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Răspunderea 
întreprinderii

Muncitor

Pentru studenții 
timișoreni

Tribuna experienței înaintate în ridicarea 
calificării tineretului

305 inovații s-au înregistrat la 
cabinetul tehnic al Uzinelor 
„lanoș Herbak" din Cluj în 
1960. Inovațiile aplicate au 
adus economii antecalculate de 
peste 13.000.000 lei. Printre a- 
cestea se află și dispozitivul 
conceput de inginerii Savin 
Aurel și Mureșan I. pentru cu

sutul tălpii pe afară.

Foto : AGERPRES
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Noi construcții 
gospodărești in G. Â. C.

Gospodăriile colective din 
regiunea Ploiești au ridicat în 
cursul ultimelor luni aproape 
500 de construcții gospodă
rești, îndeosebi adăposturi 
pentru animale.

Folosind experiența dobîn- 
dită de unitățile fruntașe, co
lectiviștii au folosit pe scară 
largă materiale din resurse 
locale și au confecționat cu 
posibilități proprii cărămidă, 
chirpici ; au fost organizate 
echipe de colectiviști con
structori etc. In felul acesta, 
cheltuielile pentru construcții 
au fost simțitor reduse. Gos
podăria colectivă din Bilciu- 
rești, de pildă, a ridicat un 
grajd pentru 50 de vite mari 
și un saivan pentru 750 oi, 
cheltuind cu 10.000 lei mai 
puțin decît era prevăzut în 
deviz.

(Agerpres)

Pentru colectivul de mun
că al uzinei noastre, Uzi
nele de acid sulfuric și 

superfosf af din Năvodari, anul 
1961 reprezintă un an deosebit 
de important. In primul rînd 
prin folosirea judicioasă și la 
maximum a utilajului modem 
cu care este înzestrată uzina, 
va trebui, să realizăm o mare 
creștere a productivității mun
cii. Astfel, încă din acest, an 
uzina va trebui să realizeze o 
producție cu circa, 25-—30 la 
sută mai mare decît cea pla
nificată în anul 1960.

Fără a mai vorbi de proce
sul continuu de modernizare 
și automatizare a instalațiilor 
intrate deja în producție, noi
le instalații prevăd ! un grad 
foarte mare de mecanizare și 
automatizare.

Aceasta cere cadre cu un 
înalt grad de calificare. Pro
blemele pregătirii cadrelor ne
cesare uzinei au constituit la

tal udct largi dezbateri in uzi
nă, inițiată de organizația de 
partid;

La noi ca și în alte uzine, 
dintr-o înțelegere greșită a lu
crurilor, de problemele ridică
rii calificării s-au ocupat 
multă vreme numai sindica
tul și organizația U.T.M. Și 
acum sindicatul și organizația 
U.T.M. se ocupă de ridicarea 
calificării muncitorilor, tehni
cienilor și inginerilor. Princi
pala răspundere pentru ridi
carea necontenită a calificării 
cadreloi- revine însă în pri
mul rînd conducerii uzinei,, ca 
o sarcină de stat de mare 
răspundere. Sarcina ridicării 
calificării muncitorilor și teh
nicienilor este o parte inte
grantă a planului nostru de 
producție, care nu poate fi 
realizat decît cu muncitori cu 
un înalt grad de calificare. 
Pornind de la acest principiu, 
cu sprijinul sindicatului și al 
organizației U.T.M., sub con
ducerea organizației de partid, 
pe baza unui temeinic studiu,

Fier vechi pentru oțelârii. Brigăzile utemiste de munca patrio
tică de la Șantierul Naval Galați, conduse de Constantin Lef
ter și Nicolae P_opovici.au obținut drapelul de brigăzi frun
tașe în munca patriotică decernat de Comitetul orășenesc U.T.M.

noi am trecut la organizarea 
unor forme de ridicare a cali
ficării în funcție de necesități 
ca și de gradul actual de ca
lificare al tuturor muncitori
lor din uzină. In al doilea 
rînd, noi am pornit de la ideeă 
că fiecare muncitor, maistru 
sau inginer trebuie să învețe, 
să-și -îmbogățească cunoștințe
le profesionale.

Pentru ridicarea cunoștințe
lor profesionale ale muncito
rilor, în uzină s-au organizat 
forme variate de școlarizare. 
Astfel, pentru muncitorii care 
s-au calificat la locul de mun
că odată cu punerea în func
țiune a uzinei a fost organi
zat un curs de șase luni pen
tru completarea cunoștințelor 
teoretice, în așa fel îneît să-i 
ajute să interpreteze just fe
nomenele fizicc-chimice din 
instalații- în stabilirea progra- 
mei analitice a acestor cursuri, 
am pornit de la :deea că 
muncitorul trebuie să știe nu 
numai să minuiască aparatul 
respectiv la perfecție ci, să 
știe, să cunoască la perfecție 
și fenomenul chimic care se 
produce în interiorul acestor 
agregate. Aceasta îi va da po
sibilitatea să intervină la timp 
în dirijarea acestor fenomene, 
cu aparatele care-i sînt puse 
la dispoziție, în scopul reali
zării unei producții maxime 
și de cea mai bună calitate. 
Astfel, programa analitică 
pentru aceste cursuri cuprin
de — pe lîngă noțiunile ge
nerale cu caracter tehnic — 
lecții legate de tehnologia de 
fabricație și explicarea feno
menelor fizico-chimice care se 
produc în instalațiile noastre. 
La aceste cursuri se predau 
cunoștințe de matematică, fi
zică, chimie, tehnologie gene
rală, mecanica exploatării in
stalațiilor, lecții de protecția 
muncii, noțiuni de planificare 
socialistă și preț de cost.

Ciun își desfășoară activita
tea aceste cursuri ? De la în
ceput trebuie spus că noi am 
luat hotărîrea ca două zile pe 
săptămînă — lunea și marțea 
— în toată uzina să se desfă
șoare învățământul profesio
nal pentru ridicarea califică
rii. La cursul de șase luni 
fiecare lecție este împărțită 
în două părți: In prima parte 
(20 de minute) se face semi
nar asupra materialului pre
dat anterior, iar în a doua (40 
de minute) se predă noul ma
terial. La un interval de 45 
de zile au fost rezervate ore 
pentru recapitulare și verifi
carea gradului de însușire a 
cunoștințelor. La încheierea 
cursului de șase luni, toți 
cursanții vor da un examen 
general în fața unei comisii 
pentru verificarea cunoștin
țelor și li se vor acorda cer
tificate de absolvire. Am in
trodus această formă întrucît 
socotim că ea va stimula mai

NICOLAE GRĂDINARU 
director al Uzinelor de acid 

sulfuric și superfosf at 
Năvodari

(Continuare în pag. 4-a)
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Mascarade 
electorale

— Farsa alegerilor 
în lumea capitalului —

Vizita oaspeților bulgari 
in regiunea Bacău

Continuîndu-și vizita în 
țara noastră, tovarășii Todor 
Jiykov, Anton Iugov, Dimităr 
Ganev, însoțiți de tovarășii 
Chivu Stoica. Petre Borilă, 
precum și de Mihail Florescu, 
ministrul Industriei Petrolu- 
lui și Chimiei, au fost în 
cursul zilei de joi oaspeții oa
menilor muncij din regiunea 
Bacău.

împreună cu oaspeții este și 
Ivan Kinov, ambasadorul R.P. 
Bulgaria la București.

Solii poporului frate bulgar 
au vizitat uzina de produse 
sodice și fabrica de cauciuc 
sintetic din cadrul Combina
tului chimic Borzești, Rafină
ria nr. 10 Onești, orașul nou

Onești, Fabrica de fire și fibre 
sintetice de la Săvinești, ba
rajul și hidrocentrala de la 
Bicaz și laminorul de țevi de 
la Roman.

înalții oaspeți au fostîntîm- 
pinați de tov. Gh. Roșu, prim- 
secretar al Comitetului regio
nal Bacău al P.M.R., Ștefan 
Boboș, președintele Sfatului 
popular regional Bacău, și de 
alți reprezentanți ai organelor 
de partid și de stat locale.

Oaspeții au fost primiți cu 
multă căldură de oamenii 
muncii. Ei s-au întreținut prie
tenește cu muncitorii, tehni
cienii și inginerii din unitățile 
vizitate.

(Agerpres)

Tovarășii Todor Jivkov, Anton 
Iugov, Dimităr Ganev, însoțiți 
de tovarășii Chivu Stoica, 
Petre Borilă, precum și de 
tovarășul Mihail Florescu, in 
vizită la Fabrica de cauciuc 
sintetic din cadrul Combina

tului chimic Borzești.

Foto: AGERPRES - A. PASAT

Zilele acestea, în apropie
rea Institutului politehnic din 
Timișoara au început lucrările 
de construcție a unui modern 
complex social destinat stu
denților care învață în cele 4 
institute de învățămînt su
perior din centrul universitar 
Timișoara. Aci se vor ridica 5 
blocuri-cămin cu cite 3 etaje, 
prevăzute cu instalații moder
ne de încălzire și iluminat. In 
aceste blocuri vor locui peste 
1.500 de studenți. Tot aci se 
va construi o cantină cu auto- 
deservire care va asigura zil
nic masa pentru un număr 
egal de studenți.

Construcția complexului so
cial studențesc de aci se a- 
daugă la alte însemnate rea
lizări înfăptuite prin grija 
partidului și guvernului, pen
tru îmbunătățirea continuă a 
condițiilor de învățămînt și de 
viață ale studenților și a dez
voltării bazei tehnico-mate- 
riale a centrului universitar 
Timișoara. Anul trecut, de 
pildă, la Institutul politehnic 
s-au construit și dat în folo
sință două mari laboratoare 
pentru studiul construcțiilor 
metalice și pentru rezistența 
materialelor, precum și un 
nou cămin studențesc de 350 
de locuri.

In prezent studenții Institu
tului politehnic din Timișoara 
au la dispoziție 42 de labora
toare, de 3 ori mai multe de
cît erau în 1944.

(Agerpres)

A 100-a șarjă rapidă din anul acesta

Foto : M. ISTRATE

Pe

Muncitorii, ingine
rii și tehnicienii în
treprinderii de con
strucții și montaje 
- Săvinești grăbesc 
ritmul lucrărilor pen
tru c da in produc
ție înainte de ter
men combinatul de 
îngrășăminte azotoa- 
se de la Roznov și 
fabrica de rolan de 
la Săvinești. Intrarea 
tn producție a pri-

ierele de la 
și Săvinești 

mului cazan de la 
centrala combinatu
lui a asigurat încăl
zirea tuturor halelor. 
In aceste zile, la 
combinatul de în
grășăminte az°toase, 
unde pînă acum aii 
fost montate peste 
90 la sută din utila
je, se lucrează la 
instalarea compreso
rului de la fabrica 
de acid azotic și a

Roznov

utilajelor f a b ricii' de 
oxigen.

Montorii fabricii 
de rolan execută în 
prezent montajul u- 
tilajelor de la secția 
de filare. Pîriă a- 
cum Ia această nouă 
unitate a industriei 
chimice au fost: in
stalate aproximativ 
80 la sută din uti
laje.

CONCURSUL NOSTRU
Pentru cc.-.zu.-sui pe tema : „CE SCHIMBĂRI 

S-AU PETRECUT IN ANII PUTERII POPULARE 
IN VIATA OAMENILOR MUNCII SI A TINERE
TULUI DIN ÎNTREPRINDEREA, ORAȘUL SAU 
SATUL DUMNEAVOASTRĂ", organizat de zia
rul nostru în cinstea alegerilor de deputați in 
Marea Adunare Națională și sfaturile populare,

ou și început să sosească la redacție nu
meroase scrisori. Din ele am selectat citeva 
pe care Ie publicăm in grupajul de față.

„Scinteia tineretului' așteaptă de la cititorii 
săi cit mai multe corespondențe, informații, re
portaje și fotografii pentru concurs.

400 seralisti
In fiecare zi, după 

gramul de muncă,
pro- 
gru- 

puri de tineri de la Fa
brica de rulmenți din Bîrlad 
se îndreaptă eu cărțile sub 
braț spre școala medie munci
torească care funcționează pe 
lingă întreprindere. 400 de 
tineri de diferite profesii s-au 
angajat să învețe pentru ?a de
veni oameni cu multiple cu
noștințe, capabili să stăpâ
nească tehnica înaintată, să o 
ducă mai departe. Dintre cei 
400 de muncitori-elevi, mulți 
sînt fii de țărani muncitori 
din împrejurimile Bîrladului 
care, la chemarea partidului, 
s-au angajat acum cîțiva ani 
ca brigadieri pe șantierul fa
bricii. Au rămas apoi în uzi
nă, învățînd să producă rul. 
menții pe care altădată îi im
portam. Acum sînt elevi la 
cursurile serale.

Numai în anul acesta de în
vățămînt 110 tineri s-au în
scris în clasa VlII-a. Unii au 
întrerupt însă de mulți ani 
școala, alții de mai puțină vre
me. Trebuia deci ca munci- 
torii-elevi să fie ajutați să 
împletească armonios munca 
cu învățătura. Pentru aceasta, 
la îndemnul organizației

cursurilor serale lu- 
în schimburi po- 
programului școlii, 

locuiesc la că-

partid, conducerea întreprin
derii a creat celor ce învață 
condițiile materiale necesare. 
Elevii 
crează 
trivite
Celor care 
min Ii s-a amenajat o sală 
specială pentru studii, 
asemenea 
zați în 
paturi. în felul acesta ei au 
posibilitatea să studieze în li
niște, să se pregătească te
meinic.

Acum, la sîîrșitul primului 
trimestru majoritatea munci
torilor elevi din uzina noastră 
au note bune și foarte bune. 
Așa înțeleg ei să răspundă 
condițiilor create de partidul 
și guvernul nostru : 
du-se în permanență printre 
fruntașii în producție și la în
vățătură.

De
au fost rcparli- 
camere cu 3—4

Date pentru 
o monografie
Intre anii 1952 și 1960, 

în Maglavit, regiunea 
Oltenia, s-a petrecut 

transformare pe care n-a 
în zeci de 
lui dinainte 
Și această 
petrecut da- 

gospodăriei

de

situîn-

NICOLAE HAINEA - 
maistru ; OCTAV CAR- 
BARĂU — controlor; 
ANETA BEJENARU - 
bobinatoare ; membri ai 
postului de corespon*  
denți voluntari ai ziaru
lui „Scinteia tineretului" 
de la Fabrica de rul

menți—Bîrlad.

Azi, in raionyl Oas

Topitorii de la oțelăriile 
Martin de la Combinatul si
derurgic Hunedoara au elabo; 
rat joi 19 ianuarie cea de-a 
100-a șarjă rapidă din acest 
an. Prin scurtarea timpului de 
elaborare a șarjelor, oțelârii 
au livrat laminoarelor în pri
mele 18 zile din acest an 1563 
tone de oțel Martin și electric 
peste plan.

La noua oțelărie Martin, 
unde durata medie de elabo
rare a șarjelor a fost redusă

cu peste 30 minute, s-au înre
gistrat indici de utilizare a 
cuptoarelor superiori celor din 
anul trecut.

Brigăzile prim-topitorilor 
Petre Forțu de la oțelăria 
Martin nr. 1 și Iulian Ispas de 
la oțelăria Martin nr. 2, care 
au elaborat numai șarje cu o 
durată mai scurtă decît cea 
planificată, au obținut depă
șiri de plan între 20 și 25 la 
sută.

(Agerpres)

Premii de vechime 
pentru muncitorii portuari 

și navigatori

Am cercetat cî- 
teva statistici din 
trecutul nu prea 
îndepărtat al aces
tui raion. Puse față 
în față cu realita
tea de astăzi, ele 
vin să sublimeze și 
mai puternic îna
poierea și mizeria 
în care burghezo- 
moșierimea ținea 
oamenii de pe a- 
ceste meleaguri.

Pînă în 1944, tn

existau 18.000Oaș
de analfabeți. Puți
ne școli și cite un 
singur învățător la 
patru clase, iată tot 
ce a putut burghe- 
zo-moșierimea să 
dea pentru instrui
rea oșenilor.

Azi in Oaș anal
fabetismul a fost 
lichidat. Cu fondu
rile alocate de stat, 
prin acțiunile loca
le inițiate de sfatu-

rile populare și la 
care a participat 
marea masă a oa
menilor muncii din 
acest raion, au fost 
construite 
școli de

30 de 
patru ani,

IULIU
activist
tuliii raional U.T.M.

Oaș

CIARNO 
al Comite

(Continuare
în pag. 4-a)

o 
cunoscut-o satul 
ani ai existenței 
de 23 August, 
transformare s-a 
torită existenței 
colective.

De la un fond de 
neînsemnat, 
doi cai, 
aveau 
comun în 1952, «-a ajuns
acum la un fond de bază de 
4.000.000 lei și la un efec
tiv de 831 bovine (din care 
400 vaci și juninci) , 1.500 oi, 
382 porci, 2.000 păsări.

Gospodăria a obținut în 
1960 peste 4.000.000 lei ve
nituri bănești. E o avere 
care a adus în viața oameni
lor mari schimbări. De aceea 
satul s-a mărit în acest timp 
cu 125 de case noi pe care 
și le-au construit colectiviștii 
și mai ales tinerele familii 
din veniturile primite pen
tru munca lor la gospodărie.

în sat se fac, ca și altă 
dată nunți. Dar nunțile ti
nerelor perechi de colecti
viști sînt cu totul altfel. Sînt 
mai bogate, mai frumoase, 
cu obiceiuri și tradiții noi. 
La nunta . colectivistă a lui 
Ion Voinea a fost naș 
ședințele gospodăriei, 
nuntă au venit zeci și 
de colectiviști care au 
tinerei perechi daruri 
moașe ; au de unde să facă 
asemenea daruri. Tînăra pe
reche a primit de la gospo 
dăria colectivă loc de casă 
și materiale de construcție 
cu plata în rate.

E numai un singur exem
plu. Dar e greu să redai pe 
scurt tot ce a schimbat gos
podăria colectivă în viața 
satului.

bază 
de la doi boi, 

o vacă, de la cît 
colectiviștii în avutul

Ca și muncitorii 
din alte sectoare ale 
economiei, docherii, 
scafandrii și mari
narii flotei noastre 
comerciale primesc 
anual — in afara 
celorlalte drepturi 
— premii de vechi
me, acordate prin 
grija partidului și 
guvernului în semn 
de prețuire a activi
tății îndelungate și 
rodnice. Docherii și 
navigatorii G. Gîr- 
leanu, D. Lehnic, 
I. Zaharia și M. Ba-

diu din Direcția re
gională a navigației 
civile Galați, de 
pildă, au primit 
premii de vechime 
pentru anul 1860 
sume cuprinse între 
1.300—1,800 lei. De 
astfel de premii au 
beneficiat și ceilalți 
muncitori — condu
cători de utilaje de 
mecanizare, opera
tori de dane etc., 
din porturile țării, 
cărora li s-au plătit 
în total circa 5 mi
lioane lei, în cazul

unor navigatori cu 
o vechime mai ma
re în muncă, valoa
rea premiilor s-a 
ridicat la peste 
3.000 lei.

Acordarea pre
miilor de vechime 
constituie pentru 
muncitori și navi
gatori un stimu
lent în obținerea de 
noi succese în pro
ducție, iar pentru 
cei tineri un în
demn de a le urma 
exemplul.

(Agerpres)

Repararea mașinilor agricole 
în regiunea Suceava

In stațiunile de mașini și 
tractoare din regiunea Sucea
va se desfășoară întrecerea 
pentru terminarea înainte de 
termen a reparațiilor și pen
tru efectuarea lor la un nivel 
tehnic ridicat. Sînt fruntași 
mecanizatorii de la S.M.T. Da
rabani și Rădăuți, care au ter
minat pregătirea tractoarelor 
și mașinilor agricole necesare 

< campaniei agricole de primă
vară. In prezent, în aceste 
stațiuni, mecanizatorii lucrea

ză la reparatul și revizuitul 
combinelor, secerătorilor-legă- 
tori, batozelor și altor mașini 
cu care vor lucra la recoltatul 
păioaselor. Stațiunile de ma
șini și tractoare care au ter
minat reparațiile dau ajutor 
acum celorlalte stațiuni. Pînă' 
în prezent, în întreaga regiu
ne s-au reparat 85 ța sută din 
tractoare, 90 la sută din se
mănători și 80 la sută din 
plugurile de tractoare.

