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Cu planul anual
îndeplinit

întreprinderi in- 
unităji coope- 
regiunea Bra

șov au realizat planul anual de 
producție. Printre acestea se nu
mără Fabrica de produse za
haroase „Dezrobirea" din Bra
șov, fabricile de bere din 
Dîrste și Sibiu, topitoria de in din 
Albești, întreprinderile industriei 
locale și altele.

Lucrătorii din industria locală 
a regiunii au dat peste plan pro
duse de larg consum în valoare 
de peste 30 milioane lei. Prin

Pesfe 30 de 
dustriale și 
ratiste din

Pentru a se realiza econo
mii la materiale, maistrul 
Șțeian Hîncu și Gheorghe 
Petrea, responsabil de bri
gadă la atelierul de ajus
tai ci Șantierului Naval 
Galați, discută cu membrii 
brigăzii despre metodele 
înaintate de croire a mate
rialului pentru ușile etanșe 

ale motonavelor

reducerea consumurilor specifice 
ei au realizat economii suplimen
tare la prețul de cost în valoare 
de 8.600.000 lei.

Ținînd seama de cererile popu
lației, colectivele de muncă din 
industria locală au creat anul a- 
cesfa 51 de sortimente.

★
In regiunea Mureș-Autonomă 

Maghiară întreprinderile „Lazăr 
Odon“ din Tg. Mureș și „Repu
blica" din Reghin, salina Praid și 
alte întreprinderi lucrează acum 
în contul anului 1962.

De la începutul anului și pînă 
în prezent, muncitorii întreprin
derilor din regiune au dat peste 
plan diferite produse în valoare 
de aproape 150 milioane lei. 
Concomitent cu depășirea planu
lui de produejie, întreprinderile 
din regiune au realizat beneficii 
peste plan în valoare de peste 33 
milioane
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lei.
★

primele întreprinderi in- 
din regiunea Crișana 

îndeplinit planul anual

STRĂBATE UZINA

Printre 
dusfriale 
care au 
de produefie se numără și colec
tivul Fabricii de conserve „Avîn- 
tul“ din Oradea. Aici productivi
tatea muncii a crescuf cu 5 la 
sută față de plan, iar prețul de 
cost a fost redus cu 1 la sută.

Pînă acum, 25 întreprinderi din 
regiune au raportat îndeplinirea 
planului de produefie. Printre a- 
cesiea se numără Fabrica de stic
lă „Pădurea Neagră", Fabrica de 
conserve „Arovit” din Valea lui 
Mihai, exploatarea carboniferă 
Tătăruș, Fabrica metalurgică „Min- 
skî Ludovic" din Oradea și al
tele.

eiez~.ee Bueu- 
reștLjLa dtatS 

pînă, dintr-o dată, panourile 
fruntașilor, chipurile celor mai 
harnici și pricepuți muncitori. 
Puse în fotografii mari, închi
se în rame, susținute fiecare 
de cite un suport, ele deschid 
in fața noastră o filă din car
tea de vizită a uzinei.

Montor sau bobinator, ajus- 
tor sau strungar, mecanic sau 
electrician, sub numele fiecă
ruia întEnești, ca un leit-mo
tiv. o laconică explicație : îm
părtășește cu dreg din expe
riența lui celor din jur". Cu
vinte simple, poate chiar prea 
obișnuite. Dar cită forță și cită 
frumusețe umană, socialistă, 
sintetizează această 
tie ?

experiența lor de muncă, tot 
ce au acumula: in decursul a- 
nilor de ucenicie la școala

~ n atelierul 
naj exista, 
de mult,

struaga 
an, sub fî,

explica-

Lui Gheorghe Dăiescu, 
electrician la sectorul 
mecanic-șef i-a încărun

țit de-a binelea părul pe la 
tîmple. Are aproape 30 de ani 
de cînd lucrează neîntrerupt 
în această meserie. A învățat-o 
— dacă putem spune așa — mai 
mult pe furate. Fiecare 
privire iscoditoare, atentă, de 
a prinde cite ceva din „secre
tele" meseriei se lovea, ca de 
un zid, de atitudinea rece — și 
nu de puține ori brutală — a 
„specialistului". Ei bine, toc
mai el, omul care a gustat 
din plin amarul „învăță
rii” meseriei în trecut, se 
simte acum dator să ajute pe 
alții din tot sufletul, cu toată 
căldura.

Despre cei mai buni electri
cieni se spune aici, în uzină că 
au fost crescuți la „școala" 
meșterului Dăiescu. Exact cam 
la cîți tineri a pus „brățara de 
aur” în mînă, nu știe. Să tot 
fie vreo 40. Știe însă că pen
tru el aceasta e o chestiune de 
conștiință, e o datorie de co
munist.

