreg teritoriul țării ca 
urmare a răscoalelor țără
nești care s-au produs în re
giunea Cochabamba.

Referindu-se la evenimen
tele din Bolivia, 
tul din La Paz 
United Press 
subliniază că în
rilor care au avut loc luni la 
Cochabamba între țăranii răs- 
culați șj poliție, au fost ucise 
peste 100 de persoane. Guver
nul bolivian a instituit ime
diat în regiune „legea mar
țială- și a trimis întăriri pu
ternice dar incidentele au 
continuat în noaptea de 17 
spre 18 noiembrie^ în suburb

coresponden- 
al agenției 

International 
urma ciocni-
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La Londra și în 
alte orașe ale Marii 
Britanii unde există 
institute de învăță- 
mînt superior, pro
blema cazării studen
ților a devenit ex
trem de acută. A- 
ceasta este și con
cluzia trasă de Uniu
nea națională a stu
denților din Anglia 
în urma efectuării u- 
nui studiu asupra 
condițiilor de locuit 
care stau la dispozi
ția studenților en
glezi. Este adevărat 
că la Oxford fi Cam
bridge, acolo unde 
sînt adunate odraslele 
înaltei aristocrații și 
marii finanțe britani
ce, autorii studiului 
au găsit studenți care 
ocupă... apartamente 
întregi. Pentru acea
sta, părinții lor emit 
însă lunar cecuri 
pipărate ce nu sînt la 
îndemîna oricui. Dar 
învățămîntul superior 
englez nu se rezumă 
numai la acești stu
denți.

După cum arată 
studiul, locuințele 
pentru studenți au de

venit în ultimii ani 
un obiect de speculă 
pentru proprietari. 
Consecvenți princi
piului „vrei o came
ră — plătește dt îți 
cer" ei nu se jenea
ză să pretindă sume 
de-a dreptul fantasti
ce. Astfel, se subli
niază în studiul în
tocmit de Uniunea na
țională a studenților 
din Anglia, pentru o 
sumă echivalentă cu 
72 de franci elvețieni 
pe săptămînă, un 
student poate ocupa 
o cameră degradată 
cu pereții „tapetați’* 
cu... hîrtie de împa
chetat sau staniol de 
la pachetele de șoco
lată. Atunci cînd stu
denții protestează, 
proprietarii nu se je
nează să afirme că «K 
semene a camere con
tribuie la crearea u- 
nei atmosfere „inti. 
me", după ultimele 
cerințe ale... artei 
obstrucționiste.

Trebuie subliniat 
însă că în Marea Bri- 
tanie, pe lingă studen

ții care au posibilita
tea să plătească su
mele exorbitante pre
tinse de proprietarii 
hrăpăreți, există o ca
tegorie destul de nu
meroasă de studenți 
nevoiași. Mulți dintre 
aceștia, se arată în ra
portul susamintit, tre
buie să se mulțumea
scă cu locuințe în... 
sere, beciuri părăsite 
sau in autobuse scoa
se din uz. Bineînțeles, 
nu pe gratis, ci în 
schimbul unor sume, 
este drept, mai mici. 
Și toate acestea se 
petrec pentru că, du
pă cum se subliniază 
în raport, studenții 
englezi beneficiază 
doar într-o proporție 
infimă de locuri în 
cămine studențești. E- 
xistă unele centre u- 
niversitare britanice 
în care numai 6 la 
sută din studenți sînt 
cazați în cămine stu
dențești.

Amarnică este viața 
acelor studenți en
glezi ai căror părinți 
nu jonglează cu cecu
rile...

I. RETEGAN

America Latină
biile orașului Cochabamba a 
avut loc o mare demonstrație 
a țăranilor organizată în semn 
de protest împotriva asasină
rii celor 100 de tovarăși ai 
lor. Demonstranții au aruncat 
cu pietre în ambasadorul Sta
telor Unite, Carl Strom.

IN GUATEMALA 

CONTINUA MIȘCAREA 

INSURGENȚA

GUATEMALA CITY 18 (A- 
gerpres). — După cum anunță 
agenția Prensa Latina, în Gua
temala continuă mișcarea in
surgență împotriva regimului 
dictatorial al lui Ydigoras 
Fuentes, care a izbucnit acum 
cîteva zile. Intr-o serie de re
giuni, se arată în știre „ope
rează detașamente de parti
zani bine înarmate".

Pentru înăbușirea mișcării, 
guvernul Guatemalei folosește 
avioane și piloți ai Statelor 
Unite.

Situația din Laos
HANOI 18 (Agerpres).— La 

17 noiembrie, postul de ra
dio Vientiane a transmis tex
tul comunicatului comun sem
nat de delegațiile guvernului 
legal al Laosului și partidului 
Neo Lao Haksat, care duc 
tratative la Vientiane.

Ambele delegații își expri
mă satisfacția în legătură cu 
faptul că guvernul Laosului, 
în conformitate cu politica de 
pace și neutralitate procla
mată de el, a stabilit relații 
diplomatice cu Uniunea So
vietică și a declarat că este 
gata să primească de la acea
stă țară ajutor prietenesc, fă- 
cînd astfel primii pași pe ca
lea păcii și neutralității.

Cele două delegații au că
zut de acord ca în cel mai 
scurt timp posibil să formeze 
un guvern al unității națio
nale din reprezentanții tutu
ror naționalităților, partidelor 
democratice și patriotice, In
clusiv din reprezentanții par
tidului Neo Lao Haksat. j

STAS 3452 52.