(Agerpres)

pre- 
I.a 

zeci 
făcut 
fru-

C. VALICA

Muncitorul student
Una dintre cele mai grave 

amenințări1 aruncate de 
familia burgheză în fața 

odraslelor care nu se prea 
țineau de carte era aceea 
a exilului în lumea celor ce 
muncesc considerată de ei 
- ți nu fără oarecare dreptate 
- ca un adevărat loc de pedeap
să. „Dacă nu înveți, te dau la 
meserie'*  - era o frază menită 
să aducă „la realitate" pe cei 
mai recalcitranți dintre fiii 
exploatatorilor. Aveau oarecare 
dreptate, deoarece nu era un 
secret pentru niimenl condiția 
mizeră a muncitorului în so- 
cieta tea bu rg hezo-m o ș ie rea scă. 
Dar, in afară de acest a- 
devăr, al cărui corespondent 
real ,11 se datora în exclusivi
tate, fraza vădea un dispreț 
nemăsurat pentru munca pro
ductivă. Școala, în mentali
tatea burgheziei, era diame
tral opusă producției, ca două 
elemente încărcate cu electri
citate de sens contrar, care, in- 
tîlnindu-se, dau naștere unor 
puternice și periculoase descăr
cări. Pentru același motiv, școa
la era ferită cu grijă de even
tualitatea pătrunderii celor din 
lumea „de jos", a exploataților. 
Oricît de fragmentar și de mis
tificat era învățământul, el nu 
trebuia totuși pus în contact cu 
fiii oamenilor muncii, care ar

de Mihu Dragomir

fi putut, astfel, să folosească 
știința în folosul celor multi, din 
mijlocul cărora veneau. „Dacă 
nu înveți, te dau la meserie" — 
era una dintre afirmațiile care 
demonstrau, incăodată, prăpas
tia dintre exploatați și exploa
tatori. Amenințarea răminea, 
însă, doar în stadiul ei teoretic, 
deoarece fie că învățau, fie că 
nu, fiii celor „de sus" reușeau 
să termine întotdeauna, de 
bine, de rău, o școală. Dife
rențele sociale în facultăți se 
vedeau limpede ca lumina zilei 
în preajma sesiunii de examene. 
Tinerii de azi nu au de unde 
să cunoască aspectul coridoare
lor pline de studenți tăcuți, ră
sucind in mâini cererile de ami- 
hare sau scutire de taxe. Zile 
chinuitoare, cînd așteptau să 
fie primiți pentru a ii se acorda 
o păsuire. învățătură ? In primul 
rînd se cereau bani I Intre stu
dentul care își tocise coatele in 
bibliotecă, dar nu putea plăti 
taxele, și cel care frunzărea ci- 
.teva zile cursurile, dar avea un 
„salariu" de la părinți, era di
ferența dintre alb și negru : 
unul nu putea să-și dea exame
nele, celălalt le dădea. In a- 
ceste condiții, un student pro-

venit „de jos", terminând fără 
nicio poticnire facultatea, dădea 
dovadă de un adevărat eroism, 
jignit la orice pas de ceata 
băieților de bani gata, care se 
înscriau la cursuri numai pentru 
că „așa se cere". Spunînd „dacă 
nu înveți, te dau la meserie", 
burghezia nu disprețuia, de 
fapt, numai munca productivă, 
ci și învățătura. Ce studii pu
teau urma fiii lor, de frica mun
cii manuale ? Bineînțeles, cele 
mai lesne de parcurs, și nu în- 
timplător tocmai acestea erau 
și cele de care avea mai multă 
nevoie statul burghezo-moșie- 
resc, pentru apărarea interese
lor sale. Luînd cifrele licenția- 
țiior dintr-un singur an ante
belic, 1937, repartizarea „cadre
lor" de care avea nevoie bur
ghezia este mai mult decît grăi
toare : în acel an absolveau 991 
□vocați, 431 preoți, 182 ingineri 
și 83 agronomi ! -în țara „emi
namente agricolă", despre , ca re 
vorbeau oficialii, se socotea că 
sînt necesari la fiecare inginer 
agronom, cite nouă avocați și 1 
cam cinci preoți I Nu e;greu de 
înțeles de ce aceștia • preferau 
să „învețe!1 decît să se ducă la 
vreo meserie™

Lumea muncii, pe care n-o 
cunoșteau decît din venituri, se 
pregătea, însă, pentru înlătu
rarea definitivă a acestor înjo
sitoare realități, prin revoluția 
socialistă pe care a și înfăp
tuit-o, sub conducerea Partidu
lui. La numai 16 ani de la 
Eliberare, numărul studenților 
s-a urcat la 70.000, cifră care, 
oricît ne-ar impresiona, este 
incă departe de a ne satisface, 
deoarece avem în față sarcini 
din ce în ce mai grandioase in 
înaintarea noastră impetuoasă 
către desăvîrșirea construcției 
socialiste. Directivele Congre
sului al ill-lea al P.M.R. pre
văd, astfel, că în 1965 numă
rul studenților, din anul I va fi 
cu 38 la .sută mai mare decît.in 
1959, iar numărul total al ingine
rilor va fi de aproximativ 80.000! 
De unde vin aceste forțe nese
cate? Cine populează astăzi .să
lile de cursuri ale facultăților și 
institutelor ? In anul I Institutul 
politehnic din Brașov, din 100 
de studenți, 78 sînt fii de mun
citori sau țărani muncitori, și 
dintre aceștia 30 au lucrat în 
producție. La Institutul politeh
nic din București se numără, 
anul acesta, 1.219 studenți 
muncitori, la Institutul de . pe
trol și gaze sînt .450, iar la ln-

(Continuare. în pag. 4-a) Spre școală.
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Microscop Roentgen

de 
de

u
Un semiautomat de frezat

Cuptoare rotative din „tipare" de ofel

de mecanică aplicată din Capitală.

Foto : V. ALEXANDRESCU

Descoperirea unei

de 
de

se 
de

din 
pri-

pe șantierul 
al fabricii de 

Ahan-Garan 
va fi cea mai 
Centrală, cup-

Sub conducerea 
profesorului B. Ro- 
binski, un grup de 
cercetători de la In
stitutul de teoria 
mașinilor al Acade 
miei de Științe a

In laboratorul de teoria mecanismelor al Institutului

serie întreagă de expe
riențe au arătat astfel 
oamenilor de știință că 

biologia este chemată să-și 
aducă aportul în perfecțio
narea mașinilor cibernetice. 
Pe lîngă marile laboratoare de 
cibernetică din Uniunea So
vietică a apărut de aceea un 
nou material experimental 
„viu". Animale superioare de 
diverse tipuri au fost puse să 
lucreze în condiții variate. Ci- 
berneticienii în colaborare cu 
biologii și cu psihiatrii au cer
cetat „pe viu" modul cum își 
alcătuiesc „programul de mun
că" animalele, pentru, a aplica 
aceste rezultate în alcătuirea 
programului de lucru al ma
șinilor electronice.

Se știe că mașinile electro
nice, cum sînt cele de calcul, 
sint de fapt „mașini cu pro
gram". Releele electronice 
preiau programul și exe
cută calculele sau opera
țiile respective după un nu
măr de încărcări dintre care 
le aleg pe cele mai potrivite 
care reprezintă rezultatul pro
blemei.

Neurocibernetica a stabilit 
că in rezolvarea diferitelor o- 
perații, mașinile electronice 
folosesc unele mijloace ase
mănătoare cu cele pe care le 
folosește creierul uman.

Intr-adevăr, experiențele pe 
animale au arătat că una din 
principalele deosebiri dintre 
acestea și mașinile cibernetice 
este existența unei „atitudini 
creatoare" la ființele vii, care 
lipsește la mașini.

O experiență celebră, citată 
în lucrările cercetătoru
lui sovietic Evgheni A- 

rin, va exemplifica foarte bine 
acest lucru.

Experiența se bazează pe 
preferința maimuțelor pentru, 
portocale. Puse în condiții di
ficile pentru obținerea fructu
lui dorit, maimuțele erau în
vățate să învingă piedicile 
pentru a-și satisface pofta de 
portocale. La fructele încon
jurate de un „cerc de foc", 
maimuța ajungea în cele din 
urmă, stingînd focul cu o gă
leată pe care o umplea din
tr-un butoi.

După ce a învățat acest truc 
maimuța a fost pusă la o 
nouă încercare. Portocalele au 
fost mutate pe o plută, în- 
tr-un bazin cu apă. Pluta era 
și de astă dată înconjurată de 
o barieră de foc. Maimuței i 
s-a dat din nou găleata și i 
s-a arătat un butoi plin cu 
apă într-un colț al bazinului.

Lo nou' reactor din R.P. Polonă proce-ele nucleare sint dirijate 
de la distanță.

Foto : CAF-VARȘOVIA

I n scoarța cerebrală a unui om există aproximativ un 
număr jle 10—15 milioane celule nervoase de diverse 

aceste celu le se pot stabili legături va- 
. este uriașă.

făcute de specialiști o mașină elec- 
să „imite" creierul omului ar ocupa 

patrați pentru a realiza același număr 
„creier electronic" de acest fel, nu ar a-

tipuri. între 
riate a căror cifră

După calculele 
tronică capabilă 
cîteva mii de km 
de legături. Un ------- ------ x„, „u ai-
vea însă în nici un caz complexitatea și finețea celui u- 
man. în anumite privințe insă mașinile electronice, după cum 
se știe, prezintă unele asemănări cu activitatea nervoa. 
să superioară a omului și a animalelor vertebrate.

Tocmai aceste asemănări au făcut pe oamenii de știință 
nu numai să folosească pe de-o parte legile funcționării 
creierului în construirea sistemelor electronice de comandă 
dar să și studieze procesele fiziologice nervoase cu ajuto
rul ciberneticii. Această nouă știință, care îmbină proble
mele tehnicii cibernetice 
este neurocibernetica.

cu

La început maimuța repetă 
perația de pe pămînt. Fără 
se

0- 
să 

— „sinchisească" de apa din 
bazin, făcea drumul pînă la 
butoi unde umplea găleata cu 
apă pentru a stinge focul. La 
un moment dat însă, în timp 
ce ducea găleata, aceasta i-a 
alunecat și s-a umplut cu apă. 
Această întîmplare i-a dezvă
luit maimuții legătura dintre 
„apa din butoi" și „apa din 
bazin". Acum putea să stingă 
focul cu apa din bazin, fără a 
mai face drumul la butoi.

O mașină electronică obiș
nuită nu s-ar fi „comportat" 
însă in acest mod. Ea ar fi 
continuat la infinit să execute 
aceeași operație, același pro
gram care i-a fost indicat.

xju există însă 
tea de a dota 
lectronică cu

posibilita- 
mașina e- 
un minim 

de „inițiativă" pentru a putea 
reacționa la modificările fac
torilor externi ? Experiențele 
prof. S. N. Braines (Moscova) 
dau un răspuns afirmativ a- 
cestei pasionante probleme.

Urmărind modul de compor
tare al unor maimuțe, ciini, 
șobolani și alte animale în 
timpul unor experiențe pen
tru obținerea hranei, prof. 
Braines și colaboratorii săi au 
făcut o serie de constatări., in
teresante. Clinii supuși expe
rienței puteau primi mîncare 
numai după ce executau cîte
va mișcări consecutive pe care 
le cunoșteau dinainte: de e- 
xemplu, animalul obținea hra
na dacă în momentul aprin
derii unui bec alb apăsa pe 
o pedală.

După un număr de execuții, 
animalele și-au 
gramul necesar 
adică „reflexe

La început

„format" pro- 
al mișcărilor, 
condiționate". 

aceste acțiuni

cele de fiziologie nervoasă, 

erau întîmplătoare, dar trep
tat clinii „memorau" modifi
cările produse în mediul ex
terior și lucrau țintnd seama 
de acestea pentru a obține 
rezultatul pozitiv.

Ei nu ajungeau dintr-o dată 
la alegerea definitivă : ci 
după mai multe încercări. In 
aceasta constă asemănarea 
dintre funcționarea creierului 
și a mașinii ciberneticii. Dar 
între ele există și o deosebire 
esențială : animalul nu 
morează toate mișcările 
timplătoare (încercările) 
care le-a făcut ci reține 
mai acele mișcări care au 
la obținerea hranei.

Animalul „învață" deci 
experiențele anterioare. Acea
stă „calitate" a putut fi trans
misă experimental și unor 
mașini. Fiziologii care lucrea
ză în cadrul Academiei de 
Științe medicale a U.R.S.S. în 
colaborare cu inginerii Insti
tutului de energetică din Mos
cova au creat o astfel de ma
șină.

Aparatul este un veri
tabil „creier , electronic" în
zestrat cu o oarecare „ini
țiativă". Capabilă să reacțio
neze la unele modificări 
mediului ambiant, această 
șină poate să coopereze 
factorii externi, să țină 
ma de 
rioară.

Operatorul constituie „fac
torul exterior". Apăsînd pe un 
buton în „creierul" electronic 
se transmite o „excitație", al 
cărei răspuns este o „acțiune" 
sub forma unui bec care se 
aprinde. La început automa
tul nu este „dresat", el aprin
de becurile la întîmplare, adi
că „acționează" anarhic. Dar 
dacă una din aceste acțiuni 
întîmplătoare este consolidată 
de un scop (ca acela al obți-

ale 
ma

cii 
sea- 

,,experiența" sa ante-

Tinăra cercetătoare Gabriela 
Donescu de la Observatorul 
Astronomic din Capitală Iu- 
crind la luneta reversibilă.

Foto : T. MIRONESCU

asemenea orificiu de

fi introduse nici chiar 
mai mici camere de

După o muncă încordată 
de cîteva zile, puterni
cele mașini de găurit cu 

seîntei electrice reușiră să facă 
un mic orificiu în blindajul 
misterioasei nave cosmice so
sită din steaua Tan Ceti.

Cum să putem însă observa 
ce se află în interiorul navei ? 
Pe un 
cîțiva milimetri diametru nu 
puteau 
și cele 
televiziune... în acel moment, 
oamenii de știință își aminti
ră de existența „introscopu- 
lui“. Cablul subțire și lung de 
cîțiva metri al aparatului fu 
introdus în orificiul din pere
tele navei. La capătul de afa
ră al cablului, se află un ecran 
și un proiector puternic. In 
nava cosmică străină este în
tuneric, căci pe ecran nu ob
servăm nimic. Să aprindem 
proiectorul. Pe ecran apare o 
parte din interiorul navei cos
mice. Impingînd și răsucind în 
toate direcțiile cablul „intros- 
copului", în scurt timp între
gul interior al navei cosmice 
a putut fi explorat, fără a fo
losi televiziunea. Despre re
zultatul acestor observații nu 
vă spunem nimic. Nu aceasta 
ne interesează acum. Ca și în 
alte dăți, putem spune „cele 
de mai sus par să fie copiate 
din paginile unui roman știin-

La uzina „Sverdlov" 
Leningrad s-a construit 
mul agregat semiautomat de 
frezat care mecanizează o o- 
perație tehnologică comlpexă 
— decuparea formelor de 
presare pentru anvelopele 
auto. Capacitatea mașinii este 
dublă față de mașinile de 
construcție veche. Ea este di
rijată de Ia un pupitru de co
mandă.

Pentru prima oară in prac
tica mondială, 
de construcție 
ciment din 
(U.R.S.S.), care 
mare din Asia
toarele rotative se montează 
din „tipare" de oțel — ele
mente semifabricate înfășu
rate In rulouri.

Cu o singură cusătură ob
ținută prin sudarea electrică 

nerii hranei de către animal), 
prin declanșarea unui buton, 
special, acțiunile întîmplătoa
re încetează să mai aibă loc 
și mașina „memorează" numai 
mișcările prin care a obținut 
„hrana".

Intr-un articol recent apă
rut în „Nauka i jizni", prof. 
S. N. Braines și colaboratorii 
săi, afirmă că: ..experiențele 
făcute cu această mașină au 
arătat că în anumite condiții 
ea poate „studia" mediul ex
terior și, pe baza aceasta, să 
elaboreze „de la sine" progra
me noi de lucru".

Aceasta e una dintre cele 
mai importante realizări de 
pînă acum ale neurociberneti- 
cii. Dar perspectivele ei sint și 
mai extraordinare. Mulți teh
nicieni de la Institutul de e- 
ncrgetică din Moscova lucrea
ză la elaborarea unor dispe
ceri automați care vor putea 
înlocui omul în condiții de 
mediu toxic.

Iată deci, cum neurociber- 
neticienii oferă omului mașini 
care să-l ajute, noi mijloace 
în lupta pentru dezlegarea 
tainelor naturii.

Dr E. KOȘIANU
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Conductori de lumină
țifico-fantastic". Totuși dacă o 
navă cosmică ar ateriza as
tăzi, toate acestea ar fi posi
bile.

Este vorba aici de impor
tante lucrări care se desfășoa
ră în Uniunea Sovietică, la 
institutul pentru fibre din sti
clă. Aceste lucrări la care 
participă cercetătorii K. I. 
Bloh, R. S. Sevelevici și A. N. 
Derevfeaghin urmăresc reali
zarea unor fibre de sticlă des
tinate să servească drept con
ductori de lumină.

Lumina nu se propagă nu
mai în linie dreaptă, de aci 
înainte ea va putea fi trans
portată și pe... conductori. Ce 
sînt conductorii de lumină ? 
Nimic altceva decît niște fibre 
de sticlă, care au, ce e drept, 
însușiri ceva mai deosebite. 
Astfel, sticla din care sînt fă- 
cuți este foarte pură și cu un 
indice de refracție ridicat. De 
asemenea grosimea fibrelor 
este constantă iar pe suprafe
țele lor nu există neregulari- 
tăți. Conductorii conduc lumi
na pe baza fenomenului „re
flexiei totale".

Dacă privim oblic de jos în 
sus un pahar plin cu «pă,

Mașina a fost construită 
sub îndrumarea inginerului 
Anatoli Nazarov, specialist in 
construirea mașinilor de fre
zat prin copiere. După proiec. 
tele sale s-au construit numai 
în 1960 opt semiautomate, in
clusiv o mașină gigantică 
pentru prelucrarea matrițelor 
mari cu ajutorul cărora se 
execută caroseriile aut-o.

automată, monturii transfor
mă rulourile de oțel in ele
mente ale cuptorului lung 
175 m avînd un diametru 
cîte 4,5 m.

Noua metodă permite să 
dubleze viteza lucrărilor 
construcție a cuptorului.

0 expediție pa
leontologică chino- 
sovietică a descope
rit în Mongolia In
terioară o fosilă care 
este poate cel mai 
mare și mai bine

U.R.S.S. a construit 
un microscop Roent
gen. cu o putere 
mărire de 2.000 
ori.

Microscopul 
format dintr-un

este

conservat schelet de 
ankiloxaur, numii 
popular „tanc firi
lor" din cama ca
rapacei lui din plăci 
de os.

Fosila a fost desco-

Refractometru portativ pentru stabilirea 
cantității de zahăr din plante

întreprinderile „Meorta" 
din R. S. Cehoslovacă au con
struit un aparat automat pen. 
tru stabilirea procentului de 
zahăr din plante.

Este suficient să torni 1—2

Concentrarea
prm gaze

aerului insuflat 
naturale

La uzina siderurgică din 
Trsnice (R- S. Cehoslovacă) 
se află în curs de experimen
tare un procedeu de concen
trare a aerului insuflat în 
furnal cu ajutorul gazelor na
turale. Procedeul reduce con 

vom observa că suprafața 
apei privită de jos se com
portă ca o oglindă. Fenome
nul se petrece din cauza dife
renței între indicii de refrac
ție ai apei și aerului. Razele 
de lumină care venind din 
mediul cu indice de refracție 
mai mare (apa) depășesc un 
anumit unghi de incidență cu 
suprafața de separație nu mai 
trec prin ea, ci se reflectă to
tal.

CRONICA ȘTIINȚIFICA
Faptul pentru care conduc

torii de lumină au căpătat o 
importantă atit de mare este 
insă posibilitatea de a trans
mite cu ajutorul lor imagini, 
fără a folosi pentru aceasta 
nici un dispozitiv optic com
plicat sau vreo instalație de 
televiziune. Principiul trans
miterii imaginilor cu ajutorul 
conductorilor de lumină este 
foarte simplu. Priviți cu aten
ție o fotografie oarecare de' pe 
această pagină. Observați că 
imaginea este compusă dintr-o

Timonierul automat
Anton Borisov, lucrător la Di

recția navigației maritime din 
R. P. Bulgaria, a realizat un 
aparat pentru dirijarea automa 
tă a navelor. Acest aparat se 
deosebește prin precizia și cos
tul său redus față de aparatele 
automate similare cunoscute pînă 
în prezent ; costul lui nu depă
șește 5.090 de leva.

Timonierul automat, model 
Borisov, este compact, el poate 
fi montat pe bordul oricărei 
nave, fără a necesita cheltuieli 
însemnate pentru lucrările pre
gătitoare. Intr-o cursă lungă, el 
poate conduce cu precizie o navă 
pe traseul dinainte stabilit. Da
torită acestui fapt, se economi
sește 4 la sută din timpul de 
navigație, sporește viteza navei, 
nu este necesar oa un om să 
stea în permanență de gardă în 
cabina de comandă 

de raze X și un mi
croscop. Noul instru
ment va permite să 
se obțină fotografii 
mărite ale structurii 
interioare a obiecte- 

uriașe fosile
de ankilozaur

perită printre restu
rile a peste o sută 
de reptile ți mami
fere a căror virsti a 
fost fixată de către 
specialiști la 70—700 
milioane de ani

picături din sucul unei plan
te pe cadranul așa-numitului 
refractometru automat porta
tiv, pentru a stabili cantita
tea de zahă- conținută în 
plantă.

sumu] de cocs cu 5—6 la sută, 
în felul acesta în furnal pot 
fi introduse cantități sporite 
de minereu, ceea ce duce la 
crește 

mulțime de puncte albe și 
negre. Dacă luăm o baghetă de 
sticlă foarte subțire cu cape
tele plane, și o punem cu unul 
din capete pe unul din punc
tele fotografiei, lumina primi
tă de la punctul respectiv se 
transmite pînă la celălalt ca
păt al baghetei Puneți pe fie
care punct al fotografiei cîte 
o baghetă. La celălalt capăt 
al mănunchiului de baghete, 

sau de fibre de sticlă, va apa
re imaginea.

Ceea ce este remarcabil, 
este însă faptul că acest mă
nunchi de fibre de sticlă, ghi
dul de lumină, poate fi îndoit 
oricum dorim. Imaginea se 
transmite în aceleași condiții. 
Iată deci cum pe această cale 
se poate obține un aparat ne
închipuit de simplu pentru 
transmiterea imaginilor la dis
tanțe care pot atinge cîteva 
zeci de metri.

Este ușor să ne dăm seama

Intr-unui d.n laboratoarele Insti tutului de Infrcmicrobiologie din 
Capitală, cercetătorii lucrează cu ajutorul unui modern mi

croscop electronic.
Foto : N. STELORIAN

De ce a renunțat profesorul 
Petrucci Ia experiențele sale...

Profesorul Daniel Petrucci, 
conducătorul științific al gru
pului de oameni de știință 
din Bolonia, care a reușit să 
obțină ca un embrion uman 
să se dezvolte în condiții arti
ficiale timp de 29 de zile, a 
declarat că, fiind catolic, este 
nevoit să-și întrerupă expe
riențele din cauza amestecului 
bisericii.

„Experiența Petrucci" care 
a stîrnit senzație în lumea 
științifică a fost rezultatul u- 
nor lucrări pregătitoare de 
patru ani, în cursul cărora a 
fost creat un aparat special 
denumit „leagănul biologic", 
cu ajutorul căruia s-a putut 
preintimpina moartea celulei 
fecundate. „Leagănul biologic" 
era înconjurat din toate păr
țile cu un înveliș subțire de 
sticlă (o varietate de sticlă 
specială cu o grosime de 04 
mm), in care se făcuse un 
orificiu special pentru alimen
tarea cu oxigen.