Unii din foștii lui elevi sînt 
astăzi, la rîndul lor, neîntre- 
cuți meseriași și „profesori". 
Iată doi băieți destul de ti
neri — pe nume Victor Iaman- 
di și Ion Smaranda. Cînd au 
venit în uzină cu greu și-ar fi 
putut închipui că vor ajunge 
să stăpînească, în scurt timp, 
atît de bine tainele meseriei. 
Acum sînt mîndria electricie
nilor. Și nu numai atît : elevii 
de ieri ai meșterului Dăiescu 
transmit azi, mai departe^ ca 
într-o ștafetă, altor tineri ab
solvenți ai școlii profesionale,

de bobi- 
pină nu 

o situație 
aparte. Cîțiva bobinatori cu o 
calificare înaltă, executau mai 
întotdeauna la fiecare coman
dă, cele mai grele și impor
tante operații. în același timp 
celorlalți bobinatori li se re
partizau mereu lucrări de 
..mina a doua". Prin această 
practică se deschidea o portiță 
spre plafonare, spre lipsă de 
inițiativă, spre mulțumire de 
sine. (De ce să fac mai mult 
decît mi se cere — își ziceau 
unii), în timp ce de fapt, ne
voile producției cer o califi
care din ce în ce mai înaltă. 

Pe tînărul Nicolae Ginscă, 
unul dintre cei mai buni bo
binatori, l-a frămîntat mult a- 
ceastă situație. „Vasăzică, își 
zicea el, tu Nicolae ești apre
ciat de maistru, de inginer, ți 
se spune bobinatorul numărul 
unu, iar în jurul tău mai sînt 
oameni cu o calificare slabă, 
care bat pasul pe loc, nu pro
gresează pentru că nu sînt 
stimulați spre mai mult, spre 
mai bine".

Problema aceasta a fost dis
cutată și în organizația de 
partid. Ce concluzie s-a des
prins atunci ? Aceea că în ate
lierul de pregătiri bobine erau 
unii care solicitau lucrări pe 
„alese", că erau anumiți „se
natori de drept” la lucrările 
de categorie superioară și că, 
din această cauză, apăruseră 
vizibile diferențe de calificare.

Atunci, Nicolae Ginscă a pro
pus crearea la pregătiri bobi
ne a unor brigăzi în care să 
intre, alături de cei mai buni 
muncitori, și tineri cu o ca
lificare mai slabă. Ideea a fost 
susținută de comuniști, de 
membrii biroului organizației 
de bază U.TJVI. S-a stabilit 
atunci ca în fruntea acestor 
brigăzi să fie puși fruntași în 
producție, oameni de nădejde, 
pătrunși de dragoste față de 
cei din jur, gata să-i ajute 
în orice clipă. Și acești oa
meni n-au fost greu de găsit 
Pe ei u recomandau faptele. 
Marin Ionică, Maria Mihăiles- 
cu, Iordan Croitoru și alții îm
părtășiseră nu odată cu drag 
din experiența lor, celor din 
jur. Această trăsătură a lor, 
imprimată de la început noilor 
brigăzi, și-a arătat roadele.

Cei mai tineri învățau 
zilnic, necontenit, din ex
periența celor vîrstinici. In 
același timp elanul lor a dat 
un avînt general muncii bri
găzilor. Atelierul de bobinaj 
a devenit fruntaș pe uzină.

A fost o vreme cînd 
tivității montorilor 
s-au adus o serie

cînd ac- 
: i 

serie de 
calitatea 
rulmen- 
bine fi-

pentru
„Ba că 
nu sînt
la montaj nu se 

ordinea ope-

—•—
Schimb 

de experiență
„Extinderea în toate sectoa

rele petroliere a forajului cu 
turbina" a fost tema unui in
teresant schimb de experien
ță organizat la schela Berea 
cu sondorii din regiunea Plo
iești. Membrii brigăzii condu
să de comunistul I. Căbăroiu 
din această schelă au împăr
tășit tovarășilor lor din cele
lalte schele ploieștene, meto
dele de lucru folosite de ei 
în forarea sondelor.

Eficacitatea extinderii fora
jului cu turbina în schelele 
din regiunea Ploiești este 
oglindită în depășirea cu a- 
proape 2.000 de metri a pla
nului pe ultimele 4 luni și ju
mătate, în realizarea de eco
nomii suplimentare în valoa
re de peste 1.200.000 lei.

(Agerpres)

reproșuri 
produselor, 
ții pe ax 
xați, ba că 
respectă uneori 
rațiilor, ba că uscarea se face 
superficial și din această cau
ză aspectul exterior suferă".

Oamenii au meditat. Era

C. PRIESCU

(Continuare în pag, a 2-a)

Construcții noi pe
q tațiunile de pe 

litoralul Mă
rii Negre se 

îmbogățesc cu noi 
construcții. La noul 
complex de hoteluri 
cu 5.000 de locuri 
ce se construiește la 
Mamaia, au fost 
terminate șase ho
teluri, iar la
patru lucrările sînt 
în curs. în prezent 
se lucrează la finî-

alte

sarea primului 
tel-turn cu 13 
je. în cadrul com
plexului a început 
de asemenea cons
truirea a patru res
taurante eu aproa
pe 3.000 de locuri 
și continuă lucrări
le de amenajare a 
drumurilor de acces 
șt a parcurilor pe o 
suprafață de 6 ha.

ho- 
eta-

litoral
Recent a început 

construcția unui 
complex de case de 
odihnă cu 1.500 de 
locuri și pe faleza 
nordică a stațiunii 
Vasile Roaită. 
acestea 500 
locuri vor fi 
în folosință în

sezon de va-itorul 
ră.

Din 
de 

date
vi-

(Agerpres)

Și în aceste condiții luciă- 
lile de suduiă trebuie să 
fie de înaltă calitate. Și 
tînărul sudor Constantin 
Mustață de la Uzinele „In
dependența" din Sibiu rea
lizează o asemenea sudură.

Foto : AGERPRES

TINERI INOVATORI 
Al REGIUNII PLOIEȘTI

'js înărul petrolist Vasile 
£ Neacșu de la Rafinăria 

Ploiești, elev în clasa a 
Xl-a a școlii medii serale, a 
prezentat de curînd la cabi
netul tehnic o inovație privind 
îmbunătățirea procesului teh
nologic de prelucrare a țițeiu
lui. Un alt inovator, rectifica
torul Ion Drăguș de la uzi
nele „I. C. Frimu" din Sinaia, 
este de asemenea elev al școlii 
medii serale.

Cei doi muncitori fac parte 
din cei aproape 12.000 de 
tineri din întreprinderile, 
schelele petroliere și rafinării
le regiunii Ploiești care ur
mează in acest an cursurile 
serale ale școlilor medii. Îm
bunătățirea cunoștințelor ge
nerale în școală îi ajută pe 
tinerii muncitori să-și ridice și 
nivelul pregătirii profesionale. 
Mai mult de jumătate din ei 
sînt inovatori.

(Agerpres)

BÂRĂ GANUL -
Făcăieni, Mărculești, Brînco- 
veni, Ulmeni etc. Documente
le scrise, rămase în arhivele 
fostelor prefecturi, tribunale, 
curți marțiale, primării și mi
nistere, privitoare la răscoale
le țărănești din 1907, elocven
te în gradul cel mai înalt, a- 
rată precis și fără metafore 
cît de obijduită era viața ță
ranilor pe latifundiile Bără
ganului. Puși, de pildă, să care 
grînele de la Lehliu la schela 
Călărașilor, în toiul iernii, cu 
săniile, în convoaie de cîțiva 
kilometri lungime, miile de 
tone de grîu mașcat și po
rumb erau însoțite de haitele 
lupilor și de stolurile negre 
de corbi, dar nu pentru grîu 
și porumb, ci pentru că nu 
rareori oamenii cădeau înghe
țați, ori rămîneau degerați pe 
locul bivuacurilor și încă vii, 
sfirșeau sfîșiați de lupi și ciu
guliți de corbi. Aurul ciștigat 
de moșieri prin vinzarea re
coltelor de cereale era jucat 
și trișat la tripourile de pe

Sa MtiiMașteinhflfcifi!

n urmă cu o sută 
de ani Bărăganul 
mai era încă o 
savană, o stepă de 
dimensiuni con
tinentale, o îm

părăție a ierburilor și mărăci
nilor dezgolită de la un capăt 
la celălalt, iarna în fața vis
colelor înfricoșătoare, iar 
vara în bătaia arșiței. Satele 
erau rare, adunate în jurul 
hanurilor, la răscrucea dru
murilor de colb și de pămint 
negru. Lupii urlau în preajma 
străvechilor gorgane și movi
le scitice, înfricoșindu-i pe 
mocanii ce-și purtau turmele 
pe aci, venind din Ardeal și 
mergîr.d spre Dobrogea. Cea
suri întregi puteai să mergi 
și abia dădeai de-un han sin
guratic, ceasuri și zile întregi 
călătoreai sub văpaia de cosi
tor topit a soarelui și abia în- 
tilneai un copac cu o roată de 
umbră înșelătoare și subțire 
sub el. Odobescu a lăsat cite- 
va imagini vechi ale Bărăga
nului, intr-o car
te de un gen ne- 
maiscris pină 
atunci, și pe 
care el însu
și, ezitind în
tre citeva științe și arte, a 
numit-o cu un titlu surprin
zător : Fals tratat de vînătoa- 
re...Un alt scriitor, Panait 
Istrati. de fel dintr-o margi
ne a Bărăganului, a scris o 
dramatică povestire despre 
destinul oamenilor ce-au 
populat această vastă îm
părăție orizontală a ciulinilor.