După ce au fost introduși în 
„leagăn" ovule și spermatozo
izi împreună cu mediul nutri
tiv corespunzător, întregul a- 
parataj a fost montat intr-un 
container, unde s-a menți
nut o temperatură constantă 
de 36 grade. Așa a început se
ria experiențelor pentru obți
nerea pe cale artificială a u- 
nui embrion uman in condiții 
de laborator. Au fost efectua
te peste 40 de experiențe. In 
cursul acestor experiențe cea 
mai lungă durată de viață a 
unui embrion uman a fost 
de 29 de zile.

Potrivit spuselor lui Petru
cci. el însuși a pus capăt 
acestei ultime experiențe, de
oarece au apărut semne evi
dente că embrionul începe să 
ia o dezvoltare anormală. A- 
ceastă întrerupere a experien
țelor a însemnat însă și sfir- 
șitul lor, deoarece biserica ca
tolică a acționat vehement 
Împotriva experiențelor lui 
Petrucci.

Ziarul „Osservatore Roma
no", organul de presă al Va
ticanului, a declarat că expe
riențele oamenilor de știință 
din Bolonia „furnizează noi 
elemente campaniei antireli- 
gioase și anticatolice", că co
municarea făcută de Petrucci 
în legătură cu lucrările sale 
a fost „imprudentă" și că „bi
serica spune „nu" experiențe
lor de la Bolonia".

După cum s-a aflat în cercu- 

că, cu cît fibrele de sticlă sînt 
mai subțiri, cu atît ghidul de 
lumină poate cuprinde mai 
multe fibre, cu atît imaginea 
transmisă poate fi descompu
să în mai multe puncte, cu 
atît calitatea, finețea imaginii 
transmise este mai bună. Da
torită faptului că fibrele de 
sticlă sînt foarte subțiri și 
elastice, ghidul de lumină 
poate fi flexibil, ca și un ca
blu electric obișnuit. Acest a- 
vantaj este neprețuit, căci toc
mai datorită lui varietatea a- 
plicațiilor posibile crește foar
te mult.

Aplicarea noii tehnici de 
conducere a razelor de lumi
nă va duce la schimbări radi
cale în concepția aparatelor 
optice Și va avea posibilitatea 
de a se construi aparate cu 
totul noi, care nici nu puteau 
fi visate în cadrul vechilor 
mijloace.

Un cîmp de aplicații foarte 
larg pentru ghidul de lumină 
îl oferă medicina. Pentru sta
bilirea diagnosticului în multe 
boli este necesară observarea 
cavităților ascunse ale orga
nismului. Aparatele optice fo
losite pînă acum sînt rigide și 

rile ziaristice. Curia papală a 
primit propuneri ca Petrucci 
să fie excomunicat. Arhiepis
copul Boloniei. cardinalul Le- 
rearo a refuzat să-l primeas
că pe Petrucci. După toate a- 
cestea, Petrucci a comunicat 
representanților presei că nu 
poate să nu se supună biseri
cii și că-și încetează experien
țele.

In acest timp presa conti
nuă să publice amănunte in 
legătură cu activitatea știin
țifică a prof. Petrucci. Zia
rul „Giorno“ relatează că Pe
trucci se ocupă de mult de 
problema stabilirii sexului 
ființelor vii în stare embrio
nară și că a reușit in cursul 
unor experiențe, efectuate pe 
ciini. să obțină căței de sex 
stabilit dinainte. Majoritate*  
organelor de presă iși expri
mă regretul în legătură cu 
faptul că Petrucci a trebuit 
să-și sisteze experiențele.

★

MOSCOVA 19 (Agerpres).
— TASS transmite :

Profesorul Vasili Parin, di
rectorul Institutului din Mos
cova de fiziologie normală și 
patologică, a declarat unui 
corespondent al agenției TASS 
că experiența profesorului 
Daniel Petrucci, care a reușit 
să dezvolte timp de 29 de 
zile un embrion uman în con
diții de laborator, stirnește 
entuziasmul. Petrucci și cole
gii săi au reușit să învingă 
dificultăți metodologice care 
au constituit un obstacol pen
tru alți oameni de știință, a 
adăugat el.

Ca fiziolog, a spus prof. 
Parin, consider că experiența 
savanților italieni deschide 
perspective extraordinare din 
punct de vedere teoretic.

Referindu-se la declarația 
ziarului Vaticanului „Osser- 
vatore Romano" că biserica 
„condamnă fățiș" asemenea 
experiențe, prof. Parin a 
spus : în ultimul timp repre
zentanții bisericii catolice în
cearcă să convingă lumea că 
religia și știința nu se con
trazic. In fond insă biserica 
continuă să rămină același 
dușman de neîmpăcat al 
științei. Cel mai recent exem
plu al acestui fapt îl consti
tuie condamnarea de către 
biserica catolică a remarcabi
lelor experiențe efectuate de 
prof. Petrucci".

greoaie. Ghizii de lumină, pe 
lîngă faptul că sînt mult mai 
ieftini, reprezintă o soluție 
mult mai avantajoasă din 
punctul de vedere al calității 
imaginii obținute și a posibi
lității de introducere în orga
ne sensibile. De altfel, ghidul 
de lumină se va aplica peste 
tot unde este necesară condu
cerea imaginilor pe drumuri 
lungi și întortochiate.

Acesta este cazul proceselor 
radioactive care trebuie urmă
rite și comandate de la adă
postul unor blindaje groase 
de plumb, apă și beton, în a- 
ceste cazuri, ghizii de lumină 
vor lua locul instalațiilor de 
televiziune în circuit închis, 
la care legătura între aparatul 
de luat vederi și ecran se face 
prin cablu.

în schimb, ghidul de lumi
nă va fi incomparabil mai 
ieftin și de o siguranță în 
funcționare absolută. La ghi
dul de lumină nu se poate 
defecta nimic, afară doar de 
cazul cînd este rupt.

Este greu să prevedem în 
toată varietatea lor aplicațiile 
noii realizări a Institutului 
pentru fibre de sticlă al 
U.R.S.S.

Ing. F. VIȘINESCU



Tineretul se pregătește 
de alegeri

lrimie Străuț:
„Drumul spre ziuă“

TINERI CANDIDAȚI
AI F.D.P.

Entuziast luptător

Cînd alegătorii din circum
scripția electorală nr 
266 a raionului N. Băl- 

cescu, adunați în sala clubului 
I.C.S.P.C., din șoseaua Olteni
ței, au izbucnit în aplauze pu
ternice, tîrfărul Vlad Necșulescu 
a simțit că în obraji îi înfloresc, 
fără voie, bujorii bucuriei. în- 
tr-o clipă și-a revăzut ca în- 
tr-un film, derulat cu o viteză 
fantastică, întreaga sa viață. 
Scurta dar bogata sa viață, ase
mănătoare, de fapt, cu aceea a 
mii de tineri din țara noastră, 
îi cunoștea pe cei din jurul 
său, eare-1 priveau cu dragoste 
și încredere, aplaudînd din ini
mă. îi văzuse de zeci, de sute 
de ori mergînd la lucru, plim- 
bîndu-se, veselindu-se. înainte, 
pe cînd el avea doar vreo 
cîțiva ani, strada Fuiorului pe 
care locuia cu familia, era o 
biată uliță nepietruită, fără lu
mină și fără canalizare ca în
tregul cartier de altfel Un cîmp 
de la marginea Capitalei, pe 
care oamenii săraci își construi
seră adăposturi, cele mai multe 
din lut și alte materiale slabe, 
nerezistente. Au urmat apoi anii 
de școală. învăța cu sîrguință, 
dar resursele modeste ale fami
liei nuri permiteau să se gîn- 
de'S?că la urmarea studiilor su
perioare. Regimul de democra
ție populară a deschis și tînăru- 
lui Necșulescu Vlad calea către 
facultate.

în 1952 termină Facultatea 
de meeanică și se angajează la 
Uzinele „Timpuri Noi“ din car
tier. Rînd pe rînd, la sectorul 
montaj, la sculerie, la serviciul 
tehnic, ca inginer principal de 
proiectare pentru modernizarea 
produselor și acum ca șef al 
serviciului orzanizarea produc
ției, tînărul inginer Necșulescu 
Vlad și-a arătat dragostea sa 
pentru muncă, atașamentul față

iSogate programe artistice

Peste 50.000 de 
ootneni ai 
muncii din re

giunea Galați prin
tre care mulți tineri 
au participat zilele 
acestea la cele 204 
programe artistice 
desfășurate la cămi
nele culturale și de
dicate alegerilor de 
deputați. Acest suc
ces deosebit se da- 
torește interesului 

cu care oamenii 
■muncii întâmpină a- 
cest eveniment și 
grijii artiștilor ama
tori pentru asigura-

rea unor programe 
cit mai bogate in 
conținut Astfel, țăra
nii muncitori din co
muna Priponești, ra
ionul Tecuci au avut 
ca oaspeți dragi pe 
tinerii din echipa ar
tistică de la S.M.T. 
Tecuci. O brigadă a 
Teatrului Muzical din 
Galați a prezentat în 
fațaicolectiviștilor din 
Munteni un program 
artistic deosebit de 
atractiv și mobiliza
tor. O vie activitate 
se desfășoară și la 
cluburile muncitorești

In întreaga țară continuă propunerile 
de candidați ai F. D. P.

Propunerile de candidați 
pentru alegerile de deputați 
în Marea Adunare Națională 
și sfaturile populare continuă 
în toate regiunile țării.

In circumscripția electorală 
nr. 14 Matca, regiunea Galați, 
a fost propus candidat al 
F.D.P. pentru alegerile în 
Marea Adunare Națională, 
tov. Anton Moisescu, preșe
dintele Crucii Roșii a R. P. 
Romine.

Tot în regiunea Galați au 
fost propuși candidați pentru 
alegerile în Marea Adunare 
Națională muncitoarea texti
les tă Simion Lavinia, în cir
cumscripția electorală nr. 3 
Galați-nord, Gh. Codru, prim- 
secretap al Comitetului raional 
Făurei al P.M.R., în circum
scripția electorală nr. 25 Șu
tești, strungarul Ionel Bălța- 
tu, de la Uzinele „Laminorul" 
în circumscripția electorală 
nr. 6 Brăila-vest.

Alegătorii din circumscrip

in excursie la Sinaia.
Foto : GR. PREPELIȚA

pe tărîm obștesc
de uzina pe care o cunoaște 
încă din copilărie. în uzijiă au 
fost proiectate multe mașini sub 
supravegherea și cu participarea 
sa directă. A participat în
totdeauna cu entuziasm la 
activitatea obștească, la munca 
patriotică. Prin sîrguință și spi‘ 
ritul său de inițiativă el a 
cîștigat prețuirea și încrederea 
tovarășilor săi, a fost * *ales  în 
comitetul de întreprindere. Acti
vează de asemenea și în cercul 
A.S.I.T. Ajută la pregătirea ti
nerelor cadre în școala de pe 
lîngă uzină. Toate acestea le-a 
amintit și tovarășul inginer 01- 
teanu, colegul său de muncă.

performanță remarcabili « înre
gistrat cu acest prilej timarul 
Peter Phelps, în vîrsti de 15 
ani care a cîștigat proba de 
220 yarzi liber in 2 06'5 10,

9 Cea de a doua ediție a 
competiției de box „Cupa ora
șelor balcanice- se va desfășura 
între 10 și 15 iulie la București. 
Fînă în prezent și-au anunțat 
participarea echipele R. P. Bul
garia, Greciei, Turciei, și R. P. 
Albania. Intîlnirile din cadrul 
acestei competiții se vor desfă
șura individual după sistemul 
eliminatoriu. Echipa care va 
acumula cele mai multe puncte 
la ede 10 categorii va primi 
„Cupa orașelor Balcanice".

• Coutinuîndu-și turneul pe 
care-1 întreprinde în R.D. Ger
mană echipa poloneză de 
hochei pe gheață a jucat la 
Empor cu echipa Dinamo din 
localitate. Hocheiștii polonezi 
au terminat învingători cu sco
rul de 3—2 (2—1; 0-0; 1—1).

9În cursul acestui an șahiștii 
romini vor desfășura o bogată 
activitate internațională. Șahiste- 
le vor participa la campionatul 
mondial pa echipe, la turneul 
candidatelor și la un mare tur
neu internațional in L.R.S.S., 
iar șahiștii vor lua parte la 
„Turneul țărilor dunărene" care 
va avea loc în R. P. Bulgaria, 
la „Turneul țărilor Balcanice" 
și la alte două concursuri pro
gramate în R. P. Polonă și 
R. D. Germană. Tot în anul 
1961 vor avea loc meciurile re
vanșă cu echipele R.S.S. Gruzi
ne și R. D. Germane și se va 
organiza la București un turneu 
internațional la care vor fi in
vitați șahiști renumiți din nu
meroase țări.

• Pe pîrtiile de la Postăvar 
voi începe astăzi întrecerile din 
cadrul concursului de schi dotat 
cu „Cupa Poiana Brașov" la 
care participă schiori fruntași 
din regiunile Ploești, Cluj, Hu
nedoara, Maramureș și Brașov 
în prima zi de concurs sînt pro
gramate probe de fond și sla
lomul uriaș.

• în primul meci al optimi
lor de finală din cadrul compe
tiției de baschet „Cupa campio
nilor europeni" la Charlerville 
echipa sovietică TSKA Moscova 
a învins cu scorul de 68—28

buni de animale, de tineri se
rioși și cu multă dragoste de 
meserie și de învățătură, cum 
se cere în acest sector, el a 
cerut să lucreze ca îngrijitor 
de animale la ferma zooteh
nică.

Din primii ani ai căsătoriei 
și pînă acum această tânără 
familie de colectiviști n-a a- 
vut niciodată mai puțin de 
cinci sute zile-muncă efectuate 
adică n-a făcut niciodată mai 
puține zile-muncă decît se fi
xase în adunarea generală a 
colectiviștilor pentru fiecare 
colectivist în parte.

Și munca asta plină de răs
pundere, priceperea și seriozi
tatea celor doi tineri n-au în
târziat să le-aducă și satisfac
țiile morale și materiale la 
care altă dată, în condițiile u- 
nei societăți în care la sate 
domnea tejgheaua cîrciumaru- 
lui chiabur și bîta jandarmu
lui, nici n-ar fi visat.

Mai întâi, avînd din belșug 
cu ce, s-au gîndit. să-și cons
truiască o casă. (Tinerii soți 
își amintesc cum în anul în 
care au început să-și constru
iască „cuibul lor", cum zic ei, 
va.lparea zilei-muncă în gospoș 
darie crescuse odată cu crește

Poate că vorbele celor în
scriși la cuvînt, poate că aplau
zele entuziaste ale alegătorilor 
îi treziseră aceste imagini ale 
vieții sale. Dar în clipele ace
lea inima îi era plină de recu- 
noștiință față de partidul care 
l a ajutat să realizeze totul, să 
dobîndească cinstea ce i se face.

Și acum, cînd strada lor, stra
da Fuiorului nu mai e o uliță 
năpădită de buruieni, cînd as
faltul, canalul, lumina electrică 
au pătruns și aici cu bineface
rile lor, cînd tramvaiul și auto
busul deservesc cetățenii din 
cartier, cînd nivelul de trai al 
celor ce muncesc crește mereu, 
sarcina candidatului devine din 
ce în ce mai grea și de răspun
dere. De aceea, ascultând aplau
zele, tînărul Vlad Necșulescu 
privea cu drag la cei din sală, 
locuitori ai cartierului, tovarăși 
de muncă, oameni apropiați 
căre i arătau lui, unuia dintre 
cei mai tineri printre ei, atîta 
prețuire, atîta încredere, propu- 
nindu-1 drept candidat al Fron
tului Democrației Populare, 
peutru alegerile de deputați în 
sixtwile populare din martie 
ale acestui an.

VIMCIU GAFIȚA

din orașul Galați. Un 
frumos spectacol de
dicat alegerilor a 
prezentat ansamblul 
artistic al muncitori
lor din transporturi 
și telecomunicații 
format din echipă 
de dansuri, cor, or
chestră și brigadă 
artistică de agitație. 
După ce l-au prezen
tat la clubul Con
structorul, tinerii ar
tiști au repetat spec
tacolul și în comuna 
Braniștea din raionul 
Ga lăți.

B. ION

ția electorală nr. 9 Liești, re
giunea Galați, au propus can
didat al F.D.P, pentru alege
rile de deputați în Marea Adu
nare Națională, pe tov. Paul 
Niculescu-Mizil, membru al 
C C. al P.M.R.

în regiunea Iași au fost 
propuși candidați pentru ale
gerile în Marea Adunare Na
țională acad. prof. P. Constan- 
tinescu-Iași, vicepreședinte al 
A.R.L.U.S.-ului, în circum
scripția electorală nr. 6.-Bîr- 
lad, în circumscripția e- 
lectorală nr; 24 Tg. Fru
mos cercetătorul științific 
Gheorghe Timariu. Trac, 
toristul Vasile Stanciu, de la 
S.M.T. Holboca. a fost propus 
candidat al F.D.P. pentru ale
gerile de deputați, in Marea 
Adunare Națională în circum
scripția electorală nr. 13- Schi- 
tu-Duca.

în regiunea Dobrogea a fost 
propus candidat pentru alege
rile de deputați în Marea A-

La Casa alegătorului
PLOIEȘTI (de la corespon

dentul nostru). Deși recent 
deschise, în cele 5 Case ale 
alegătorului din orașul Cîm- 
pina se desfășoară o vie și 
bogată activitate. Ele sînt în
zestrate cu aparate de radio, 
materiale documentare oglin
dind marile realizări dobîndi- 
te în anii puterii populare, de 
poporul nostru muncitor sub 
conducerea înțeleaptă a par
tidului.

La Casa alegătorului nr. 2, 
ce se află într-una din încă
perile clubului muncitoresc 
„Ștefan Gheorghiu" bunăoară 
în fața a numeroși muncitori 
— printre care mulți tineri — 
inginerul Gheorghe Nițulescu 
de la Uzinele mecanice din a- 
cest oraș a vorbit despre ma
rile realizări ale regimului 
democrat popular și în spe
cial despre introducerea teh
nicii noi în industria patriei. 
Vorbitorul a citat numeroase 
exemple de utilaje și instala
ții tehnice noi introduse în 
ultimii ani în uzinele și sche
lele petroliere ale orașului și 
raionului Cîmpina.

Constantin Popescu respon
sabilul Casei alegătorului 
nr. 1 din cadrul Uzinei meca
nice a vorbit în fața mun
citorilor din această uzină 
despre profuițdul democra
tism al alegerilor în regimul 
nostru democrat-popular. In
teresantă a fost și întîlnirea 
de la Casa alegătorului nr. 4 
a tov. Viorel Paraschivescu, 
secretar al Comitetului orășe
nesc U.T.M. Cîmpina și mem
bru în biroul Consiliului oră
șenesc F.D.P. cu tineri 
muncitori O mare parte 
dintre tinerii prezenți la 
întâlnire au împlinit nu 
de mult 18 ani și vor par
ticipa pentru prima oară la 
alegeri dindu-și primul lor 
vot pentru candidați! po
porului în Marea Adunare 
Națională și în sfaturile popu
lare. Viorel Paraschivescu le-a 
vorbit tinerilor despre drep
turile tineretului de a parti
cipa la vot, la viața politică a 
statului și despre îndatoririle 
lor de cetățeni ai patriei. 
Mulți dintre ei au cerut ex
plicații cu privire la viitoa
rele alegeri. La toate întrebă
rile puse, tinerii au primit 
ample răspunsuri.

La casele alegătorului din 
Orașul Cîmpina, pe lîngă di
ferite alte activități, au înce
put să fie de asemenea ținute 
numeroase conferințe. Totoda
tă au fost organizate nume
roase audiții colective la ra
dio.

dunăre Națională tov. Anton 
Nițescu, președintele Sfatului 
popular regional Dobrogea, în 
circumscripția electorală nr. 1 
Băneasa. Tot în regiunea Do
brogea au fost propuși candi
dați pentru alegerile de depu
tați ai sfaturilor populare Ni- 
colae Gaidaciu, președintele 
gospodăriei agricole colective 
din comuna Topalu, în cir
cumscripția electorală nr, 9 
Topalu, colectivista Ștefana 
Lambru, în circumscripția e- 
lectorală nr. 46 din comuna 
M. Kogălniceanu.

In regiunea Cluj au fost 
propuse pentru alegerile de 
deputați în Marea Adunare 
Națională, candidaturile tova
rășilor : Clement Rusu, preșe
dintele Comitetului Executiv 
al Sfatului popular regional 
Cluj, în circumscripția electo
rală nr. 12 Năsăud, acad. Mi
hai Beniuc, prim-secretai- al 
Uniunii scriitorilor din R. P. 
Romînă, în circumscripția e- 
lectorală nr. 22 Huedin. Co
lectivista Maria Achim a fost 
propusă candidat al F.D.P. 
pentru alegerile de deputați în 
Marea Adunare Națională în 
circumscripția electorală nr. 

țl8 Hida.

Ceacu — unul dintre mul
tele sate complect colec
tivizate din țara noastră. 

Dacă cineva care n-a mai fost 
de-acum zece ani pe locurile 
acestea s-ar întoarce, cu greu 
ar mai recunoaște în satul a- 
cesta nou, modern, frumos și 
bogat, sătucul de odinioară în
fundat aici, pe malurile Dună
rii în mizerie și sărăcie. Fiind
că, trebuie să vă spunem, așa 
cum s-a întâmplat cu toate sa
tele din patria noastră unde 
țăranii muncitori și-au unit 
pămînturile și eforturile în 
gospodăria colectivă urmînd 
cuvîntul înțelept al partidului, 
și în Ceacu viața s-a schimbat 

I radical. Odată cu înființarea 
i gospodăriei colective, pentru 

sat a început o istorie nouă, 
I aceea a drumului spre belșug. 