Sătui să vîneze dropii, mo
șierii au cotropit stepa Bără
ganului, au ridicat armane și, 
la răsărit de București, de la 
Pantelimon și Pasărea pină 
la țărmul Dunării și pină sub 
dealurile Buzăului, au început 
să samene griu, griu negociat 
toamnă de toamnă la marile 
burse de cereale ale străină
tății, griu incărcat în șlepuri 
la Galați și Brăila, la Olteni
ța și Călărași. Bărăganul a 
devenit grinarul vechii Romî- 
nii. Moșierii aveau latifundii 
de zece, cincisprezece și chiar 
douăzeci de mii de hectare in 
hotarele cărora tăiau și spin- 
zurau ca niște veritabili des- 
poți. Satele, neputînd fi decit 
sărace pină la disperare, au 
avut totuși numele cele mai 
poetice din toponimia întregii 
țări. Ele se numesc și azi, pli
ne de un farmec remarcabil: 
Movila Miresei și însurăței, 
Dor Mărunt și Patru Frați, 
dar. zugrăvind și realitatea 
nudă, un sat a fost botezat 
Golășei iar altele, numeroa
se, după numele marilor pro
prietari de pămint: Urziceni,

coasta mediteraniană a Fran
ței. De acolo doar și nu din 
alt loc, o moșieriță celebră 
pe vremuri pentru tempera
mentul ei de babă mereu ti- 
nără, scrisese în 1907 minis
trului de Interne să-i trimită 
la conacul din Bărăgan o com
panie de „gendarmi rurali" ca 
să-i arestuiască pe „țerani” și 
să le bage mințile-n cap, fiind
că așa a lăsat dumnezeu să 
fie lumea rinduită și împărți
tă — in moșieri și țărani. Ba- 
bomița cu ifose și parale s-a 
făcut praf și pulbere, pozdări 
s-au ales de toaletele și arma
nele ei, de pernele în care-și 
rezema dosul de cocoană bi
zantină, de registrele în care 
ținea socoteala muncii pres
tate pe moșie de către țărani, 
de toată rinduiala ei strimbă 
și odioasă, praful s-a ales, și 
istoria, acest judecător care 
nu uită și nu iartă nimic, a 
dovedit și in acest colț al 
țării, între Dunăre și arcul 
Carpaților, că lumea poate și 
trebuie să fie împărțită altfel.

rin 1946 și ’47 cînd 
am călătorit pen
tru prima oară în 
Bărăgan, am as
cultat sute și mii 
de relatări despre 

felul în care au fost împărțite 
moșiile. Se povestește des
pre moșieri care, orbiți de 
minie, au smuls arma de vî- 
nătoare de pe catifeaua pano
pliilor, încercînd să-i înfrico
șeze pe țărani, amenințîndu-i, 
dar jalnica otreapă deprinsă 
a pocni dopuri de șampanie la 
„universitatea" nocturnă și

pariziană „Chat Noir“, a tre
buit să înțeleagă repede că 
pămîntul trebuie să fie al ce
lor ce-l muncesc. Anii ’46 și 
’47 au fost cu osebire grei, pen
tru Bărăgan, cînd bucuria fre
netică a țăranilor era cernită 
de cataclismul unei secete cum 
nu mai fusese pe aceste me
leaguri de sute de ani. Stepa 
uscată pînă la adîncimi de-o 
jumătate de metru, crăpată ca 
un pămînt straniu, selenar, 
deshidratată pînă în fibrele 
ei cele mai intime, părea a- 
tunci gata să se întoarcă la 
înfățișarea deserturilor sterile. 
Se părea că vor trebui 
să treacă zeci de ani pînă 
cînd Bărăganul va putea re
deveni grinarul țării.

Pe oricine a crezut, la fel, 
l-aș îndemna să călătorească 
astăzi pe Bărăgan, în această 
uriașă, continentală și tînără 
grădină a patriei noastre. 
S-ar părea că aci s-a pe
trecut un miracol. Dar nu e 

vorba de nici un 
miracol, ci de 
forța mobiliza
toare a Partidu
lui, de înțelepciu
nea conducerii

sale, de activitatea creatoare 
și de minunata energie a po
porului muncitor descătușată 
în lupta revoluționară de fău
rire a societății socialiste.

Moșierii scoteau dte 800 
kg de grîu la hectar din la
tifundiile lor de pe Bărăgan 
și erau mulțumiți pentru că 
nu investeau nici un ban aci, 
nici un mijloc tehnic modern. 
„Grinarul țării" era o stepă 
dezolantă, lucrată cu pluguri 
primitive, udată de sudoarea 
îmbelșugată a robilor pământu
lui, a țăranilor biciuiți de vă
tafii și administratorii moșie
rești.

Dar Bărăganul trebuia cu 
adevărat să devină unul din 
grinarele țării prin fertiliza
rea solului său, prin mecani
zarea lucrărilor agricole, dar 
mai presus de toate prin trans
formarea socialistă a agricul
turii. In întregime colectivizat, 
Bărăganul trăiește azi, plin de 
vigoare, adevărate/, sa tinerețe. 
Pe multe mii de hectare cul
turile agricole sînt azi irigate, 
pe deasupra stepei vezi avioa
nele utilitare împrăștiind în
grășăminte chimice, pe zeci 
și sute de kilometri lungime 
vezi foșnind tinerele perdele 
forestiere de protecție. O ac
tivitate de mari proporții 
transformă an de an într-o 
realitate binefăcătoare planu
rile de perspectivă, gîndite de 
partid, cu privire la dezvolta
rea rapidă și multilaterală a

PETRU VINTILA

(Continuare în pag. a 2-a)

în întreprinderile și pe șantierele

regiunii Suceava

Se pregătește producția 
anului viitor

/n întreprinderile industriale 
și pe șantierele de con
strucții din regiunea Su

ceava se fac pregătiri pentru a- 
sigurarea îndeplinirii sarcinilor 
sporite de producție pe anul 
viitor.

In exploatările forestiere, de 
pilda, s-a terminat organizarea 
parchetelor, iar în vederea înce
perii exploatării unor noi bazine 
au fost construite drumuri fores
tiere în lungime de peste 30 ki
lometri. Exploatările forestiere din 
această parte a țării urmează să 
primească încă 30 de funiculare, 
numeroase tractoare și fierăstraie 
mecanice, lucru ce va face să se 
dubleze procentul lemnului dobo
rî! cu mijloace mecanizate.

Pe marele șantier din Lunca 
Sucevii, unde se construiesc com
binatele de celuloză și de in
dustrializare a lemnului, au fost

De curînd, a intrat în func
țiune noua filatură din co
muna Găvana, regiunea 
Argeș, dotată cu mașini 
textile moderne, de înaltă 
tehnicitate. Ea are un sis
tem modern do iluminare și 

aerisire.
Foto ; AGERPRES

Arături adinei pe terenurile 
gospodăriei agricole co
lective „7 Noiembrie" din 
comuna Cocargeaua, raio. 

nul Fetești
Foto : N. SCARLET

La stațiile 
de radioamplificare 

studențești

roate cele 6 cămine stu
dențești ale Universită
ții din București au fost 

dotate cu stații de radio
amplificare. Recent, comi
tetul U.T.M. pe universitate 
a luat inițiativa prezentării de 
două ori pe săptămână a unor 
emisiuni locale, iar duminica 
cite un program muzical al
cătuit la cererea studenților 
fruntași.

La căminul „6 Martie", de 
pregătirea emisiunilor se ocu
pă studenții Adrian Vasiles- 
cu, anul II Șt. juridice, Aure
lian Axinte, anul V Istorie, 
Ion Andreiță, anul IV filolo
gie și alții. Săptămînal, stația 
condusă de acest colectiv 
transmite un comentariu po
litic extern, un buletin de știri 
locale (cuprinzind noutăți din 
sălile de cursuri, seminarii, 
laboratoare, terenuri de sport 
etc.). De asemenea în cadrul 
emisiunilor mai sînt incluse 
rubrici ca „Reportajul săptă
mânii", (dedicat celui mai in
teresant fapt petrecut în Uni
versitate), „Moravuri și năra
vuri" (rubrică de satiră și 
umor), „Poșta emisiunii" etc. 
Recent în programul stației 
s-a introdus o rubrică nouă: 

„Profesori la microfon".

500.000 elevi depunători la C.E.C.
IAn școli, cadrele didactice se preocupă îndeaproape de 

educarea tinerii generații în spiritul economiei, a chibzu- 
inței și a deprinderii de a economisi.

Ca urmare a acestei munci educative aproape 500.000 elevi 
au devenit depunători pe librete de economii C.E.C. In plus, 
un număr important de elevi economisesc pe toi de economii 
școlare.

In numeroase școli majoritatea elevilor sînt depunători ac
tivi la C.E.C. Astfel, la școala nr. 152 din Capitală din totalul 
de 546 elevi, 506 elevi sînt depunători activi pe librete de 
economii din care 103 elevi au devenit depunători în perioada 
pregătirii Săptămînii Economiei. La școala medie din orașul 
Huși, regiunea Iași, din totalul de 408 elevi, 400 sînt depunători 
la C.E.C., iar la școala elementară din comuna Tufeni, regi
unea Argeș, 90 la sută din elevi economisesc cu regularitate 
pe librete de economii.