Din această deosebit de in
teresantă istorie colectivă, 
scrisă în decursul a mai bine 

! de zece ani, răstimp în care 
gospodăria colectivă a ajuns 
de la un fond de bază de nu- 

I mai cîteva zeci de mii lei, la 
I început, la aproape nouă mili

oane lei la sfîrșitul anului 
trecut, noi am ales numai 
una, pe aceea a familiei tână
rului colectivist Constantin 
D. Ghenu. O istorie simplă, fi
rească, cum sînt atâtea și atâ
tea alte istorii ale tinerelor 
familii de colectiviști din Cea
cu și din alte sate. O istorie 
care a început și s-a dezvol- 

| tatocțgță cu gospodăria colec- 
I tivii. Fiindcă cei doi tineri,
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Fotbaliștii noștri 
din nou victorioși 

in Brazilia
Fotbaliștii z-omîni și-au con

tinuat turneul în Brazilia ju- 
cînd miercuri la Sao Paolo 
cu echipa locală Taubate 
care activează în prima ligă 
a acestui oraș. Echipa romî
nă a terminat învingătoare 
cu scorul de 1—0. Vineri și 
duminică fotbaliștii romini 
urmează să susțină două în. 
tîlniri la Rio de Janeiro.

Campionatul mondial 
de hochei pe gheață
Campionatul mondial de 

hochei pe gheață va începe 
la 2 martie la Geneva și Lau
sanne și se va desfășura în 
trei grupe. Cele mai puternice 
echipe care-și vor disputa di
rect titlul mondial și euro
pean au fost repartizate ast
fel : grupa A — U.R.S.S., 
S.U.A., Canada, R. S. Ceho
slovacă, Suedia, Finlanda și 
învingătoarele din întâlnirile 
preliminarii: R.F. Germană^ 
Elveția și R. D. Germană— 
Norvegia. S-a stabilit ca în 
grupa B să joace echipele 
R. P. Polone, Italiei, învinse
le din meciurile preliminarii 
și echipele învingătoare din 
partidele R. P. Romînă— 
Austria și Anglia—Belgia. In 
grupa C vor evolua echipele 
Olandei, Franței, Africii de 
sud, Iugoslaviei și învinsele 
din întâlnirile de baraj pen
tru grupa B

PE SCURT
® între 21 și 24 ianuarie se 

va desfășura cea de-a 30-a e- 
diție a raliului automobilistic 
Monte Carlo. La actuala ediție 
vor participa 346 de automo
bile care vor avea de parcurs 
trasee de la 3.900 km la 3.960 
km ce pornesc din orașele A- 
tena, Stockholm, Varșovia, Lisa
bona, Paris, Frankfurt pe Main 
și Glasgow.

• în cadrul unui concurs de 
notație desfășurat la Sydney 
cunoscutul campion australian 
John Konrads a cîștigat proba 
440 yarzi liber în 4,27>,2/10, var
cea de 110 yarzi în 56”. O

Istoria simplă a unei 
tinere familii de colectiviști

Constantin Ghenu și soția sa 
Maria Ghenu, pe numele ei de 
fată Maria Mavric, aici s-au 
cunoscut și dragostea lor aici 
a început, în gospodăria agri
colă colectivă.

Chiar din primul an de că
sătorie tânăra familie a în
ceput munca în gospodă
rie cu toată tragefea de 
inimă. Apoi, după ce s-a do
vedit a fi una dintre cele mai 
destoinice colectiviste, Maria a 
fost trimisă la o școală de bri
gadieri la gospodăria colectivă 
din Poiana Mare din regiunea 
Oltenia. Acolo a învățat ea 
multe lucruri folositoare, a ci
tit multe cărți și broșuri de 
specialitate, iar cînd s-a întors 
din nou în gospodărie, în noua 
sa calitate de brigadieră a 
căutat să învețe în continuare 
și să le dea și celor pe care îi 
îndruma, oamenilor din briga
dă, din această învățătură, 
pentru a obține recolte'cît mai 
mari.

Constantin, soțul, lucra în 
acest timp la una din echipele 
de cîmp. Dar n-a țrecut mult 
și iată șă odatS cu mărirea 
secfofului zootehnic, atunci 
cjnd.gospodăria colectivă.avea 
mare nevoie de îngrijitori 

de
cu-
Pe-

CharleciUe. Returul acestui meci 
se va disputa Ia 15 februarie 
la Moscova.

9 In cadrul unui concurs 
atletism pe teren acoperit, 
născutul atleț suedez Stig 
tersson a făcut o tentativă pen
tru a reintra în posesia recordu
lui european de sală la săritura 
in înălțime, deținut de Valeri 
Brumei (U.R.SS.) cu 2,145 m. 
Tentativa a eșuat, Petersson rea- 
lizînd 2,10 m

Un orășel 
al sporturilor — 

la Moscova
Printre numeroasele con

strucții care s« ridică la 
Moscova se lucrează intens 
și la desăvîrșirea planurilor 
unui orășel al sporturilor. 
Pe locul actualului stadion 
Stalineț se va construi un 
orășel special pentru sporti- 

moscoviți care va avea 
stadion pentru zeci de 
de iubitori ai fotbalului, 
teren de hipism, un ba
de înot acoperit, tere- 

vii
un
mii
un
rin
nuri de tenis și pentru alte 
numeroase sporturi.

(21—14) echipa locală Etoile

rea fondului de bază la 30 lei 
și ei făcuseră împreună 600 
zile-muncă, ceea ce le-a adus 
venituri de aproximativ 18.000 
lei).

Apoi, s-a construit o uzi
nă electrică și satul a fost 
electrificat. In casa tinerilor 
colectiviști a pătruns lumina 
electrică. Dar nu numai atât. 
Avînd lumină electrică și-au 
cumpărat și aparat de radio, 
iar de curînd, pentru că nu 
face să nu fii în pas cu civili
zația atunci cînd ai cu ce, 
și-au cumpărat aragaz.

Intre timp în viața tinerei 
familii au venit și alte bucu
rii : copiii. Și într-adevăr, atât 
pentru Constantin Ghenu cît 
și pentru Maria, soția sa, cele 
două fetițe și băiatul, cel mai 
mic dintre copii, n-au fost de
cît prilej de mare bucurie în 
familie. Peste un an fetița cea 
mai mare va merge la școala 
de 7 ani din comună unde va 
începe să deprindă taina căr
ților, iar cei mici, deocamdată, 
în timpul verii, se bucură din 
plin de viața frumoasă cu po
veștile, jocurile și hrana con
sistentă de la grădinița colec
tivei.

Familia lui Constantin Ghe

sugestiv creionați de 
citito- 

iar prin felul cum 
fără

Fiu de miner, lrimie Străuț 
cunoaște în profunzime viața 
minelor Văii Jiului, centru 
muncitoresc cu bogate tradi- 
ții de luptă revoluționară. 
Schițele și povestirile aduna
te in volumul ,J)rumul spre 
ziuă*  evocă diferite momen
te ale cunoscutelor lupte duse 
de minerii de aici împotriva 
regimului burghezo-moșieresc, 
pentru a ajunge „la ziuă", a- 
dici la viața fericită și liberă 
de astăzi, nsisttnd cu precă
dere asupra grevei de la Lu- 
peni din 1929 care, prin am
ploarea și urmările sale, se 
însene intre cele mai însem
nate evenimente revoluționa
re de la noi, de dinainte de 
Grivița. Prin intermediul ci
tarea. eroi, autorul schițează 
rolul tinerilor muncitori, ute- 
c.ști, sau apropiați de partid, 
tn aceste lupte și care, cu 
modestie, devotament și in
transigență revoluționară, în
drumați continuu de comu
niști, au săvîrșit, în acele vre
muri grele, acte 
de eroism pildui
toare. Tineri neîn- 
fricați și inven
tivi, ca anonimul 
salvator al „flutu- 
roșilor" din po
vestirea cu ace
lași nume, Ioachim 
Nicoară („Mutul"), 
Rtșculiță („Steagul"), Trifon 
(„Drumul spre ziuă"), ori 
Anghel, ungătorul funicula- 
rului, 
autor, rețin atenția 
rului, 
știu să-și îndeplinească, 
să șovăie sarcinile primite de 
la partid, rămân demne exem
ple de luptători.

Condițiile grele în care 
luptau comuniștii, solidarita
tea lor cu toți cei căzuți vic
time ale nelegiuirilor unui re
gim nedrept („Mătușa Pușa"), 
simțul de clasă al minerilor 
(„Muguri păliți"), ajungerea 
unora mai puțin avansați la 
înțelegerea necesității luptei 
organizate („Achim"), sînt 
surprinse în mod realist. Mi
zeria cotidiană în care se zbă- 
teau toți locuitorii coloniilor 
minerești din această Vale a 
plîngerii, cum era denumită 
pe atunci Valea Jiului, e des
crisă cu respectul adevărului. 
Lupta totdeauna grea și e- 
roică a comuniștilor pentru 

. dreptatea oamenilor muncii, 
împotriva fascismului și pen
tru grăbirea vremurilor noi ce 
aveau să vină, e privită în 
perspectivă istorieă, ingădu- 
indu-i tânărului prozator să 
schițeze ori să sugereze desti
nul viitor al eroilor săi.

Sînt însă, în cartea lui Iri- 
mie Străuț, pagini și chiar lu
crări asupra cărora el ar 
trebuit să mai reflecteze; 
tîlnim eroi ce nu ne rețin 
tenția din pricina ocolirii 
mii lor lăuntrice, ori a abor
dării psihologiei lor numai pe 
o singură latură. Așa, de pil-

NOTE 
DE LECTOR

fi 
în- 
a- 

lu-

nu deci, o duc&fbine, cum se 
obișnuiește să se spună despre 
o familie care are tot ce-i tre
buie, care datorită muncii sale 
nu duce lipsă ede nimic. Și tot 
așa o duc și celelalte familii 
de colectiviști din Ceacu. Iar 
aceasta pentru că colectiviștii 
de aici au știut să găsească și 
să sporească necontenit izvo
rul bunăstării lor personale, 
care nu e altul decît averea 
obștească. „Dacă crește avutul 
obștesc, fondul de bază al gos
podăriei colective, crește și 
venitul personal al nostru, al 
colectiviștilor", și-au zis ei, și 
în fiecare an au sporit averea 
comună. Au început gospodă
ria colectivă cu o singură vacă 
de lapte. Astăzi au în sectorul 
zootehnic 436 bovine, dintre 
care peste 200 numai vaci cu 
lapte, 700 porci, 1700 oi, pă
sări, albine. La început nici 
pomeneală de culturi irigate. 
Văzînd că de aici ies recolte 
bogate, colectiștii din Ceacu au 
extins culturile irigate pînă în 
prezent la 360 hectare. Au a- 
plicat regulile agrotehnice din 
ce în ce mai bine și cu aju
torul științei au sporit produc
țiile. De la 1500 kg porumb 
la hectar, cît se obținea mai

dă, greutatea misiunii ce o 
îndeplinește tînărul miner din 
„Fluturașii" nu pare a veni 
de acolo că dușmanii puteau 
să-l inhațe în orice moment 
(ceea ce-i cerea un efort in
tens de gindire pentru a-și a- 
sigura securitatea personală), 
cît din faptul că face un drum 
extenuant prin niște galerii 
părăsite și întortochiate, înso
țit de o lampă înțelegătoare 
ce se stinge tocmai la timp. 
Același sentiment, că autorul 
a trecut în fugă peste frămân
tările interioare ale persona
jelor îl încerci și cînd citești 
„Drumul spre ziuă", nuvelă 
merituoasă altfel, sau momen
te ale grevei cum sînt „Fuga*  
rul", schița cea mai slabă a 
volumului, într-o oarecare 
măsură „Muguri păliți", în 
care întâmplările cumplite din 
viața Ilenei lui Istim sînt doar 
relatate, fără a se căuta ecoul 
lor în sufletul ei, scriitorul e- 
mițînd exclamații de felul: 
„Aio, da’ greu i-o fost!“. Po

ca „Vînză-

„Afișele",

lor de a gîndi
capa- 

tot- 
de- 
de 
de

vestiri
toarea de ouă ro
șii", ...............
„Steagul" și altele 
ar fi cîștigat în 
substanță dacă 
autorul ar fi in
sistat mai mult a- 
supra felului de a 
gîndi, asupra fră

mântărilor sufletești ale eroilor. 
Așa cum sînt, fără tt fi false, 
multe din personaje suferă^ 
fie și în unele momente, de 
lipsa de consistență. Ceea ce 
admirăm noi la comuniști în 
primul rînd este deosebita 
lor forță morală (ca în cazul 
lui Vitoșin, de pildă), 
citatea 
deauna obiectiv din care 
curge logic știința lor 
a-și depăși dușmanul și 
a-l face neputincios, rezisten
ța lor morală și inventivitatea 
deosebită. Autorul a insistat 
mult, mai ales pe ultimele a- 
tribute nereușind totdeauna 
să închege personaje pe mă
sura modelelor reale, în ciu
da cunoștințelor sale bogate 
despre mineri, pe care le do
vedește cartea de față.

Cu aceste neajunsuri, ine
rente începutului și asupra 
cărora tânărul prozator ar 
trebui să mediteze cu grijă, 
cartea lui lrimie Străuț, cu o 
tematică deosebit de impor
tantă și, evident, cerînd o 
profundă maturitate ideologi
că și o bună cunoaștere a vie
ții, reușește să transcrie mo
mente importante din lupta 
și viața de odinioară a mine
rilor Văii Jiului, să evoce at
mosfera în care aceasta s-a 
desfășurat. 'Așteptăm, în mod 
firesc, continuarea ei cu un 
volum despre viața de astăzi 
a minerilor, mult mai bogat, 
mai consistent din punct de 
vedere artistic, pe măsura fap
telor eroilor săi.

GEORGE MUNTEAN

înainte, au ajuns la 2500 kg 
porumb boabe la hectar anul 
trecut, și de asemenea, la 3000 
kg grîu la hectar de pe unele 
loturi cultivate anterior cu le
guminoase. Recoltele acestea 
bogate le-a dat posibilitatea 
colectiviștilor din Ceacu să 
contracteze cu statul cantități 
de cereale din ce în ce mai 
mari în condiții avantajoase și 
veniturile bănești ale gospo
dăriei au crescut mereu. Oda
tă cu acestea au crescut și ve
niturile colectiviștilor, valoa
rea zilei muncă ajungînd în 
anul care a trecut la aproape 
40 de lei, dintre care 15 lei 
numai bani. Familiile de co
lectiviști au devenit din an în 
an mai bogate, bunăstarea a 
pătruns în viața oamenilor pe 
măsură ce gospodăria colecti
vă a crescut.

A pătruns bunăstarea și în 
casa nouă a lui Constantin 
Ghenu.

O familie tânără. O istorie 
simplă, firească, plină de lu
mină ca atâtea altele din vre
mea noastră. Și tot belșugul a- 
cesta, siguranța aceasta depli
nă și încrederea fără seamăn 
în viitorul din ce în ce mai 
frumos al fiecăruia dintre 
membrii acestei familii, au a- 
celași izvor comun: munca 
pentru creșterea neîntreruptă 
a averii obștești, grija ne
țărmurită față de oamenii 
muncii a statului nostru de
mocrat-popular.

PETRE GHELMEZ



Nu numai spectatori
„Casa de cultură a studenților ieșeni", nu duce lipsă 

de activități și nici de participanți la aceste activități— 
La Iași însă, studenții sînt mai mult spectatori la activitatea 
casei lor și nu participanți direcți..."

Rindurile de mai sus sînt unele spicuiri din însemnările 
apărute acum citeva luni în ziarul „Scînteia tineretului" 
pe marginea activității Casei de cultură a studenților ieșeni 
și care sintetizau o stare de lucruri necorespunzătoare, exis
tentă în activitatea acestui for cultural al studenților din 
Iași. în plus, articolul în cauză intitulat „De ce doar spec
tatori" ? (apărut în nr. 343S) mai menționa, pe lingă o 
seamă de realizări ale Casei de cultură, și alte aspecte 
critice din care reieșea că activitatea desfășurată necesita 
o serie de îmbunătățiri.

După apariția articolului, 
activitatea Casei de cul
tură, cu ajutorul comi

tetului U.T.M. al centrului 
universitar Iași și al Consiliu
lui U.A.S. a devenit mai rod
nică. Programul Casei de cul
tură a fost îmbunătățit. Un 
loc de seamă l-au ocupat în 
program manifestările cu ca
racter educativ. Dacă acum 
cîteva luni doar 10—20 stu- 
denți participau direct la or
ganizarea și realizarea pro
gramului Casei de cultură, cu 
trecerea timpului au fost an
trenați aproape 500 de stu- 
denți. Cadre didactice, stu
denți fruntași la învățătură, 
au ținut în fața studenților 
numeroase conferințe, dintre 
care amintim: „Materiale și 
metode noi în construcția de 
locuințe", conferențiar : lector 
universitar Ion Dumitrescu; 
„Perspectivele medicinei în 
chirurgia cardio-vasculară", 
conferință ținută de tovarășul 
dr. Diaconescu Mihai, șef de 
lucrări la Institutul de medi
cină din Iași; „Aspecte din 
Republica Populară Coreeană" 
prezentate de Iun Jon Gib — 
student coreean care învață la 
Institutul politehnic din Iași ; 
„Religia în societatea capita
listă și rolul ei reacționar", 
conferențiar : tov. lector uni
versitar Sărmășanu Mihai, 
conferințe care au fost ur
mate fie de reuniuni, fie de 
program de club.

în ultima vreme, numeroa
se acțiuni instructive, intere
sante, folositoare sînt inițiate 
și pregătite de către studenți. 
Unele recenzii sînt ținute atît 
de cadrele didactice cît și de 
către studenți fruntași la în
vățătură. Serile literare, fiind 
mai bine organizate, atrag de 
asemenea, un mare număr de 
studenți. Simpozioanele se 
bucură de o participare activă 
din partea studenților. Seara 
de teatru „Lev Nicolaevici

Muncitorul student
(Urmare din pag. I-a) 

stitutul de construcții 180. Poate 
exista vreo comparație intre a- 
ceste cifre și numărul celor 182 
ingineri ce absolveau acum un 
sfert de veac ? In amfitea
tre și laboratoare a apărut 
figura muncitorului, adevăratul 
stăpin al științei și tehnicii. La 
cursuri muncitorii pătrund as
tăzi către culmile învățăturii, 
tocmai pentru a lega și mal 
strins știința și tehnica contem
porană de munca productivă. 
Este unul dintre aspectele 
majore al epocii de desă
vârșire a socialismului, care a 
insuflat o viață nouă In învă- 
țămîntul superior, pus efectiv in 
slujba întregului popor. Munca 
productivă și știința devin, ast
fel, un întreg; ceea ce era ne
firesc pentru burghezie devine 
firesc pentru noi. Ce poate fi 
mai firesc elect ca tânărul oțe- 
lar să devină inginer siderurg ? 
Și, totuși, pentru ca acest firesc 
logic să devină realitate a fost 
nevoie ca revoluția socialistă să 
spulbere întregul organism al 
orînduirii burghezo-moșierești și 
să întroneze regimul nostru de
mocrat-popular. Cu mîinile care 
făuresc tractoare, cargouri, și 
scot din adîncuri cărbunele și 
țițeiul, cu mîinile care seceră 
grîne din holde, muncitorii au 
așezat astăzi știința la locul ei 
adevărat, în clocotul vieții. Cu
noaște viața adevărată, munca 
creatoare, dacă vrei să-ți însu
șești pe deplin cuceririle științei, 
- pare că spune, astăzi, ritmul 
clocotitor al desăvîrșirii socia
lismului. îndemnul adresat de 

Dragi cititori,
Știu că acum sîntem în plină iarnă, că tractoriștii mai 

au încă mult pînă să-și înceapă lucrul pe ogoare. Totuși 
le ofer aceste „modele" despre cum nu va trebui să lu
creze în viitoarea campanie agricolă de primăvară. E bine 
de știut și de preîntâmpinat.

ARICIUL

Cin-l nu ți-ai reparat bine tractorul sau cînd n-ai învă
țat bine cum să înlături micile defecțiuni.

n Am înlăturat tot ce mi s-a părut stricat și tot nu merge...

Tolstoi", cu care prilej au 
fost interpretate fragmente 
din „Puterea întunericului" și 
„Cadavrul viu” de către stu
denții care fac parte din „Cer
cul de artă dramatică al Casei 
de cultură a studenților a fost 
bine primită de studenți. Men
ționăm de asemenea audiția 
muzicală „Instrumente de 
alamă și percuție" — la care 
și-au dat concursul instru
mentiștii Filarmonicii de stat 
„Moldova", (prezentarea a 
fost făcută de studentul Opri- 
na Gheorghe, membru al cer
cului „Prieteni ai muzicii" al 
Casei de cultură) — precum și 
seara literară „Universalitatea 
și actualitatea poeziei lui Vla-

Pe urinele 
materialelor 

publicate

dimir Maiakovski" care s-a 
bucurat de un deosebit succes.

Asociația studenților prin 
delegații de an și grupe a 
desfășurat o intensă muncă la 
formarea echipei de teatru. 
Casa de cultură a inițiat cu 
acest prilej un concurs pentru 
selecționarea celor mai buni 
artiști amatori. Juriul, din 
care făceau parte printre alții 
Nicolae Moldovanu, regizor la 
Teatrul Național din Iași și 
Constantin Sava, artist la Tea
trul Național, a selecționat 45 
studenți din cei peste 100 care 
s-au prezentat la concurs. Cei
lalți, care n-au intrat în echi
pa de teatru au fost îndru
mați spre brigăzile artistice. 
Mai trebuie evidențiat corul 
casei de cultură format din 
120 de studenți, o formație de 
dansuri populare, precum și o 
orchestră de muzică populară 
și ușoară care au dat specta
cole atît în oraș cît și la sate.

tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej studenților, la cea de a ll-a 
conferință U.A.S.R. a găsit 
ecou in inimile a mii și mii de 
tineri: „Drumul ce! mai sigur 
spre învățământul superior, spre 
o calificare profesională înaltă, 
duce prin școala muncii in uzi
nă, in fabrică, in mină, in gos
podăria agricolă de stat, in gos
podăria agricolă colectivă".