IN CAPITALA

O nouă linie de troleibuz

IAn prezent se 
desfășoară lu
crările de

construcție a liniei 
troleibuzului 92,
care va circula de 
la strada 
Doamnei pe 
zile: Calea

Teiul 
stră- 

Lacu-

Tei, Barbu Văcă- 
rescu, Tunari, Icoa
nei, Alexandru Sa- 
hig, pînă la Bule- 
vadrul N. Bălcescu. 
Lucrările de cons
trucție sînt într-un 
stadiu avansat, 
muncitorii strădu-

indu-se ca 
sfîrșitul lunii 
cembrie noua 
să fie dată în 
sință. Odată 
aceasta va fi
ființată actuala li
nie a tramvaiului 9.

spre 
de- 

linie 
folo- 

cu 
des-

La colțul zoologic Bănea- 
sa sînt în curs de cons
trucție 3 pavilioane noi 

care vor adăposti în condiții 
corespunzătoare un mare nu-

măr de animale (feline, mai
muțe etc.) și păsări din dife
rite zone ale globului pămîn- 
tesc cu care va fi îmbogățit 
în curînd parcul.

încheiate pregătirile pentru buna 
desfășurare a lucrului pe timpul 
iernii, pregătiri care tac parte din 
măsurile ce se iau în vederea 
sarcinilor de producție din anul 
viitor. Toate halele celor patru 
fabrici din cadrul Combinatului 
de industrializare a lemnului au 
fost încheiate, urmlnd ca în timpul 
iernii să se execute 
rioare, lucrări de 
montaje.

La Trustul regional 
ții, care în anul viitor are de exe
cutat un volum dublu de lucrări 
fală de cel din 1961, s-au luat 
măsuri de calificare de noi mun
citori în meseriile de zidari, in
stalatori, mozaicari, vopsitori, șo
feri. Aceste cursuri sînt urmate de 
peste 300 de muncitori.

La Fabrica de piele și încăl
țăminte „Străduința" din Ițcani au 
început lucrările de sistematizare 
și modernizare a făbăcăriei, lucru 
ce va duce la îmbunătățirea cali
tății produselor.

Se fac pregătiri pentru produc
ția anului viitor și la Uzinele 
tile „Moldova" și Fabrica de 
fecții din Botoșani, Fabrica 
conserve din lapte „Rarăul" 
Cîmpulung Moldovenesc și la 
întreprinderi din regiune.

finisări inte- 
instalații și

de consfruc-

fex- 
con- 

de 
din 
alte

(Agerpres)

.»----

Nici un rulment ne cores
punzător. Iată pentru ce e 
îndeosebi apreciată munca 
utemistei Ionescu Helga de 
la Uzinele Rulmentul din 

Brașov.

Foto : N. STELORIAN



Lecții pe ogoarele 
fruntașilor

a sediul gospodăriei 
agricole colective 
din comuna Sfraja, 
regiunea Dobroqea, 
s-a oprit un camion. 
Oaspeții — colecti

viști din comuna Valul lui Traian 
— sînt întîmpinați cu căldură de 
gazde. Sînt invitați să intre înfr-o 
sală mare, încălzită, pe pereții 
căreia se află numeroase planșe, 
schițe, grafice. Pe masă, mai în 
față — o grămadă de șfiuleți au
rii, cu boabe pline.

In primele bănci iau loc vîrst- 
nicii. Tinerii, politicoși, se așează 
mai spre fundul sălii. Și de aici 
pot auzi și vedea foarte bine. 
Să ne așezăm și noi alături de 
colectiviștii din Valul lui Traian și 
să-i cunoaștem. Printre ei sînt 
peste 40 de tineri î membrii co
mitetului U.T.M. pe gospodărie și 
ai celor două echipe 
de tineret din brigăzile 
le cîmp.

Schimbul de expe
riență a început. Li
niște I întreaga asisten
ță este atentă.

— După cum v-am anunțat — 
tncepu președintele gospodăriei 
colective din Valul lui Traian — 
am venit să învățăm din expe
riența dumneavoastră în cultura 
porumbului. Ați obținut recolte 
mari. Și noi ne-am depășit pla
nul, dar rezultatele dumneavoas
tră au fost mai bune, așa că vă 
rugăm să ne spuneți toate secre
tele. Vrem ca în anul viitor, de 
pe o suprafață de 200 hectare să 
obținem în cultură neirigafă 5.000 
kg boabe la hectar.

Iau cuvîntul inginerul agronom, 
președintele gospodăriei colecti
ve din Straja, brigadierii. Oaspe
ții pun întrebări, gazdele răspund. 
Sînt folosite planșele, graficele, 
se cîntăresc în palmă știuleții, se 
numără boabele, se determină 
greutatea absolută.

Șefii celor două echipe de 
tineret din Valul lui Traian vor 
multe amănunte :

— Cînd ați făcui arătura și la 
ce adîncime ?

— Care au fost plantele pre
mergătoare porumbului ?