Studenți veniți din producție, 
fruntași la învățătură — cum 
este cazul Iui Gheorghe Vîrco- 
lacu, anul IU metalurgie Ia in
stitutul politehnic din București, 
calificat primul la concursul de 
admitere, fost prim-maistru to- 
pitor la Hunedoara - iată 
un fenomen nou, cu nepu
tință de imaginat înainte 
de Eliberare, vorbind de la 
sine despre realitățile învăță- 
mintului nostru superior. Sîntem 
în perioada măreață în care se 
înfăptuiesc cuvintele geniale ale 
lui Lenin : „Nu se poate închipui 
un ideal de societate viitoare 
fără îmbinarea invățâmîntului 
cu munca productivă a tinerei 
generații: nici invățămintul și 
studiile fără muncă productivă, 
nici munca productivă fără în- 
vățămînt și studii făcuîe para
lel n-ar putea fi ridicate la înăl
țimea cerută de nivelul actual 
al tehnicii și științelor". Pătrun- 
zînd în această „societate vii
toare", care pentru noi se înfăp
tuiește zi de zi, tineretul știe că 
intre învățătură și muncă sînt 
legături tot atît de strinse ca 
intre ziua de azi și cea de mii- 
ne, pe care o pregătim dăruin- 
du-ne toată energia noastră, pe 
drumul luminos arătat de Partid.

Frecventate sînt și cele 9 
cercuri de inițiere și amatori 
(ne referim în special la cel 
de artă plastică, cercul de 
creație literară ,,Mihail Emi- 
nescu", cercul de croitorie, 
foto etc.).

Deși activitatea Casei de 
cultură din Iași a devenit în 
ultima vreme mai bogată, to
tuși mai sînt încă multe lu
cruri de făcut. Sfatul Casei de 
cultură trebuie să fie antrenat 
în organizarea și sprijinirea 
unor acțiuni cultural-educati
ve interesante și bogate în 
conținut.

De multă vreme în planu
rile Casei de cultură au fost 
consemnate numeroase vizite 
la importantele centre indus
triale din împrejurimile lașu
lui. Acest obiectiv din planu
rile de lucru n-a fost încă în
deplinit. Pentru o cunoaștere 
reciprocă între studenți și ti
nerii muncitori trebuie să fie 
invitați de la întreprinderile 
din oraș tineri muncitori, for
mații artistice ale tineretului, 
care să se producă împreună 
cu formațiile artistice studen
țești.

Este bine ca pe viitor cei 
mai talentați studenți din 
echipele artistice din institute, 
fruntași la învățătură, să fie 
antrenați în colectivele artis
tice ale Casei de cultură.

Organizațiile U.T.M. din in
stitute și Consiliul U.A.S. tre
buie să îndrume mai activ, să 
mobilizeze cît mai mulți stu
denți spre diversele activități 
ale Casei de cultură. Pe viitor 
noua conducere a Casei de 
cultură (director: tov. Ion 
Tiba), trebuie să-și lărgească 
colectivul de conducere din 
care să facă parte tovarăși cu 
un spirit inventiv care să al
cătuiască programe cît mai 
variate. Casa de cultură tre
buie să se bucure de mai mult 
ajutor din partea Comitetului 
U.T.M. pe centrul universitar 
Iași pentru ca astfel să se 
reușească ca programele Casei 
de cultură să fie cît mai chib
zuit alcătuite și cît mai bine 
realizate. în acest fel se va 
putea antrena un număr din 
ce în ce mai mare de studenți 
care într-adevăr nu vor mai 
fi spectatori, ci participanți 
activi la buna desfășurare a 
activităților din propria lor 
casă.

I. ISAHA

Sectorul zootehnic al G.A.S. Buftea, regiunea București aduc» 
mari venituri gospodăriei. Procentul de carne și lapte a cres
cut de ia lună la lună. E firesc să se întâmple așa cind anima
lelor li se dă o asemenea îngrijire. In fotografie tehnicianul

Nițu Marin.
Foto : AGERPRES

Azi, în raionul Oaș
(Urmare din 

pag. l-a)

25 de școli de 1 ani, 
o școală medie la 
Negrești și o școală 
profesională agri
colă la Livada care 
asigură fiilor oa
menilor muncii po
sibilitatea de a se in
strui. în anul trecut 
s-a început de ase
menea construcția a 
încă 40 de săli noi 
de clasă din care 12 
au și fost date în 
folosință. In comu

na Turț s-a con
struit o școală cu 
etaj care are 8 săli 
de clasă. în anul de 
învățămînt 1960— 
1961 frecventează 
cursurile peste 9.500 
de elevi. în școlile 
raionului Oaș pre
dau 229 învățători 
și 136 profesori bine 
pregătiți.

în ceea ce pri
vește ocrotirea să
nătății o singură 
comparație este edi
ficatoare. în anii 
regimului burghe-

Atenție la calitate I Șeful cabinetului tehnic Dumitru Moldo- 
veanu și controlorul de calitate Gheorghe Croitoru de la între
prinderea „Boleslav Bierut" din București controlează un nou 

lot de sirmă de cupru.
Foto : AGERPRES

Informații
Președintele Comitetului de 

Stat al Planificării, Gh. Gas- 
| ton-Marin, și ministrul Indus

triei Grele, Constantin Tuzu, 
au nrimit joi la amiază pe 
membrii delegației concernu
lui de stat „Vost" din Austria.

A avut loc cu acest prilej 
un schimb de vederi cu pri
vire la lărgirea schimburilor 
economice și întărirea colabo
rării economice între R. P. 
Romînă și Republica Austria, 
în conformitate cu Comunica
tul comun romîno-austriac cu 
privire la vizita delegației gu
vernamentale romîne în Aus
tria.

*
In cursul dimineții de joi, 

delegația austriacă a vizitat 

zo-moșieresc, în ra
ionul Oaș existau 5 
medici, adică un 
medic la 11.000 de 
locuitori. Azi la 
1700 de locuitori e- 
xistă un medic.

Iată dar numai 
cîteva exemple care 
demonstrează ma
rile transformări ce 
au avut loc în anii 
regimului democrat 
popular sub condu
cerea înțeleaptă a 
partidului și în a- 
cest colț al patriei 
noastre.

Uzinele „23 August" și „Repu
blica" din Capitală.★

Joi 19 ianuarie a părăsit 
definitiv R. P. Romînă dl. 
Shmuel Bendor, trimis extra
ordinar și ministru plenipo
tențiar al Izraelului la Bucu
rești.

La plecare dl. Shmuel Ben
dor a fost salutat de Nicu 
Șerban, director- ad-interim al 
Protocolului Ministerului Afa
cerilor Externe.

★
Joi a părăsit Capitala, Ma

nuel Corrales, secretar per
manent al Comisiei naționale 
cubane pentru U.N.E.S.C.O., 
care a făcut o vizită in țara 
noastră la invitația Comisiei 
naționale a R. P. Romîne pen
tru U.N.E.S.C.O.

(Agerpres)

Spectacole
Teatre

Cavaleria Rusticană și Paiațe: 
Teatrul de Operă și Balet al 
R.P.R.; Siciliana: Teatru! Natio
nal ,,I. L. Garagiale" (Sala Stu
dio); Scandaloasa legătură din. 
tre d-l Kettle și d-na Monn: 
Teatrul Armatei (Sala Magheru); 
Musafiri nepoftiți: Teatrul Arma
tei (Sal*  Studio); Tache, lanche 
și Cadir: Teatrul Municipal (Sa a 
Matei Millo); Menajeria de sti
clă: Teatrul Municipal (Sala Fi. 
limon Sîrbu); Fiul rătăcitor: 
Teatrul Muncitoresc C.F.R. Giu- 
lești ; Scrisori de dragos
te : Teatrul pentru Copii șl 
Tineret (Sala din C. Miile) ; Ci
ne a ucis?: Teatrul pentru Copii 
și Tineret (Sal*  Libertatea) ;Re- 
vista iglinzilor: Teatrul Satiric- 
Muzical „C. Tănase" (Sala 
Sa voi); Vitamina M... mu
zica : Teatrul Satiric-Muzieal 
,,C. Tănase" (Sala Victo- 
ria); Sender Blank: Teatrul E- 
vreiesc de Stat; Boccacio: Tea
trul de Stat de Operetă (Sala 
Palatului R.P.R.); Celebrul 702: 
Teatrul de Comedie;

Cinematografe
Alerg după o stea: Patria. I. C. 

Frimu, înfrățirea între popoare, 
V. Roaită, Libertății: Mama In

Răspunderea întrep
(Urmare din pag. l-a)

mult pe cursanți la frecven
tarea cu regularitate a cursu
rilor și, ceea ce este mai im
portant, Ia însușirea temeini
că a materialului predat.

Cursurile de ridicare a ca
lificării pentru operatori chi- 
miști, mecanici de întreține
re, sudori și electricieni de 
exploatare, oameni care au 
absolvit deja o școală profe. 
sională sau o altă școală de 
calificare și care au un grad 
de cunoștințe mai înalte, di
feră ca mod de organizare 
față de cursul de șase luni 
de ridicare a calificării. Aci, 
la aceste cursuri organizate 
pe profesii, se fac expuneri 
privind anumite părți din in
stalații — parametri tehnolo
gici, exploatare și întreține
re etc., urmate de discuții în 
comun pentru lămurirea și 
clarificarea tuturor probleme
lor. Tn programul acestor 
cursuri sînt prevăzute, de a- 
semenea, lecții practice la 
noile instalații în curs de 
montare în uzina noastră. 
Aceste măsuri au o impor
tanță deosebită. La intrarea 
în producție a noilor linii ele 
trebuie să producă cu întrea
ga capacitate proiectată. Ori, 
acest lucru nu este posibil 
dacă muncitorii nu cunosc 
dinainte la perfecție instala
țiile. In același scop, Minis
terul Industriei Petrolului și 
Chimiei ne-a aprobat ca per
sonalul ce va deservi noile 
instalații să fie trimis pentru 
specializare la diferite uni
tăți unde funcționează deja 
instalații asemănătoare. In 
mod special noi ne vom 
ocupa însă ca acești oameni 
întorși de la specializare, 
încă înainte de sfîrșitul lu
crărilor de montaj și probe 
tehnologice, să lucreze, să cu
noască și să-și însușească 
alături de montori sistemul 
de funcționare a noilor insta
lații.

Una din problemele cen
trale care stă în atenția co
lectivului de conducere al 
uzinei noastre este acum pro

Vizita da plecare 
a ambasadorului 

R. P. Albania 
la președintele 

Prezidiului Marii 
Adunări Naționale 
a R. P. Romîne, 

Ion Gheorghe Maurer
în legătură cu plecarea de

finitivă din R- P. Romînă, 
ambasadorul R. P. Albania la 
București, Hasan Alimerko, 
a făcut o vizită protocolară la 
19 ianuarie președintelui Pre
zidiului Marii Adunări Na
ționale a Republicii Populare 
Romîne, Ion Gh. Maurer.

(Agerpres)

Prin îmbunătățirea 
indicelui de utilizare
Oțelarii de la cuptorul Mar

tin al uzinelor „Industria Sir- 
mei" — Cîmpia Turzii, acor- 
dină conform angajamentului 
luat, o atenție mai mare în
treținerii cuptorului și îmbu
nătățirii regimului termic, au 
sporit indicele de utilizare a 
cuptorului cu 4 la sută. în 
acest fel ei au dat anul acesta, 
peste plan, 42 tone de oțel.

Muncitorii de la cuptoarele 
electrice ale uzinei au ca o- 
biectiv principal în întrecere 
îmbunătățirea calității oțeluri
lor. Datorită respectării proce
sului de fabricație și ridicării 
calificării topitorilor, toate șar
jele elaborate în acest an au 
corespuns Ia analiza chimică, 
calitatea oțelurilor pentru rul- i 
menți îmbunătățindu se sim
țitor.

-----•-----
Vizita unei delegafii 

de ziariști cehoslovaci
La invitația Uniunii Ziariș- i 

tilor din R. P. Romînă se află I 
în țară o delegație a Uniunii ! 
Ziariștilor din R. S. Ceho- I 
slovacă, condusă de dr. Ște- j 
fan Rais, vicepreședinte al U- • 
niunii Ziariștilor din R. S. Ce
hoslovacă. directorul agenției 
CTK din Bratislava.

Din delegație mai fac parts 
ziariștii Ludek Kapitola, Ka
rel Zieris și Rudolf Nittman.

Oaspeții s-au întîlnit cu re
prezentanți ai conducerii U- 
niunii Ziariștilor, vizitează re
dacții ale ziarelor din Capita
lă și din țară.

dia: Repubiica, București, Miori- 
ța; Cimecul mării: Magheru, 8 
Martie. Flacăra, Lumina; Bătri- 
na pianina: V. Alecsandri, Ma
xim Gorki: Soldați fără unifor
mă: Gh. Doja, Al. Sahia; Visul 
unei nopți de vară: Elena Pavel, 
30 Decembrie; Ștrengarii: Cen. 
trai; Darclee: Victoria; Program 
specia: (pentru copii). Pescuitori 
in apă tulbure (pentru adulți): 
13 Septembrie; Hocheistul de 
rezervă: Timpuri Noi. Done*
Simo; Discipolul diavolului: Ti
neretului; Confidentul doamne
lor: Al. Popov, B. Deiavrancea; 
Haiducul de pe Ceremuș: Grivi- 
ta. Arta; Pe cărările junglei:, 
iMunca; Marea mă cheamă: T. 
Vladimirescu; Muntele: Moșilor; 
Medicul și vraciul: 23 August; 
Oleko Dundici: 16 Februarie; 
Fete de aceeași vlrstă: Popular; 
Normandie Niemen: M. Emines, 
cu; Pescuitori in apă tulbure: 
Ilie Pintilie; Bădăranii: 8 Mat; 
Mizerabilii (ambele serii) : Cul
tural ; Palatul de cleștar: 
Unirea : Fiul meu se însoa
ră : C-tin Davi-d ; Scrisoare 
neexpediată: 1 'Mai, N. Bălcescu; 
Cad frunzele: Volga; Cuibul vul
turilor: Floreasca; Hanul din 
Spessart: G. Coșbuc. G. Bacovia; 
Eugenie Grandet: Drumul serii; 
Rosemarie: Olga Bancic, Aurel 
Vlaicu.

tecția anticorosivă a instala
țiilor, prin folosirea unor me
tode noi de protejare a me
talelor feroase, prin alumi- 
nizarea suprafețelor șl acope
rirea lor cu chituri speciale 
antiacide sau înlocuirea a- 
cestora cu materiale plastice 
care sânt mult mai rezistente 
la acțiunea corosivă a agen- 
ților chimici. Pentru execu
tarea tuturor acestor lucrări, 
uzina noastră nu a primit de 
nicăieri oameni pregătiți spe
cial. S.a ivit, așa cum se 
ivește uneori în uzină, nece
sitatea pregătirii de urgență 
a unui număr de muncitori 
care să execute aceste lucrări 
de înaltă calificare. Astfel 
un număr de muncitori se
lecționați din diferite com
partimente din uzină, sînt 
pregătiți acum în însușirea 
tehnicii de aluminizare și în 
celeilalte procedee de protec
ție anticorosivă.

Dar ridicarea necontenită 
a calificării nu este o proble
mă care trebuie să preocupe 
numai pe muncitori. Inginerii 
și tehnicienii uzinei au și ei 
deopotrivă nevoie de o conti
nuă ridicare a calificării, de 
specializare. Ce facem noi în 
această privință ?

Ca forma cea mai nimerită 
pentru îmbogățirea cunoștin
țelor profesionale, pentru 
specializare, noi am ales se
siunile de referate tehnico- 
științifice. Astfel, dună un 
program dinainte stabilit, lu. 
nar un inginetr-doi sau câteo
dată chiar trei, în fața între
gului colectiv de ingineri și 
tehnicieni al uzinei prezintă 
un referat tehnico-științific, 
care e urmat apoi de largi 
dezbateri. Temele pentru a- 
ceste referate sînt alese toc
mai din rîndui problemelor 
curente ale producției uzinei 
noastre, atît în privința rea
lizării unor produse cu indici 
calitativi, cît mai înalți, cît 
și în ceea ce privește mărirea 
producției, reducerea prețului 
de cost, automatizarea și mo
dernizarea, schimbarea unor 
procese de fabricație.

Trebuie să amintim de a"

Un vajnic luptător 
al clasei muncitoare
20 de ani de la asasinarea 

lui Constantin David
Se împlinesc 20 de ani de 

la asasinarea luptătorului co
munist Constantin David, care 
și-a închinat întreaga viață și 
activitate luptei pentru elibe
rarea oamenilor muncii de 
sub jugul exploatării capita
liste.

Născut în 1908 în familia 
unui strungar ceferist, Con
stantin David învață, la rîn
dui său, aceeași meserie la 
Atelierele C.F.R. Grivița, unde 
avea să muncească ani de-a 
rîndui.

Tatăl său și tovarășii de 
munej i-au vorbit adesea des
pre luptele muncitorilor din 
13 decembrie 1918, 
despre greva ge
nerală din 1920, 
despre crearea 
partidului comu
nist, ceea ce l-a 
făcut să înțeleagă 
tot mai mult ne
cesitatea de a se 
încadra în lupta 
clasei muncitoare 
pentru o viață 
mai bună.

în urma activi
tății rodnice depu
se în rindurile ti
neretului ceferist, 
Constantin David 
este primit, în 
1928, în Uniunea 
Tineretului Comu
nist din Rominia. 
După terminarea 
armatei, in 1932. 
se angajează din 
nou la Grivița, 
unde muncitorii, 
sub conducerea 
partidului comunist, pregăteau 
un nou și puternic asalt îm
potriva exploatării capitaliste.

Cu ocazia grevei celor 7.000 
de ceferiști din 2 februarie 
1933, la care guvernul bur- 
ghezo-moșieresc a răspuns 
prin declararea stării de ase
diu și printr-un nou decret 
al comandamentului militar 
de dizolvare a tuturor orga
nizațiilor muncitorești, Con
stantin David, împreună cu 
numeroși fruntași ai muncito
rilor ceferiști a fost arestat

După șase luni de închi
soare, timp în care au avut 
loc glorioasele lupte ale mun
citorilor ceferiști și petroliști, 
organizate și conduse de par
tid, Constantin David se a- 
vîntă din nou în luptă.

La începutul anului 1934, 
devine membru al Partidului 
Comunist din Romînia. în 
anii următori, în ciuda perse
cuțiilor, arestărilor și schin
giuirilor la care era supus de 
către călăii poliției și sigu
ranței odiosului regim bur- 
ghezo-moșieresc, Constantin 
David ia parte la numeroase 
acțiuni de luptă ale clasei 
muncitoare. El contribuie la 
acțiunea de pregătire a mar
torilor pentru procesul cefe
riștilor, ajută la organizarea 
de noi celule de partid la 
C.F.R., luptă din toate pute
rile sale împotriva oportuniș
tilor, care căutau să acapa
reze conducerea sindicatelor 
muncitorilor ceferiști. Parti
dul îi încredințează sarcini 
tot mai importante. El începe 
să lucreze în cadrul Comite
tului Județean Ilfov al P.C.R.-, 
ca secretar al organizației 
P.C.R. București. Ajutat în
deaproape de Ilie Pintilie, 
membru al C.C. al P.C.R. care 
lucra atunci la Grivița Ro
șie, Constantin David, orga
nizează o serie de acțiuni im
portante.

La 1 Mai 1935, el a pro

Tinderii
semenea că pentru buna reu. 
șită a acestor acțiuni de ri
dicarea calificării și de spe
cializare la nivelul tehnicii 
celei mai avansate, cu ajuto
rul organizației de partid, cei 
mai buni tehnicieni și ingi
neri din uzină predau lecții 
teoretice și practice la cursu
rile din uzină. Dar nu numai 
atât. Conducerea uzinei se 
ocupă cu multă răspun
dere de asigurarea tuturor 
condițiilor materiale necesa
re bunei desfășurări a cursu
rilor — săli de clasă, litera
tură tehnică și alte materiale 
didactice, rechizite etc.

Trebuie să subliniem faptul 
că în această importantă ac- 
țiune, organizația U.T.M. ne 
acordă un prețios sprijin. Nu 
este deajuns să iei măsuri ad
ministrative pentru încadra
rea tuturor oamenilor într-o 
formă de ridicare a calificării. 
Dacă tînărul muncitor sau 
inginer nu a înțeles impor
tanța acțiunii întreprinse de 
noi, necesitatea ridicării per
manente a calificării sale 
profesionale, atunci nici re
zultatele obținute de fiecare 
în parte nu vor fi cele mai 
bune. Iată de ce cred că 
organizația U.T.M. din uzina 
noastră ar trebui să explice 
tinerilor muncitori importan
ța deosebită a specializării și 
ridicării continue a califică
rii. Organizația U.T.M. ar tre
bui să se ocupe nu numai 
de mobilizarea tinerilor la 
cursuri, dar și să.i însufle
țească, să le trezească intere
sul șj preocuparea pentru în
sușirea cît mai temeinică a 
materialului predat Ia cursuri.

Sîntem încredințați că acor- 
dînd importanța cuvenită ri
dicării calificării muncitori
lor, inginerilor și tehnicieni
lor din uzină la înaltul nivel 
de tehnicitate al instalațiilor 
noastre, vom răspunde cu 
cinste sarcinilor trasate de 
cel de al IIHea Congres al 
P.M.R. îndeplinind cu succes 
sarcinile planului de stat pe 
anul 1961.

curat, șase difuzoare care 
au fost instalate cu dibă
cie în diferite părți ale 
pădurii Andronache, în așa 
fel îneît poliția să le poa
tă găsi cît mai tîrziu și 
numai după ce muncitorii vor 
fi ascultat cuvîntul partidului.

Un an mai tîrziu, la 1 Mal 
1936, Constantin David a vor
bit muncitorilor, la „Casa po
porului", sub nasul polițiști
lor, care ocupaseră intrările 
cu intenția de a aresta pe cei 
care vor face agitație comu
nistă. Constantin David ajutat 
de un grup compact de mun
citori, care l-au luat în mij

locul lor, a reușit să iasă din 
clădire.

Constantin David s-a ocu
pat mult și de educarea tine
rilor ceferiști, organizînd, pe 
bază de fonduri colectate, vi- 
rionări de filme, sovietice la 
un cinematograf din Calea 
Griviței, procurînd tinerilor 
muncitori cărți sovietice de 
literatură etc.

După arestarea lui Ilie Pin- 
tilie, răspunderea muncii la 
Uniunea C.F.R. i-a revenit lui 
Constantin David, care a lup
tat cu abnegație pentru Apli
carea în viață a liniei parti
dului în sinul acestui sin
dicat.

Concediat de la C.F.R. pen- 
tru agitație comunistă, ares
tat în repetate rînduri el reu
șește cu greu să se angajeze, 
în 1938 la fabrica de cuie 
„Goldemberg", unde, împreu
nă cu alți comuniști organi
zează și conduce greva de 5 
săptămîni a muncitorilor din 
fabrică, cu care s-au solida
rizat și muncitorii de la Uzi
nele „Vulcan1* și de la Fabrica 
de bere „Bragadiru".

La puțin timp după instau
rarea dictaturii sîngeroase le- 
gionaro-fasciste în Romînia 
(septembrie 1940), Constantin 
David, organizează marea de
monstrație din cartierul Obor, 
desfășurată sub lozincile: 
„Jos fascismul", „Jos teroa
rea", „Vrem pîine, nu război", 
„Trăiască Uniunea Sovietică, 
patria muncitorilor și țărani
lor".

Aceasta a fost una dintre 
ultimele acțiuni la a căror or
ganizare a contribuit din plin 
Constantin David. El a căzut 
victima valului de teroare le- 
gionaro-fascistă în urma că
ruia au fost omorîți zeci și 
sute de muncitori comuniști 
și antifasciști.

în luna ianuarie 1941, Con
stantin David a fost ridicat 
de legionari, schingiuit în 
mod bestial și apoi dus în pă-t 
durea Pantelimon, unde a fosț 
asasinat. în ciuda terorii po*  
liției burghezo-moșierești, nu# 
meroși muncitori l-au condui 
pe ultimul drum. „Muncitorii 
de la căile ferate pentru care 
ai luptat, nu te vor uita nici
odată" — scria pe coroana de 
flori adusă de muncitorii ce
feriști.

Alături de alți numeroși 
eroi ai clasei muncitoare, 
Constantin David reprezintă o 
pildă de devotament și spirit 
de sacrificiu puse în slujba 
poporului muncitor.

VICTORIA ȘTEFANESCU

Concert simfonic 
în cinstea 

unor colective 
de oameni ai muncii

Joi seara, în studioul de 
concerte aii Radioteleviziunii 
a avut loc un concert simfo
nic popular al Orchestrei sim
fonice a Radioteleviziunii di
rijat de Ludovic Bacs. Con. 
certul a fost dat în cinstea 
colectivelor de muncitori, teh
nicieni, ingineri șj funcțio
nari de la fabrica de confec
ții „Gheorghe Gheorghiu- 
Dej" și fabrica de încălțămin
te „Flacăra Roșie".

-----•-----

La odihnă 
pe Valea Prahovei 
în stațiunile climaterice Si

naia și Bușteni se află la o- 
dihnă peste 1.000 de oameni 
ai muncii. Pentru acest an, în 
stațiunile din regiunea Plo
iești au fost create condiții de 
cazare pentru 60.000 de vizi
tatori. Măsurile organizatorice 
luate de conducerile stațiuni
lor au dus la sporirea capaci
tății de cazare cu aproape 500 
de locuri. .

Pentru oamenii muncii ve
niți la odihnă în aceste sta
țiuni este organizată o bogată 
activitate culturală și turisti
că. Zilnic sînt programate con
ferințe, recenzii, concursuri 
„Cine știe, cîștigă", serate, 
precum și excursii în locurile 
pitorești din împrejurimi.

(Agerpres)



La Astrahan:

Hotărirea plenarei C.C. al P.C.U.S.
cu privire la rezultatele Consfătuirii reprezentanților

partidelor comuniste și muncitorești

se

MOSCOVA 19 (Agerpres). 
— TASS transmite : Plenara 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist al Uniunii 
Sovietice, care și-a încheiat 
lucrările la 18 ianuarie, a a- 
probat linia politică și acti
vitatea delegației Partidului 
Comunist al Uniunii Sovieti
ce. în frunte cu Nikita Hruș- 
ciov, la Consfătuirea repre
zentanților partidelor comu- 
niște și muncitorești.

în hotărirea Plenarei cu 
privire la rezultatele Consfă
tuirii reprezentanților parti
delor comuniste și muncita- 

, rești, care a avut loc în no- 
' iembrie I960 la Moscova,
spune că Plenara aprobă De
clarația și Apelul către po
poarele din lumea întreagă, 
adoptate la Consfătuire, și 
consideră necesar că în toa
te domeniile activității Parti
dului Comunist al Uniunii So
vietice să se țină seama de 
aprecierile și concluziile cu. 
prinse în ace6te documente.

Plenara C.C. al P.C.US. 
subliniază că Consfătuirea re
prezentanților partidelor co
muniste și muncitorești a con
stituit un eveniment istoric 
de importanță mondială. Re
zultatele ei sînt o manifesta
re elocventă a coeziunii de 
nezdruncinat a partidelor co
muniste și muncitorești pe 
baza marxism-Ieninismului, 
a hotărîrii lor ferme de a păzi 
și pe viitor ca lumina 
solidaritatea proletară 
națională, unitatea și 
nia lor frățească.

Noile idei și teze cuprinse 
în Declarație, se spune în ho
tărîre, reprezintă o aplicare și 
o nouă dezvoltare a marxism- 
Ieninismului în condițiile ac
tuale, cind situația internațio
nală și raportul forțelor de 
clasă se modifică tot mai ho 
tărit în favoarea socialismu
lui. Declarația constituie plat
forma ideologică comună și 
programul de luptă al tuturor 
partidelor comuniste și mun
citorești.

Plenara subliniază că Ape
lul către popoarele din lumea 
întreagă, adoptat la Consfă
tuirea reprezentanților parti-

ochilor 
inter- 

priete-

delor comuniste și muncito
rești, are o mare însemnătate 
pentru intensificarea luptei 
în vederea izbăvirii omenirii 
de primejdia războiului.

Caracterizarea marxist-le
ninistă a timpurilor noastre, 
a căror principală trăsătură 
distinctivă constă, după cum 
se arată în Declarație, în fap
tul că sistemul mondial so
cialist devine factorul hotărî- 
tor al dezvoltării societății o. 
menești, are o 
principială pentru 
politica mișcării 
internaționale.

în hotărîre se arată că Ple
nara C.C. al P.C.U.S. a primit 
cu profundă satisfacție apre
cierea unanimă de către parti- 
cipanții la Consfătuire a me
ritelor P.C.U.S. față de mișca
rea comunistă internațională.

Această înaltă apreciere a 
activității și experienței par
tidului nostru, se subliniază 
în hotărîre, însuflețește pe 
comuniștii sovietici Ia o luptă 
și mai activă pentru construi
rea comunismului în țara noa
stră care. prima în istorie, 
croiește întregii omeniri ca
lea spre un viitor luminos, la 
luptă pentru întărirea conti
nuă a puterii lagărului socia
list.

Partidul Comunist al Uniu
nii Sovietice, se spune în ho- 
tărîrea Plenarei, va promova 
și pe viitor politica externă le
ninistă de coexistență pașni
că a statelor cu orînduiri so
ciale diferite. Pînă la înfăp
tuirea dezarmării, P.C.U.S. va 
face tot ce va fi necesar pen
tru a menține la nivelul cu
venit puterea de apărare a pa
triei, considerînd că aceasta 
este o condiție de cea mai 
mare importanță a menține
rii păcii, pentru a contribui 
prin toate mijloacele la asigu
rarea securității întregului la
găr socialist, se arată în hotă-

importanță 
teoria și 
comuniste

Partidul Comunist al Uniu
nii Sovietice, ca și toate par
tidele frățești, vede în unita
tea și coeziunea partidelor co
muniste și muncitorești, a 
popoarelor din țările socialis-

Hotărirea adoptată de plenara

C. C al P. C. din Grecia
ATENA 19 (Agerpres). — 

Ziarul „Avghi" a publicat 
textul hotărîrii celei de-a 
14-a plenare a C.C. al parti
dului Comunist din 
despre situația 
țară.

în hotărîre se 
în ultimul timp 
tuația economică s-a înrăută
țit continuu, a crescut costul 
vieții, au scăzut veniturile 
țăranilor, au crescut impozi
tele, s-a intensificat penetra
ția capitalului străin în eco
nomia țării. Grecia este ame
nințată de a fi înrobită din 
nou de către imperialismul 
german prin așa-numitul aju
tor militar acordat Greciei de 
Germania occidentală.

C.C. al P.C. din Grecia 
cheamă toate forțele patrio

Grecia
politică din

subliniază că 
în Grecia si-

să intensifice
planurilor

țe. în devotamentul lor față 
de ideile marxism-leninismu- 
lui, sursa principală a forței 
și invincibilității lagărului so
cialist.

Plenara P.C.U.S. relevă im
portanța concluziilor Consfă
tuirii cu privire la rolul cres- 
cînd al mișcării de eliberare 
națională în dezvoltarea mon
dială, la posibilitățile cres- 
cînde de lichidare definitivă a 
sistemului colonial, de forma
re a unor state independente 
de democrație națională.

In hotărîre se subliniază că 
poporul sovietic consideră că 
are datoria intemaționalistă de 
a acorda tot sprijinul moral 
și material popoarelor care 
luptă pentru eliberarea lor de 
sub jugul imperialist și colo
nial, pentru o dezvoltare na
țională independentă.

Procesul
conducători
ISTANBUL 19 (Agerpres). 

— TASS transmite: De peste 
trei luni pe insula Iassî-Ada 
continuă procesul intentat cli
cii lui Celal Bayar și Adnan 
Menderes, răsturnată de la 
putere în mai, anul trecut.

Tribunalul a judecat deja 
aproximativ zece procese. Ma
joritatea dintre ele au dove
dit vina lui C. Bayar și 
A. Menderes și a altor frun
tași ai Partidului democrat. 
Recent s-a încheiat procesul 
în legătură cu pogromurile 
care au avut loc la Istanbul 
și Izmir în zilele de 6 și 7 
septembrie 1955 în rîndui 
populației grecești. Martorii, 
care au luat cuvîntul au ară
tat că aceste pogromuri au 
fost pregătite direct de foști 
conducători turci în frunte 
cu Menderes.

In prezent se judecă proce-

tice din țară 
lupta împotriva 
revanșarzilor de la Bonn, îm
potriva creării de baze ra- 
chete-nucleare în Grecia și a 
dotării armatei grecești cu 
arma atomică, pentru reduce
rea cheltuielilor militare și 
lichidarea bazelor militare 
străine. Partidul Comunist 
din Grecia cere stabilirea pă
cii și prieteniei cu toate po
poarele și în primul rînd cu 
popoarele din Balcani, dez
voltarea relațiilor cu țările 
socialiste, ridicarea nivelului 
de trai al poporului, legaliza
rea P.C. din Grecia și anula
rea legilor excepționale. P.C. 
din Grecia cere de asemenea 
alegeri libere pe baza siste
mului proporțional simplu.

In împrejurimile pitorești ale 
orașului Kamenca din R.S.S. 

Autonomă Buriată.

Expoziția ,R. P. Romînă 
pe drumul construirii socialismului
MOSCOVA 19. — Corespon

dentul Agerpres transmite : Re
cent, la Muzeul regional din 
Astrahan, oraș situat Ia vărsarea 
Volgăi în Marea Caspică, s-a 
deschis expoziția documentară : 
„Republica Populară Romînă 
pe drumul construirii socialis
mului". Expoziția cuprinde pa
nouri cu fotografii, reproduceri 
după opere ale pictorilor și gra
ficienilor romîni, 
tume naționale, i 
cărți. Cu ocazia 
poziției a avut

albume, cos- 
ceramică, discuri, 
deschiderii ex- 
loc o festivitate

la care au luat parte numeroși 
locuitori ai orașului Astrahan. 
B. Malov, secretar al Comitetu
lui orășenesc Astrahan al 
P.C.U.S., a vorbit cu acest pri
lej despre interesul crescînd al 
tuturor oamenilor sovietici față 
de succesele poporului romin 
în construirea socialismului.

Tot în Astrahan, intr-una din 
sălile Institutului piscicol, a a- 
vut loc o seară închinată priete
niei sovieto-romine, la care au 
participat numeroși stndenți 
corpul didactic.

R. S. S. se vor organiza

După cum s-a comunicat 
unui corespondez- al agenției 
TASS la Camera Unională de 
Comerț, anul acesta în Uni
unea Sovietică te vor organi
za peste 30 de expoziții stră
ine. Cele mai mari vor fi ex
poziția de comerț și industrie 
a Angliei ți Expoziția Na
țională Francezi care se vor 
deschide tn vara acestui an 
în Parcul de cultură și odih
nă „Sokolniki’ din Moscova.

Proporții asemănătoare va 
avea și expoziția industriei u-

foștilor
ai Turciei

șoare din Republica Democra
tă Germană.

Vor fi deschise de asemenea 
trei expoziții ale Italiei

Potrivit acordului de schim
buri culturale între U.R.S.S. 
și S.U.A., se prevede să se 
deschidă expozițiile america
ne „Mase plastice", „Utilaj 
medical", „Transportul".

Cehoslovacia va organiza o 
serie de expoziții și anume d*  
mobilă, instrumente muzicale, 
produse din hirtie, utilaj me
dical etc.

Republica Federală Germa
nă va organiza o expoziție de 
mașini pentru producția de 
fiole și de aparate pentru 
măsurarea cantității lichidu
lui care trece prin ele și pen
tru regularizarea debitului 
lor. Olanda va prezenta ulti
mele modele de confecții.

sele în legătură cu înăbușirea 
opoziției. Depozițiile martori
lor arată că Mend eres și com
plicii săi au recurs la metode 
de teroare directă împotriva 
liderilor partidelor de opozi
ție și a reprezentanților pre
sei.

In cutând va începe jude
carea procesului în legătură 
cu împușcarea participanților 
la demonstrațiile studențești 
care au avut loc în primăvara 
anului trecut la Istanbul și 
Ankara. Acest proces va do
vedi încă o dată în 
foștii guvernanți ai 
i-au lichidat pe cei 
pronunțat împotriva 
lui de violențe. în fața tribu
nalului vor compare 118 per
soane. Pentru majoritatea din
tre ele acuzarea cere pedeap
sa cu moarte sau detențiune 
pe termen îndelungat.

Ultimul mesaj economic 
al lui Eisenhower

WASHINGTON 
preș). - TASS

19 (Ager- 
transmite ’ 

La 18 ianuarie, președintele 
Eisenhower a adresat Con
gresului ultimul mesaj econo
mic

încercând prin toate mij
loacele să evite cuvintele 
„declin industrial" sau „de
presiune", care apar în tit
lurile tuturor ziarelor ameri
cane, Eisenhower dă asigurări 
că economia Statelor Unite 
ar trece pur șj simplu prin- 
tro perioadă de „adaptare 
nesatisfăcătoare". Faptele ca
re atestă starea deplorabilă 
a economiei americane sînt 
însă atît de evidente incit, cu 
toate eforturile lui Eisenho
wer de a le ocoli sau de a le 
prezenta într-o lumină favo
rabilă, ele vorbesc de la 
sine. însuși Eisenhower recu
noaște că „în cea de a doua 
jumătate a anului 1960 pro
ducția și procentul de folosi
re a brațelor de muncă s-au 
redus, iar șomajul a crescut".

Creșterea acută a șomaiu-

ce fel
Turciei 
ce s-au 
regimu-

lui, care chiar potrivit date
lor oficiale micșorate, s-a ri
dicat în decembrie la 4,5 mi
lioane de oameni, săptămînă 
de lucru incompletă și redu
cerea salariilor — iată ce a 
adus deja oamenilor muncii 
americani declinul economic, 

în cei opt ani ai adminis
trației lui Eisenhower nive
lul general al prețurilor de 
consum în Statele Unite a 
crescut cu 11,4 la sută. S-au 
scumpit în mare măsură plă
țile pentru serviciile de im
portanță vitală pentru oame
nii muncii ca transporturile 
— cu 16 la sută, chiriile — 
cu 20,2 la sută, asistența me
dicală — cu 33,1 la sută.

Raportul economic prezen
tat de Eisenhower în 
Congresului este, în 
voinței autorului său, 
vadă incontestabilă a 
lui că faimoasa „eră

fața 
ciuda 
o do- 
faptu- 
Eisen- 

hower" ia sfîrșit într-un mo
ment cind Statele Unite au 
intrat într-o perioadă de de
clin economic.

Marionetele colonialiștilor 
pregătesc uciderea lui Lumumba

• P. Lumumba este în stare grava e Amănunte 
despre felul cum a fost transferat premierul 

congolez la Elisabethville • Indiferența 
reprezentanților O. N. U

i-a transportat pe aeroportul 
din Moanda. De aici un avion 
„Ds-4“ pilotat de căpitanul 
belgian Van Der Meersch, i-a 
dus pe Lumumba, Mpolo și 
Okito la Elisabethville.

Autoritățile O.N.U. din Con
go continuă să manifeste o In
diferență criminală față de 
soarta lui Patrice Lumumba. 
După cum anunță agenția Ta- 
niug, reprezentanții O.N.U. 
„și-au exprimat uimirea" în 
legătură cu transferarea pre
mierului congolez de la Thys
ville în Katanga. Unul din a- 
cești reprezentanți a declarat 
că „O.N.U. nu dispune de in
formații" în legătură cu cele 
întîmplate.

Un purtător de cuvînt al 
O.N.U. a încercat chiar să

LEOPOLDVILLE 19 (Ager
pres). — Faptul că primul mi
nistru al guvernului legal 
congolez, Patrice Lumumba, 
se află în mîinile belgienilor 
și ale slugilor lor din Katan
ga agravează pericolul care 
planează asupra vieții lui.

încercînd să pregătească o- 
pinia publică in vederea uci
derii lui Lumumba, clica lui 
Chombe răspindește prin in
termediul corespondenților de 
la Hisabethville ai agenții
lor de informații occidentale 
știri despre „înrăutățirea acu
tă" a stării sănătății primului 
ministru al Republicii Congo. 
Corespondentul agenției Reu
ter transmite că „potrivit co
municatelor oficiale, Lumum
ba este în stare gravă".

Căutînd să preîntîmpine 
demonstrațiile populației din 
Katanga în sprijinul lui Lu
mumba, în ajunul transpor
tării acestuia din Thysville 
jandarmii lui Chombe au ope
rat arestări în masă în rîndui 
celor bănuiți că nutresc sim
patie față de Lumumba.

Măsurile privind transfe
rarea lui Lumumba în Katan
ga au fost luate în mare se
cret, scrie ziarul francez „Pa
ris Presse L’intransigeant". în 
dimineața zilei de 17 ianuarie, 
arată ziarul, Patrice Lumum
ba și ceilalți au fost scoși din 
carceră și transferați în tabă
ra Hardy din Thysville. La 
început prizonierii, cu mîinile 
legate, au fost duși sub pază 
puternică Pe aeroportul auxi
liar din Lukala — o mică lo
calitate situată la 40 de km. 
de Thysville. Acolo ei au fost 
aruncați într-un avion

nege că Lumumba și celelalte 
două personalități congoleze 
transportate împreună cu el 
ar fi fost maltratați. Este po
sibil să fi fost bătuți, a decla
rat el, dar O.N.U. nu cunoaște 
acest lucru. Este cu atît mai 
curios că autoritățile O.N.U. 
nu știu nimic despre maltra
tările la care au fost supuși 
Lumumba și tovarășii săi cu 
cît chiar soldații din cadrul 
trupelor O.N.U. care erau de 
gardă la aeroport în timpul 
sosirii avionului cu care erau 
transportați prizonierii au po
vestit, după cum se știe, des
pre modul sălbatic în care au 
fost bătuți Lumumba și tova
rășii săi.

Foto : TASS - MOSCOVA

Sfidînd voinfa 
popoarelor

Guvernul francez 
va experimenta prima 

bombă cu hidrogen
PARIS 19 (Agerpres). — 

TASS transmite : Ziarul „Paris- 
Jour" informează că după cele 
trei explozii atomice efectuate 
în Sahara, guvernul francez se 
pregătește să experimenteze 
prima bombă cu hidrogen de 
fabricație franceză.

In acest scop a fost aleasă 
insula Kerguelen, situată în O- 
ceanul Indian. Depunerile ra
dioactive primejdioase rezultate 
din explozia acestei bombe poă 
ajunge ușor pe extremitatea 
dică a continentului african, îgj 
Madagascar, Australia, precum 
și în numeroase arhipelaguri și 
insule din Oceanul Indian.

Dedarafia iui V. A. Zorin

ia- 
re- 

al 
l-a 
se

NEW YORK 19 (Agerpres). 
— TASS transmite : La 18 
nuarie, V. A. Zorin, 
prezenta&tul permanent 
U.R.S.S. pe lîngă O.N.U., 
vizitat pe Hammarskjoeld,
cretarul general al O.N.U. și 
a făcut un demers în legătu
ră cu faptul că Patrice Lu
mumba, primul ministru al 
Republicii Congo, și alte per
sonalități congoleze au fost 
dați pe mîna colonialiștilor 
belgieni. V. A. Zorin a cerut 
în mod energic ca secretarul

In Coreea de Sud murit Gabriella„Prosperitate“ în variantă sudvietnameză

La Manila s-au adunat 
Zilele trecute marione
tele americane din Asia 

de sud-est pentru a ține o 
„conferință". Ca toate mario
netele, ciracii americani aflați 
în capitala Filipinelor își dau 
importanță și ca atare „con
ferința" o țin „cu ușile în
chise". Intre timp cite unul 
dintre ei se umflă în pene în 
fața corespondenților agenții
lor de presă, împroșcînd cu 
nemiluita în dreapta Și 
stingă vorbe umflate sau 
lomnii la adresa țărilor 
cialiste.

Una dintre marionete, 
nistrul de externe al Vietna
mului de Sud, a declarat prin
tre altele că guvernul său ,.a- 
pără independența și liberta
tea noastră și încearcă să ri
dice nivelul de trai al po
porului prin reforme economi
ce și sociale". Sînt de făcut 
cu privire la această declara
ție mai multe precizări.