0 ștafetă străbate uzina
(Urmare din pag. l-a)

i bune 
monta- 
Marin, 

și Ion 
perma-

doar în joc o cauză generală 
— calitatea montajului. Comu
nistul Ion Călinescu a propus 
atunci ca cei mai buni men
tori să urmărească și să ajute 
în același timp, muncitorii în 
tot timpul procesului tehnolo
gic. Ce element nou a adus a- 
ceasta ? Din îndrumarea și 
ajutorul pe care-l dau zil
nic muncitorii cu mai 
cunoștințe în ale
jului: Marin Gr.
Gheorghe Drăghici i 
Călinescu, învață 
nent montorii cu o mai slabă 
pregătire, Nicolae Stoian, Ion 
Marin, Ion Bălan și alții. Iar 
rezultatul este acela că în ul
timele patru-cinci luni monto- 
rilor nu li s-a mai respins 
nici un motor de la bancul de 
probe.

Cînd experiența înaintată a 
început să-și verse roadele, 
alte fapte noi s-au acumulat 
la izvoarele ei. 
menților pe ax 
prin construirea 
zitiv de presare 
carea în bune 
rezolvat, 
conceperea unui conveier 
văzut cu instalații cu 
infraroșii.

Fixarea rul- 
s-a rezolvat 
unui dispo- 

la cald. Us- 
condiții 

de asemenea,
s-a 

prin 
pre- 
raze

De cum intri în si 
ția strungărie, ești i: 
presionat de grac

sec- 
im- 

gradul 
cu careînalt de tehnicitate 

este înzestrată secția. Tocmai 
acest lucru dă posibilitatea ca 
aici să se execute operații din 
cele mai complexe. Și to
tuși, la un monent dat, aici 
s-a petrecut un fapt care me-

— Cîte îngrășăminte ați dat la 
hectar ?

— Ce densitate ați asigurat î
— Cîte prașile aii dat și cînd? 

etc., etc.
Inginerul agronom, brigadierii 

din gospodăria gazdă le răspund 
pe rînd și oaspeții își notează cu 
atenfie totul.

Tîrziu, schimbul de experiență 
«-a terminai.

Colectiviștii din Valul lui Tra
ian își manifestă fără refinerj sa
tisfacția :

— A fost o lecfie foarte intere
santă. Am învățat foarte multe. 
O să vă mai vizităm. Dar pînă 
atunci vă invităm să veniți și 
dumneavoastră pe la noi. Avem 
experienfă bună în culturile in
tercalate. V-o împărtășim cu dra
gă inimă...

Același camion s-a oprit în altă

Elevi la școala belșugului

zi a săpfămînii următoare la gos
podăria agricolă de stat Murfat- 
iar. Aceiași colectiviști pe care 
i-am înfîlnit la Straja au venit a- 
cum aici să învețe de la ingine
rii, tehnicienii și muncitorii din 
G.A.S. despre punerea în valoare 
a terenurilor în pantă prin plan
tarea lor cu viță de vie. Au și ei 
asemenea terenuri și vor să știe 
cum s-a lucrat în gospodăria de 
stat Murfallar la terasări, la plan
tarea viței, la înierbarea benzilor. 
Gazdele le-au explicat cu de-a- 
mănuntul totul. încă o lecție prac
tică bine învățată...

In alte zile același camion s-a 
oprit la stațiunea experimentală 
zootehnică Palas și la gospodăria 
colectivă din Palazul Mare. De 
astă dată vizitatorii au fost îngri
jitori de animale (mulți din ei ti
neri). în urma discuțiilor purtate, 
a demonstrațiilor practice, la ex
periența lor s-a mai adăugat ex
periența înaintată a cercetătorilor 
de la stațiunea I.C.Z. și a colec
tiviștilor vecini.

Pe aceiași oameni (și pe cei 
care lucrează în brigăzile de 
cîmp și pe cei din sectorul zoo
tehnic) îi găsim și la ei acasă, la 

rită să fie povestit. O 
specială pentru unul din 
produse ale uzinei cerea 
precizie îneît nu putea fi exe
cutată decît pe o mașină spe
cială de strunjit și alezat. A- 
ceasta era însă suprasolicitată 
și nu putea face față comen
zilor. Trebuia găsit ceva nou. 
Tînărul strungar Vasile Tran- 
dafirescu a conceput atunci, în 
acest scop, un dispozitiv spe
cial. Și precizia pe care îna
inte nu o putea asigura decît 
mașina de strunjit și alezat o 
dă acum, cu ajutorul noului 
dispozitiv, oricare strung. 
Faptul s-a considerat obiș
nuit. Dispozitivului i se spune 
simplu — dispozitivul Tranda- 
firescu — și cu el lucrează toți 
strungarii.

piesă 
noile 
atîta

Am relatat pe scurt 
cîteva fapte obișnui
te, cotidiene din viața 

uzinei. Ele subliniază mai pro
fund, acea explicație laconică, 
ca un leit-motiv, întîlnită sub 
chipurile fruntașilor de la pa
nouri. „împărtășește cu drag 
din experiența lui celor din 
jur". Pentru că într-adevăr, 
aici la Uzina de mașini elec
trice din București experiența 
înaintată este ca o ștafetă care 
se transmite din secție în sec
ție, din om în om, cei mai 
buni muncitori împărtășind cu 
dragoste din experiența, price
perea și cunoștințele pe care 
le posedă. Și la procesul a- 
cesta se adaugă în fiecare zi 
noi fapte, astfel îneît expe
riența înaintată, această ștafe
tă a muncii, străbate mereu 
uzina de la un capăt la altul. 