In primul rînd 
Iui Ngo 
dacă am 
surd) că 
tatea și 
mului de Sud. n.ar putea s-o 
facă în traci t nu poți apăra 
ceea ce nu există sau ceea ce, 
folosind o expresie caragia- 
lescă, lipsește cu desăvîrșire. 
Toată lumea știe că imperia
liștii americani, încâlcind a- 
cordurile de la Geneva au in
tervenit în Vietnamul de Sud 
instituind aici un regim tero
rist în frunte cu Ngo Dinh 
Diem, sluga lor prea plecată, 
cu ajutorul căruia au trans
format această țară într-o co
lonie americană

In zelul depus pentru a se 
menține în grațiile unchiului 
Sam, clica conducătoare a 
adus tara în sapă de lemn. 
Numai în cele mai înapoiate 
colonii poate fi tntîlnită să-

în 
ca- 
so-

mi-

guvernul
Dinh Diem, chiar 
presupune (prin ab- 
vrea să apere liber- 
independența Vietna-

rada și mizeria de care au 
parte masele muncitoare sud- 
vietnameze. Cu toate acestea 
ministrul de externe al lui 
Ngo Dinh Diem declară cu 
emfază că una din grijile de 
căpetenie ale guvernului său 
ar fi ridicarea nivelului de 
trai al poporului, că au fost 
întreprinse în acest scop re
forme economice și sociale și 
că acestea au dat rezultate.

Care este adevărul ? Refor
me economice și sociale s-au 
întreprins, însă nu pentru ri
dicarea nivelului de trai al 
celor ce muncesc, ci dimpotri
vă, pentru jefuirea și mai săl
batecă a acestora. Ne vom re
feri ia una din aceste „refor
me". Recent în Vietnamul de 
Sud au fost create așa.numi- 
tele „zone de prosperitate". 
Ngodinhdiemiștii spun că a- 
cestea sînt un fel de colonii 
rurale în care țărănimea va 
lucra în mod organizat, rațio
nal și ca atare va „prospera". 
Ce sint în realitate numitele 
„zone" ? Lagăre de concen
trare de tip fascist, în cea 
mai proprie accepțiune a cu- 
vîntului. Țăranii sînt siliți 
să-și părăsească gospodăriile 
lor și să se grupeze în aceste 
zone, unde sînt conduși la 
muncă cu escortă înarmată ca 
niște adevărați prizonieri tri
miși la corvoadă. Ei sînt obli
gați să plătească o mulțime 
de biruri lunare în folosul ii- 
nor organizații care n-au ni
mic comun cu interesele po
porului, sînt siliți să cumpe 
re... portretele lui Ngo Dinh 
Diem. să plătească diverse 
taxe și contribuții, astfel că 
nu le mai rămîne aproape ni
mic. Ziarul „Tu Do" (Liberta
tea) care apare la Saigon, re- 
ferindu-se la viața în aceste 
„zone de prosperitate" scrie 
următoarele : ....Majoritatea
oamenilor locuiesc în case 
miei și umede, fără aer ?i

fără lumină. Mulți au sănă
tatea zdruncinată".

Aceste „zone" au fost crea
te în primul rînd în scopul 
de a intensifica exploatarea 
oamenilor muncii. în al doi
lea rînd ele au fo6t create 
pentru a se putea controla 
permanent toate faptele și 
gesturile fiecărui locuitor. In 
al treilea rînd „zonele" sînt 
menite să înlesnească ameri
canilor controlul asupra în
tregii populații, pentru a o 
angrena cu ușurință în pla
nurile lor războinice. Este de 
la sine înțeles că prin inter
mediul acestor lagăre de con
centrare americanii stăpînesc 
de fapt mai comod Vietnamul 
de Sud.

Iată ce fel de „libertate" 
vrea să apere guvernul lui 
Ngo Dinh Diem. Iată în ce 
constau „reformele" economi
ce și sociale pe care acesta 
le-a întreprins.

I. D. GOIA

Țăranii 
mor de foame

Populația din Coreea de 
sud — în trecut grînarul 
întregii țări — suferă în 
mod cronic de lipsa de ali
mente. Mii de 
țăranilor din 
sud flămînzesc. 
ciile Kensanul 
Kensanul de sud 
la sfîrșitul anului 
peste 220.000 de familii ță
rănești care nu aveau ali
mente. Țăranii din nume
roase județe din provincia 
Kensanul de nord mor li
teralmente de foame.

în țară cresc vertiginos 
prețurile la alimente. După 
cum relatează postul de 
radio Seul, în ultima lună 
numai la Seul prețurile la 
mărfurile de larg consum 
au crescut cu 13,6 la sută.

familii ale 
Coreea de 
In provin- 
de nord și 

existau 
trecut

t. diaLenin"Primul troleibuz fabricat in no ua Uzină „V.
Ostrov (R. S. Cehoslovacă).

77 ra o noapte 
Pj geroasă de 

iarnă. Acope- 
riți cu hainele 
zdrențuite pe care 
le aveau, trudiți de 
alergătura de peste 
zi, doboriți de lip
surile în care se 
zbăteau de luni de 
zile, chinuiți de foa
me, soții Matera și 
cei patru copii ai 
lor dormeau. în 
somnul lor acești 
oameni nenorociți 
nu-și visau palate. 
Mizeria îngrozitoa
re în care trăiau îi 
făcea să viseze pli
ne, plinea pe care 
atîta o 
luni de 
șomeri, 
zile au 
din pomeni pe 
din milă vecinii, și 
ei oameni nevoiași, 
le dădeau. Zilnic se 
repeta aceeași si
tuație îngrozitoare. 
Tatăl se trezea în 
zori de zi, mohorît, 
apoi, fără să mă- 
nînce, pleca în cău
tare de lucru. „Poa
te izi voi avea mai 
mult noroc" — se 
încuraja adesea — 
„poate astăzi voi 
găsi de lucru". Dar 
pe unde colinda nu 
găsea decît uși în
chise în nas, nepă
sare, umilințe pes
te umilințe, o ridi
care din umeri, o 
privire compătimi
toare sau cel mult 
un laconic „mai 
treci și altă dată". 
Ce, doar un singur 
om caută azi în I- 
talia de lucru, doar 
un singur șomer

doreau. De 
zile
Luni 

trăit

erau 
de 

doar 
care

există pe pămîntul 
acestei țări 7 Tor
turat de gînduț că 
la întoarcere va fi 
așteptat cu nerăb
dare de copiii care 
din privirea lui în
tunecată vor ghici 
că azi tata a venit 
ca și ieri, ca și a- 
laltăieri, ca și de 
atîtea ori cu mîna 
goală, șomerul Ma
tera era la capătul 
disperării, li era 
parcă teamă să mai 
meargă acasă, li 
era groază să ci
tească în ochii co
piilor și ai soției 
sale întrebarea mu
tă : „Ce ne-ai adus 
de mîncare, tată 7“

Nu avea nici un 
ban, nu avea mîn
care, suferea de 
frig. Acesta era în 
miez de iarnă bi
lanțul trist" al vieții 
familiei șomerului 
italian Matera. în 
această situație, — 
aflăm din ziarul 
„Unita" din Roma, 
unul dintre copii, 
o fetiță pe nume 
Gabriella, în etate 
de un an de zile, 
a murit. A murit 
noaptea. Mai întîi 
a scîncit în leagă
nul ei ca de atîtea 
ori cind îi era foa
me și frig. A scîn
cit la început mai 
tare, apoi mai în
cetișor iar după un 
timp gemetele ei 
s-au stins. Și oda
tă cu ele și viața 
micuței Gabriella, 
moartă de foame și 
frig.

Stabilind cauzele 
decesului, medicul

legist a anunțat 
poliția și astfel ca
zul a ajuns la cu
noștința publicului. 
Cît de îngrozitoare 
sînt cuvintele ma
mei copilului care 
în dimineața urmă
toare declara plîn- 
gînd: „li 
să mănînce 
veam... noi 
din pomeni 
tăi e șomer !'

Desigur că moar
tea unui copil este 
un lucru deosebit 
de dureros pentru 
familia pe care a- 
ceastă nenorocire o 
lovește. Faptul însă 
are în cazul de față 
o semnificație mai 
amplă. El s-a pe
trecut într-o țară 
pe care propagan
da occidentală o în
fățișează în 
mai luminoase 
lori. Dar care-i 
litatea 7

Pentru marii 
dustriași, pentru 
marii bogătași care 
își rotunjesc profi
turile de milioane 
pe care le storc 
din crîncena ex
ploatare a oameni
lor muncii, Italia 
este un adevărat 
paradis. Dar pen
tru masele munci
toare nevoite să 
trăiască în cele mai 
grele condiții de 
viață, zbătîndu-se 
cu lipsurile de tot 
felul, patria lui 
Dante nu este alt
ceva decît un ade
vărat infern.

general al O.N.U. să ia toate 
măsurile pentru eliberarea 
imediată a lui Lumumba, O- 
kito și Mpolo și pentru asi
gurarea securității lor perso
nale.

Totodată reprezentanța so
vietică a difuzat o declarație 
în care se spune printre alte
le :

După cum s-a aflat, primul 
ministru al Republicii Congo, 
Patrice Lumumba, împreună 
cu două personalități de vază 
din Congo — Okito, președin
tele Senatului, și Mpolo, mi
nistrul pentru problemele ti
neretului, privați în mod sa
mavolnic de libertate de către 
bandele armate ale lui Mobu
tu, au fost transportați din 
regiunea Leopoldville, unde 
fuseseră ținuți în mod ilegal 
sub pază, într-o închisoare 
de pe teritoriul provinciei 
Katanga.

Aceste acțiuni reprezintă o 
nouă crimă flagrantă a căpe
teniilor regimului ilegal care 
există acum în Congo și încă 
o dovadă că ei sfidează Orga- 
zația Națiunilor Unite.

MONTEVIDEO. Ziarul bra
zilian „Nueros Rumos" a pu
blicat în limba portughezii 
sub forma unui supliment spe
cial Declarația Consfătuirii de 
la Moscova a reprezentanților 
partidelor comuniste și mun
citorești.

MOSCOVA. - La 18 ianua
rie a sosit la Moscova prima 
delegație comercială a Turciei 
de după război. Mazlum Ata
man, conducătorul delegației 
a declarat că tratativele co
merciale Pe care le va duce 
la Moscova vor aborda o sfe
ră largă de probleme ale 
schimbului de mărfuri între 
Uniunea Sovietică și Turcia.

HAVANA. - La 19 ianuarie 
presa cubană a relatat că șase 
cetățeni americani au fost a- 
restați în timp ce încercau să 
debarce de pe un yacht în 
provincia Pinar del Rio, pen
tru a se alătura unui grup de 
contrarevoluționari.

FRAGA. — La 19 ianuarie 
s-a deschis la Praga prima 
consfătuire a brigăzilor de 
muncă socialistă.

DELHI. La 18 ianuarie, la 
Delhi s-a deschis conferința 
țărilor Asiei și Africii în pro
blemele transformărilor agri
cole Ia care participă 80 de 
delegați dîn 23 țări asiatice și 
africane.

■
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trăiam 
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LAOS: Ofensiva forțelor patriotice 
împotriva rebelilor

• REBELII SE RETRAG • UN AVION AMERICAN DOBORIT
• CRESC NEMULȚUMIRILE IN RINDURILE SOLDAJILOR Șl 
OFIȚERILOR DIN TRUPELE REBELE e CLICA BOUN OUM

SE PREGĂTEȘTE SĂ SE EVACUEZE DIN VIENTIANE
HANOI 19 (Agerpres). - In 

seara zilei de 17 ianuarie, tru
pele guvernamentale laoțiene, 
în colaborare cu forțele Patet 
Lao, au atacat importantul 
punct de sprijin Sala-Fuhun, 
la intersecția drumurilor care 
duc din Valea Ulcioarelor la 
Luang Prabang și Vientiane. 
După o luptă îndelungată, o 
mare parte din rebeli au fost 
nimiciți, iar ceilalți s au re
tras în direcția Luang Pra
bang.

Postul de radio „Vocea Pa
tet Lao" anunță de asemenea 
că în luptele care au avut loc 
în regiunea Sala-Fuhun trupe
le guvernamentale au doborit 
un avion american de tip 
„T-6", unul dintre cele patru 
avioane pe care guvernul 
S.U.A. Ie-a livrat rebelilor.

La începutul lui ianuarie, 
relatează postul de radio „Vo
cea Patet Lao“, întregul co
lectiv al subunității BV-128 
comandat de locotenentul 
Tiia Sisuvan, a trecut cu în
tregul echipament de partea 
trupelor guvernamentale. Ul
terior această subunitate a 
participat la eliberarea forti
ficației Ban Se ocupată de 
rebeli. în aceeași regiune, de 
partea forțelor Patet Lao a 
trecut un batalion de jan
darmi ai rebelilor. în timpul 
atacului efectuat de către un 
detașament Patet Lao împo
triva fortificației Pak Seng, 
o mare parte din garnizoana 
fortificației a refuzat să lupte 
și a trecut de partea luptăto
rilor Patet Lao.

HANOI 19 (Agerpres). 
TASS transmite : 
rile soldaților și 
trupele rebelilor 
șelați și împinși 
boi fratricid de 
Fumi Nosavan-Boun, 
zi de zi nemulțumirea și ura 
față de trădătorii poporului 
laoțian. Ei refuză să se mai 
supună ordinelor și trec în
tr-un număr tot mai mare de 
partea patrioților.

în rîndu- 
ofițerilor din 
din Laos în- 
într-un răz- 
către clica 

crește

VIENTIANE 19 (Agerpres)'. 
— Agenția Associated Press 
anunță că guvernul Boun Oum 
se pregătește să se evacueze 
din Vientiane la Savannaketj 
în sudul Laosului. Pregătirile 
de mutare au început acum 
o săptăm.înă Au și fost tri
miși ia Savannaket cîteva 
sute de soi dați, ofițeri de po
liție, o parte din serviciile 
tehnice, arhivele și chiaj- o 
mare cantitate de mobilă.



MASCARADE ELECTORALE
Farsa alegerilor în lumea capitalului

Apologeții capitalismului contemporan fac o deșănțată reclamă falsei democrații burgheze. 
Acești falimentari trimbițași vorbesc într-una despre „libera exprimare a voinței națiunii". 
Cuvinte mari ce vor insă să ascundă adevăratele realități. „Libera exprimare a voin

ței națiunii" se reduce in țările aservite marelui capital la aceea că stăpinii industriei și finan
țelor iși impun, cu ajutorul marionetelor lor politicianiste, voința lor. Burghezia falsifică ale
gerile prin cele mai felurite mijloace. In primul rind legile electorale lovesc în forțele progre
siste și avantajează in mod grosolan partidele burgheze. Milioane de oameni ai muncii sînt 
împiedicați a vota prin tot felul de opreliști. Cînd aceste mijloace „legale" se dovedesc totuși 
ineficace, burghezia recurge la corupție și la teroare sălbatică. Nu este de mirare că în unele 
condiții, mase importante de alegători preferă să se abțină de la vot decit să „legalizeze" 
prin prezența lor alegeri grosolan falsificate.

Aceasta-i realitatea in lumea capitalistă.

AMABILA" INVITAȚIE LA VOT

Ciudata aritmetică
sub presiunea baionetelor. Trupele colonialiste franceze silesc pe algerieni să voteze in 

cadrul „referendumului". O mostră de „alegeri libere" I

Alegătorii
au...

In Coreea de sud a iz
bucnit pe neașteptate 
o puternică epidemie 

de gripă. La aflarea acestei 
vești multe persoane au 
manifestat o deosebită ne
dumerire, într-adevăr, răs- 
pîndirea gripei în perioada 
de sfîrșit de an, nu prea 
era cunoscută în istoria a- 
cestei țări. Și totuși, guver
nul a făcut cunoscut că în 
țară bîntuie gripa. Docto
rii nu au fost însă prea 
mult solicitați. Nici nu ar 
fi avut de ce. întreaga po
veste cu „epidemia de gri
pă" răspîndită de guvern 
se datora alegerilor pcatru 
desemnarea guvernatorilor 
în cinci din cele 10 provin
cii ale Coreei de Sud care 
au avut loc în zilele din 
preajma Anului Nou.

După cum subliniază zia
rele, rezultatul acestor ale
geri a fost mai mult decit 
catastrofal pentru guvern, 
în cele cinci provincii la 
vot s-au prezentat numai 38 
la sută din numărul total al 
alegătorilor. în capitala ță
rii, Seul, unde trebuia să 
fie desemnat primarul, în 
fața urnelor au venit abia 
35 la sută din alegători. 
Așa incit, pentru a putea 
oferi o „explicație" față de 
marele procent de absenți 
de la alegeri, observatorilor 
campaniei electorale din 
Coreea de Sud, guvernul a 
inventat „epidemia de gri
pă".

electorală
Parlamentul celei de-a du

cea republici franceze este al
cătuit din 63 de industriași, 73 
mari proprietari funciari, 12 
generali și ofițeri superiori, 
33 mari comercianți, 207 
reprezentanți direcți sau in- 
direcți ai cercurilor de afaceri 
și... 10 reprezentanți ai clasei 
muncitoare .' Comuniștii au ob
ținut cel mal mare număr de 
voturi și totuși ei n-au decit 
10 mandate. Cum a fost posi
bil?

Ce poate fi mai ilustrativ 
pentru sublinierea acestei far
se sinistre decit faptul că pe 
băncile parlamentului francez 
se găsesc deputați ai U.N.R. 
(Uniunea pentru Noua Repu
blică) care au fost aleși pe 
baza a 25.000 de voturi, în 
vreme ce pentru alegerea u- 
nui deputat comunist au fost 
necesare 388.000 de voturi ? 
Această ciudată aritmetică e- 
lectorală este rodul sistemului 
în vigoare.

După cum se știe, pînă a- 
cum vreo 10 ani în Franța a- 
legerile se desfășurau după 
sistemul proporțional. Parti
dele burgheze nu erau mulțu
mite de acest sistem, deși ori
cum încercau să falsifice vo
ința alegătorilor. începînd 
treptat cu anul 1951, reacțiu- 
nea burgheză a introdus ele
mente ale 
majoritar 
De Gaulle 
grai după 
28 septembrie 1958. Conform 
acestuia, alegerile se desfă
șoară în două scrutinuri. Le
gea electorală prevede că acel 
candidat care obține majorita-

așa-zisului sistem 
pe care guvernul 
l-a statornicit inte- 

referendumul din

tea absolută a voturilor — 
respectiv jumătate plus unul 
— este proclamat ales. în ca
zul în care, în cadrul primu
lui tur de scrutin, niciun can
didat nu izbutește să obțină 
majoritatea absolută se trece 
în săptămîna următoare la cel 
de-al doilea tur de scrutin, 
cînd alegerea se face pe baza 
unei majorități relative. Prac
tic, în primul tur de scrutin, 
în condițiile existenței unui 
mare număr de partide este 
aproape imposibil ca un can
didat să obțină majoritatea 
absolută. Astfel în turul doi, 
tocmai in scopul de a se îm
piedica alegerea candidaților 
comuniști, scrutinul devine o- 
biectul unor mașinații de cu
lise dintre cele mai murdare.

Un alt factor menit să de
natureze votul alegătorilor 
constă în dispozițiile de stabi
lire a circumscripțiilor electo
rale. Aparatul de stat, în cazul 
Franței — Ministerul de in
terne, care decide departaja
rea circumscripțiilor electora
le — proiectează, pe*baza  re
zultatelor din alegerile prece
dente, fărâmițarea 
industriale în care influența 
partidului comunist este pu
ternică amestecîndu-le cu re
giuni în care influența parti
delor burgheze să precumpă
nească.

Cit de actuală și de potri
vită este caracterizarea pe 
care Aristide Briand a făcut-o 
cu mulți ani înainte parla
mentului burghez pe care l-a 
denumit: „oglindă spartă în 
care nu poți recunoaște ade
văratul chip al Franței!“.

GH. CHIDU

La Washington se rostesc 
cu nemiluita lecții de de
mocrație. Deseori, chiar 

de la tribuna Congresului.
De pe băncile Congresului 

răsună atunci aplauze pline de 
satisfacție. Dar cine aplaudă ? 
Entuziaștii sint beneficiari ai 
„democrației" americane, bene
ficiari în sensul cel mai exact 
al cuvîntului. înainte de toate 
să facem insă cunoștință cu 
dumnealor. Li se spune „con
gresmeni". Aceasta-i identitatea 
oficială. In particular, cărțile lor 
de vizită cuprind și alte indica
ții. Din revista „Schweizer 
lllustrierte" aflăm că 33 de 
parlamentari sînt proprietari ai 
unor stații de radio și televizi
une iar douăzeci au fabrici sau 
uzine importante. 288 de firme 
de avocatură aparțin unor con
gresmeni. 157 de membri ci 
consiliilor de administrație ale 
marilor concerne se găsesc pe 
băncile din Capitoliu. Dar 
muncitori ? O asemenea între
bare, nu poate fi dealt o glumă, • 
iar glumele sînt de neconceput 
intr-o instituție atît de serioasă - 
cum este Congresul S.U.A. (Du
pă apariția acestei . statistici 
Congresul S.U.A. s a „împrospă
tat". Adică citeva nume vechi 
au dispărut, altele noi au apă
rut. Tabloul social a rămas însă 
neschimbat. Wall Streetul pri
vește în continuare Congresul 
drept o docilă filială a sa...).

In urmă cu cîtăva vreme, „The 
New York Times Magazine" dă
dea tiparului declarațiile unuia 
din „arhitecții zdrobitoarelor 
victorii la urne". Mister Hali, 
de profesie „republican", afir
ma : „Nu văd mare deosebire 
între «camerele pline de fum», 
un comitet al Congresului sau 
o ședință a directorilor de ban
că". Semnul egalității pus în
tre Congres și o adunare de 
mari financiari nu-i întîmplător.

Ca să-ți deschizi drumul spre 
Congres trebuie să ai bani. Ar 
putea un american împovărat 
de o familie grea și amenințat 
de riscul de a nu avea de lu
cru a doua zi să candideze 
pentru Congresul Statelor Uni
te ale Americii ? Cheltuielile 
minime ale unei campanii elec
torale pentru postul de senator 
sînt de 30.000-40.000 dolari iar 
pentru postul de guvernator sînt 
necesari 70.000 de dolari. Dru
mul spre Casa Albă este cel 
mai costisitor : 1.000.000 de
dolari. In asemenea condiții, 
„aleșii" sînt totdeauna business- 
mani sau interpuși ai business- 
ului.

Mister Dolar dictează necru
țător. Fără voia lui, nimic nu 
se petrece în spatele fațadei

pe care cu litere de o șchioapă 
stă scris : „democrație ameri
cană".

„Aleșii" odată ajunși în Ca- 
pitoliu au nenumărate griji. 
Bineînțeles, nu poartă de grijă 
șomerilor, negrilor persecutați, 
sau progresiștilor urmăriți pen
tru convingerile lor. Nici gînd. 
Grijile congresmenilor sînt de 
altă natură : cum să-și umple 
buzunarele cu bani. Metodele 
sînt felurite iar ingeniozitatea 
„aleșilor" este nemărginită. O 
sursă lesnicioasă o constituie 
ceea ce cu discreție și modestie 
se numește „cheltuielile de bi
rou". „Prestigiul" Congresului 
S.U.A. cere ca fiecare parla
mentar să fie cit mai cine re-

cauză ? Era foarte ocupat ...Ia 
școală. Nu ca profesor, ci ca... 
elev. Ați înțeles : șeful biroului 
de presă al onorabilului con- 
gresmen nu era altul decit fiul 
său în vîrstă de numai 8 ani. 
Urmarea ? Credeți cumva că 
mister Carter a renunțat la ser
viciile fiului său ? Nici gînd. 
Doar i-a redus salariul la... 
4.000 dolari.

Congresmenul din lowa nuri 
o excepție. Colegii săi Hargis 
din Kansas și Ralph Rover din 
Alaska și-au angajat soțiile cu 
cîte un salariu anual de 10.041 
dolari. După o lună de zile au 
considerat că salariul era insu
ficient și le-a mai aprobat o 
majorare de încă 1.000 dolari.

de pilot ratat și nici fanatism 
sportiv. Nu. Symington are 
strînse legături cu monopolurile 
din industria aeronautică mili
tară. El a mijlocit o înțelegere 
intre Societatea „Consolidated 
Aircraft" și generalul de aviație 
J. T. Narney. Acest general, care 
a avut importante funcții în le
gătură cu problemele bugetului 
militar și aprovizionarea arma
tei, a sprijinit achiziționarea 
bombardierului B 36, în nesfîr- 
șitele discuții ce au avut loc în 
forurile guvernamentale. In cele 
din urmă, după pensionare, ge
neralul a găsit sălaș la.., „Con
solidated Aircraft".

Ziaristul american Drew Pear
son sublinia că la discutarea

dolarii

centrelor

Tineri excluși de la urne

prezentat. Doar autoritățile 
ricane nu sînt zgîrcite cu 
contribuabilului. Așa îneît, 
nii membri ai Camerei Repre
zentanților și Senatului iși pot 
angaja tot felul de funcționari 
oferindu-le salarii astronomice 
după bunul lax plac, salarii pe 
care le plătește insă... statul. 
Steven V. Carter a ajuns la 
Washington ca reprezentant al 
statului lowa. Se putea ca toc
mai dumnealui să nu aibă un 
birou de presă iar acest birou 
de presă să nu aibă un șef ? 
Ca urmare, mister Carter și-a 
organizat un birou de presă și a 
angajat și un șef. Acestui șef 
i-a fost asigurat un salariu o- 
nual de 11.865 de dolari. 
Toate-s bune însă șeful biroului 
de presă nu-și prea făcea apa
riția

ame- 
banii 
dom-

binele tării66
Un alt membru al Congresului 
- arată revista „Schweizer 
lllustrierte" — și-a angajat cele 
trei fiice ale sale iar chiar in 
ziua angajării le-a acordat o... 
vacanță de trei luni trimițindu-Ie 
in Europa. Cunoscuților le-a 
spus : „Sint fete bune și-și me
rită vacanța...".

Dar toate acestea nu sint de- 
cît niște mici găinării pe lingă 
afacerile uriașe pe care le fac 
o serie de congresmeni ce ac
ționează in serviciul marilor 
monopoluri producătoare de ar
mament La tribuna Senatului 
au fost rostite multe cuvîntări 
de către W. Stuart Symington. 
Limbajul războiului rece ii este 
cel mai familiar. De fiecare 
dată cerea alocații suplimenta
re pentru înarmări. Are o pre
dilecție : aviația. Nu-s pasiuni

bugetului 
1960-1961 
sporirea 
înarmări

Un tînăr englez, în urmă cu 
vreme, ne spunea că el 
nu a votat încă. L-am 

întrebat ce vîrstă are. „21 de 
ani !" — mi-a răspuns. Era o 
întîmplare ? Nu ! Tinerii englezi 
au drept de vot de abia la 21 
de ani...

în întreprinderile particulare 
din Anglia lucrează peste două 
milioane de fete și aproximativ 
trei milioane de băieți. Dintre 
aceștia o bună parte sînt în 
vîrstă de pînă la 21 de ani. Pen
tru patroni această situație este 
deosebit de convenabilă. In pri
mul rînd pentru că un tînăr sub 
21 de ani primește numai 43 la 
sută din salariul unui vîrstnic 
pentru aceeași muncă.

Politica monopoliștilor față 
de tineri este dusă după prin
cipiul : mai puține drepturi, 
mai multe obligații. Astfel, în

timp ce
glezi la _ St.__________
plătească, de pildă, cotizații 
pentru fondul asigurărilor so
ciale de stat potrivit normelor 
adulților, aceiași tineri sînt lă- 
sați în voia soartei atunci cînd 
sînt concediați. Presa engleză 
mărturisea cu amărăciune că 
șoma jut în rîndurile tineretului 
britanic a atins 
înalt nivel din 
ani.

Dar în zilele 
tenii sînt chemați la vot, tinerii 
între 18—21 ani nu sînt admiși 
in fața urnelor. Legiuitorii bur
ghezi pun la îndoială, chipurile, 
„maturitatea" lor în materie e- 
lectorală. Aceasta este întru- 
totul in litera și spiritul 
mocrației" burgheze.

tinerii muncitori en- 
18 ani sînt obligati să 
, fu pildă, cotizații

GH PURGĂREA

A legerile parlamentare 
El desfășurate în noiem

brie, anul trecut, în Ja
ponia, au legiferat venirea ta 
putere a partidului liberal-de
mocrat, al primului ministru 
pro-american, Ikeda. „A fost 
o victorie a big-businessului" 
a scris în legătură cu aceste 
alegeri săptămînălul francez 
„France Observateur", în timp 
ce .ziarul japonez „Akahata" 
le-a apreciat drept „cea mai 
murdară campanie electorală 
din istoria Japoniei".

Alegerile parlamentare des
fășurate anul trecut în Japo
nia au fost puse sub semnul 
ofensivei marilor capitaliști și 
financiari care nu au precu
pețit banii pentru a-l aduce 
pe omul lor (Ikeda) la putere. 
Postul de radio Tokio a ară
tat într-o emisiune că „folo
sirea mijloacelor financiare 
pentru actuala campanie elec
torală a căpătat un caracter 
monstruos". „Niciodată pînă 
acum — scrie „France Obser
vateur" — nu s-au cheltuit 
atîția bani într-o singură cam
panie electorală". Presa japo-

neză a dezvăluit de altfel că 
marii magnați japonezi au 
furnizat partidului lui. Ikeda 
peste două miliarde de yeni 
pentru a evita o înfrîngere din 
partea socialiștilor, iar Ogata, 

. lider al partidului de guver
nământ, a declarat intr-un 
moment de sinceritate : „Soar-

nul 100%, a reușit după dțiva 
ani de parlamentarism să lase 
soției sale frumușica sumă de 
180.000 de dolari. Senatorul 
Kerr - aflăm din „Schweizer 
lllustrierte" - a încasat numai 
la promulgarea legii privitoare 
la exploatarea gazelor natura
le 300.000 de dolari.

In august 1945, 26 de ziare 
din California au publicat un 
anunț avînd același conținut : 
„Se caută candidat pentru Con
gres lipsit de experiență în ma
terie... Candidatul trebuie să 
fie tinăr, locuitor al acestei re
giuni, de preferință fost militar, 
să aibă oarecare educație, să 
nu aibă legături sau obligații 
de. ordin politic, și sâ posede 
anumite idei despre binele țării 
In genere".

Anunțul il plătiseră niște ban
cheri și oameni de afaceri din 
California printre care se afla 
și directorul filialei lui „Bank 
of America". In clădirea acestei 
bănci se găsea birou! unul tinăr 
avocat, complect necunoscut pe 
atunci. Familia acestui avocat 
avea oarecari legături cu ban
cherul amintit. Acesta l-a Invitat 
pe tînărul avocat la o întilnlre 
cu oamenii de afaceri. Doar 
zece minute au fost necesare 
pentru ca să fie stabilit candi
dat pentru Congres. Tînărul 
avocat purta numele de Richard 
Nixon. Milionarii din California 
nu se pot plînge. Despre „bi
nele țării" a avut idei extrem 
de nebuloase, confuze. In 
schimb, despre binele monopo
lurilor a avut idei, precise ce 
le-a realizat cu rivnă. Nixon a 
slujit devotat businessul l

Se rostesc la Washington 
multe lecții de democrație. Chiar 
de la tribuna Congresului. Pă
cat însă că se ocolesc tocmai 
cele mai reprezentative exemp!e 
asupra ceea ce înseamnă în 
practică „democrata*  america
nă. Pccct—

anul 
obține 
pentru

militar 
spre a 
alocațiilor 

a fost adus în fața 
comisiei senatoriale oberspionul 

o 
serie de date pe care chiar și 
cei mai înrăiți observatori de la 
Washington le-au considerat a 
fi fabricate in laboratoarele 
spionajului american. Acest lu
cru îl știa și Symington. Totuși 
in cuvintorea pe care a rostit-o 
a cerut mai mulți dolari, mereu 
mai mulți dolari pentru înar
mări.

E ușor de înțeles că Syming
ton nu :și servește dezinteresat 
patronii din industria de arma
ment Domnii congresmeni pro
fită în mod concret de pe ur
ma „democrației*  americane. 
Faimosul senator McCarthy „vî- 
nătorul de vrăjitoare", america-

pe 
se

Allen Dulles. El a prezentat

Ic Washington.

A
Tăticule, pe mine a’nd mă angajezi ?

EUGENTU OBREA

Aleși" înainte de...
alegeri

„Dacă ești plictisit de viață,
votează și vei

La începutul anului trecut în Congresul S.U.A. s-au 
pronunțat peste 900.000 de cuvinte, ceea ce în timp 
însuma 125 ore și 31 de minute. Acest potop verbal 

s-a declanșat în jurul problemei adoptării unui proiect de 
lege privitor la drepturile civile ale populației de culoare. 
Senatorii s-au întrecut atunci într-un veritabil maraton 
de... vorbe cu scopul de a se opune oricărei reglementări 
care ar putea garanta cum va negrilor liberul acces la 
urne.

Totdeauna cînd este vor
ba de alegeri, în S.U.A. 
problema negrilor dă 

multă bătaie de cap guver
nanților. Brutala discriminare 
rasială la care este supusă 
populația de culoare în S.U.A. 
iese și mai puternic la iveală 
în aceste momente. întregul 
aparat legislativ, polițienesc, 
organizațiile rasiste din S.U.A. 
de genul Ku-Klux-Klan-ului, 
se pun în mișcare pentru a 
împiedica cu orice preț ca 
negrii să voteze. Revista pa
riziană „France Observateur" 
relata că „în timp ce sudul

muri

numără 5.101.000 de negri 
care au împlinit vîrstă de 
vot, numai un sfert dintre a- 
ceștia au putut să se prezinte 
în fața urnelor la ultimele 
alegeri11. Aceasta înseamnă că 
aproape 4 milioane de negri 
nu au putut să-și exercite 
drepturile lop de cetățeni ai 
S.U.A. Un exemplu elocvent 
l-a constituit statul Mississippi 
unde populația de culoare 
este foarte numeroasă. In 13 
districte din acest stat nici un 
negru n-a putut vreodată să 
se înscrie pe listele electorale, 
în altele nouă, șase negri și-au 
îndeplinit această formalita-

cînd toți eetă-

astăzi cel mai 
ultimii 26 de

—•—

Desene de V. VASILIUAlb pe negru.

WKMtVOT PENTRU NEGW

♦

submulți negri de 
pretextul că nu i 
sau să citească...

Rasiștii acționează și ei 
pentru ai obliga pe negri să 
renunțe la exercitarea drep
turilor de cetățeni. De pildă, 
cei 52 de negrii din districtul 
Lowndes, care au îndrăznit să 
se înscrie pe listele electorale 
au primit următoarea seri, 
soare : „Ultimul avertisment; 
dacă ești plictisit de viață, vo
tează și vei muri11. Amenință
rile au fost aplicate chiar mai 
repede dedt le preconizau au
torii lor. La Flumphreys (sta
tul Mississippi) pastorul ne
gru George Lee a fost asasi
nat pentru că i-a chemat pe 
credincioșii săi să se 
în listele electorale.

Ce i a așteptat pe 
din S.U.A. care totuși 
prezentat la alegeri ? Fermie. 
rul negru care a votat nu 
mai găsește cumpărători pen
tru recolta sa ; comerciantul 
negru nu mai găsește nicăieri 
credit; slujbașul negru este 
concediat. Ziarul american 
„New York Post" scria nu de 
mult că „numeroși mici fer
mieri negri sînt pe cale de 
a-și pierde gospodăriile mo
deste pentru că și-au exerci
tat dreptul lor de vot în ca
drul alegerilor prezidențiale11, 
în același ziar este citat ca

J.
a 

la

la urne 
ar ști să scrie

înscrie

negrii 
s-au

legătorii 
nieni 
nou 

prin fața 
Pentru cine 
rit cu atenție desfă
șurarea evenimentelor 
politice din această 
țara, aflata la re
morca imperialismu
lui american, faptul 
apare extrem de cu
rios, 
doar 
țase luni în Iran au 
avut loc „alegeri" 
parlamentare. Dar 
ele au prilejuit un 
asemenea scandal, 
incit, în fața uriașu
lui val de proteste 
ale populației împo
triva corupției și 
fraudelor descoperite 
cu acest prilej, șahul 
in persoană a fost 
nevoit să ordone a- 
nularea alegerilor și 
să ceară demisia
primului ministru
Egbal.

Despre „condițiile" 
în care s-au desfășu
rat alegerile din au
gust anul trecut, în 
Iran, presa occiden
tală s-a ocupat pe 
larg la timpul res
pectiv.

lată în privința a- 
ceasta relatările co
respondentului din 
Teheran al ziarului 
englez „News Chro
nicle". „Iranienii — 
a scris el — sint in
dignați de creșterea 
necontenită a costu
lui vieții, de corup
ție și de încercările

ira~ 
sînt din 

invitați 
urnelor, 

a urmă-

intr-adevăr, 
in urmi cu

de falsificare a rezul
tatelor 
timpul 
orașul 
țărmul 
ce, au 
tru membri ai 
tidului de opoziție. 
La Yezd și Șah Rey 
(suburbii ale Tehe
ranului) alegerile' au 
fost suspendate pen
tru a fi împiedicată 
victoria candidaților 
partidului indepen
dent.

Cum au 
bile toate 
reguli, 
care, de ochii lumii, 
proclamă sus și tare 
„democratismul elec
toral" ? Răspunsul a 
fost dat de ziarul 
vest-german „Deut
sche Zeitung" care 
a scris : „Alegerile 
din Iran s-au desfă' 
șutat pe baza unei 
legi electorale, veche, 
de 50 de ani. Aceas
tă lege deschide larg 
porțile corupției, in
timidării și influen
țării alegătorilor. Ca 
urmare <a defecțiuni
lor constatate (de 
remarcat termenii 
politicoși pe care îi 
folosește ziarul vest- 
german pentru a o' 
ooli cuvintele „co
rupție" și „măsluire 
a votului" n.r.) ale
gerile din august au 
fost sistate. Depută
ții deja aleși au fost 
nevoiți să renunțe la 
mandatele lor, cu o 
singură excepție —

alegerilor. în 
alegerilor, în 
T aveles, pe 
Mării Caspi- 

fost uciși pa- 
par'

fost posi' 
aceste ne- 

într-o țară

președintele parla
mentului. S-a creat 
în felul acesta o si
tuație destul de ne~ 
obișnuită : parla
mentul Iranului a 
fost reprezentat timp 
de o jumătate de an 
de către 
deputat.

Ziarul 
Zeitung“ 
alte aspecte ale far
sei electorale iranie
ne „Unii guverna
tori — scrie ziarul 
— au anunțat capi
talei numele deputa- 
ților „aleși" încă 
înainte ca populația 
să se fi prezentat la 
urne. Demascarea 
manevrei de mistui' 
re a alegerilor a des
compus aparatul de 
partid al fostului 
premier Egbal. Mai 
rău a pățit însă par
tidul de opoziție 
(partidul popular) a 
cărui înțelegere se
cretă cu partidul de 
guvernămînt pentru 
împărțirea mandate
lor a fost descope
rită".

Noile alegeri vor 
aduce oare noi mo
ravuri electorale ? 
Fără îndoială, nu ! 
„Democrația" bur
gheză este și în Iran 
o farsă sinistră. Mas
caradele electorale 
sînt un truc cu aju
torul căruia partide
le burgheze, prin ro
tație, iși mențin do
minația.

un singur

„Deutsche 
relevă ți

I. RETEGAN

rale, guvernul, condus de Ike
da s-a folosit și de numeroase 
alte „metode" electorale înce
tățenite în practica alegerilor 
burgheze. Guvernul a ordonat 
deschiderea unor procese îm
potriva candidaților socialiști 
sau comuniști care luptă îm- 
potriva „tratatului de secu-

Două miliarde de yeni 
pentru... cumpărarea 

de voturi
ta noastră este in miinile 
nanciarilor".

Cum au fost folosiți acești 
bani ? „Goana după voturi — 
a subliniat ziarul „Akahata" 
— prin daruri, corupție, ban
chete a devenit practica obiș
nuită a partidului de guver- 
nămînt".

In timpul campaniei electo-

fi- ritate" japono-american sau se 
pronunță pentru îmbunătăți
rea relațiilor cu țările socia
liste. Ca urmare a presiunilor 
guvernului, companiile de ra
dio și televiziune, încălcind 
legea, au refuzat să acorde 
posibilitatea candidaților par
tidelor comunist și socialist de 
a expune programul lor poli-

tic. S-a mers pînă acolo incit 
partidul liberal-democrat a 
intrat în cîrdășie cu organiza
țiile fasciste japoneze care, 
după cum se știe, l-au asasi
nat pe Asanuma, liderul parti
dului socialist, in timpul unui 
miting electoral.

Alegerile din noiembrie 1960 
s-au caracterizat prin nume
roase falsuri și mașinații. A- 
cestea nu au dus totuși la izo
larea candidaților comuniști 
și socialiști. Rezultatele ale
gerilor au arătat că comu
niștii și socialiștii au obținut 
ÎS mandate de deputați în 
plus.

La alegerile actuale marii 
financiari au cheltuit două mi
liarde de yeni pentru a-i asi
gura lui Ikeda postul de prim- 
ministru. Nu se știe însă dacă 
la alegerile viitoare vor ajun
ge 20 miliarde de yeni pentru 
a obține voturile unui popor 
care, pe zi ce trece, se satură 
tot mai mult de aservirea ță
rii intereselor „aliaților" ame
ricani și de „tratatul de secu
ritate" japono-american.

I. STELEANU

te, iar în 29 de districte mai 
puțin de 100. în districtul 
Lowndes, din 9200 de negri 
s-au înscris pe listele electo
rale doar 52. în general în 
Mississippi, după cum a de
clarat Roy Wilkins, secretar 
executiv al Asociației națio
nale pentru propășirea popu
lației de culoare din S.U.A., 
peste 487.000 de negri au fost 
privați de posibilitatea de 
a-și exercita dreptul de vot în 
recentele alegeri preziden
țiale.

Pentru a-i împiedica 
negri să voteze în S.U.A. 
practică diverse metode.

Astfel în cinci state din
pentru a exercita dreptul de 
vot trebuie să se plătească o 
taxă electorală variind între 
5—10 dolari. Se înțelege de la 
sine că oamenii de culoare 
săraci sînt în felul acesta în
depărtați de la vot. în alte 
șase state, din aceeași regiu
ne a S.U.A., se aplică o altă 
metodă mai originală : pen
tru ca negri să voteze, ei tre
buie să dea mai întâi o probă 
de scris și citit. în felul a- 
cesta sînt respinși sistematic

pe 
se

sud

în același ziar este citat 
exemplu tipicul caz al lui 
Johnson, care după ce 
lucrat timp de 35 de ani 
aceeași fermă, imediat după 
alegeri „î s-a pus în vedere 
să-și ia soția și pe cei 8 copii 
(dintre care cel mai mic are 
două luni) și să se cărăbă- 
nească". Totodată i s-a atras 
atenția că ,,are față de fermă 
datorii atît de mari îneît la 
plecare nu-i va rămîne nimic 
pentru alimentele și îmbrăcă
mintea familiei11. Același lu
cru l-a pățit și arendașul ne
gru W. Park care „a fost a- 
vertizat de stăpînul fermei 
să-și facă bagajele chiar în 
ziua cînd acesta din urmă 
I-a văzut printre alegători".

în S.U.A. populației de cu
loare, ca. și maselor munci
toare americane, li se garan
tează doar dreptul la șomaj 
sau dreptul de a purta jugul 
nemilos al exploatării.

In ceea ce-i privește 
negri, dreptul de vot și-l pot 
exercita doar... cei plictisiți 
de viață I

pe

LUCIAN ROLEA

Urnele date In „grija- Jan
darmilor iranieni.

(Din revista americană 
„TIME").
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