Valul lui Traian, învățînd, însușin- 
du-și metodele agrotehnice și 
zootehnice înaintate sub îndru
marea tehnică și cu ajutorul tî- 
nărului inginer agronom Virgil Ba
dea și al sofiei lui — inginer 
zootehnist. Planșele, mulajele, 
microscopul, diatilmele, cărjile 
expuse frumos înfr-o vitrină spe
cială — sînt mereu la dispoziția 
lor.

Orqanizajia de bază U.T.M. a 
organizat pentru tineri grupe de 
studiu în colectiv și a solicitat 
celor doi ingineri să dea perio
dic consultajii pentru lămurirea 
problemelor mai grele.

Lecjiile teoretice sînt însoțita 
de demonstrafii practice, de lu
crări practice (la ferasări, la ame
najarea parazăpezilor, la pregăti
rea seminfei de porumb, la în
tocmirea și administrarea rafiilor 

furajere pentru animale 
etc.). Bogaful material 
didactic comparativ 
strîns de-a lungul unui 
an întreg (acfiune Ia 
care tinerii, mobilizafi 

de organizația, de bază U.T.M., 
au participat cu mult interes) 
este de un real folos. Au 
fost făcute colecții de semințe, 
snopi de grîu, porumb etc., in
sectare, probe de pămînt.

După fiecare lecfie urmează 
seminar, discuții.

La casadaborafor se fac anali
ze în legătură cu diverși hibrizi 
dubli de porumb și cu diferite 
soiuri de grîu cultivate de gos
podărie pe ioturi demonstrative.

— Care sînt mai bune pentru 
condițiile noastre de sol și cli
mă ? Să studiem I Să cercetăm !

Și colectiviștii din Valul lui 
Traian învață cum să obțină pro
ducții mai mari în anul viitor.

La sfîrșitul cursurilor „școlii bel
șugului" — un seminar recapitu
lativ, adeverințe de absolvire cu 
calificative și... un concurs „Cine 
știe, răspunde".

Un nou pas în cucerirea științei 
agricole,

★
Este filmul după care se vor 

desfășura în această iarnă cursu
rile învățămîntului agrozooteh
nic la gospodăria agricolă co
lectivă din comuna Valul lui 
Traian. Este, de fapt, reedi
tarea (îmbogățită și împros
pătată, bineînțeles) a expe
rienței pe care colectiviștii de 
aici au acumulat-o anul trecut. 
Măsurile luate de organizația de 
partid și de consiliul de condu
cere al gospodăriei, la care și-a 
adus o contribuție importantă și 
organizația de bază U.T.M., sînt 
o garanție sigură a bunei reușite 
a acestor cursuri.

N. SIMIONESCU

Pentru s-alariații fabricii de zahăr de la Bucecea a fost construit și un frumos club 
dotat cu o sală de spectacole cu 300 de locuri, bibliotecă, săli de sport etc.

Foto : AGERPRES

Oră de laborator la centrul
școlar agricol-București

Foto : AGERPRES Avancronica muzicală
În vederea 

plantării de pomi 
și viță de vie

în prezent în întreaga țară 
își desfășoară activitatea 16 
centre care organizează și 
îndrumă desfășurarea lucrări
lor de amenajare a terenuri
lor erodate și neproductive în 
vederea punerii lor în valoare 
prin plantări de pomi fructi
feri și viță de vie.

Acțiunea de protecție a so
lului împotriva eroziunii a 
luat an de an o amploare tot 
mai mare în țara noastră. Pe 
38.000 ha terenuri neproducti
ve, mai ales în regiunile Do- 
brogea, Argeș, Galați și Plo
iești au fost executate în ul
timii ani terasări, canale de 
reținere sau scurgere a apelor 
și alte lucrări de protecție.

Pentru prevenirea eroziunii 
solului în gospodăriile agrico
le de stat și gospodăriile co
lective s-a extins pe circa 
1.600.000 ha executarea arătu
rilor și celorlalte lucrări agri
cole de-a curmezișul pantelor 
pe baza planurilor de organi
zare a teritoriului acestor uni
tăți.

în acest an lucrările de pre
venire și combatere a eroziu
nii solului se execută pe 
36.000 ha terenuri destinate 
plantațiilor de vii și pomi, 
precum și pe pășuni erodate.

(Agerpres)

D
lil||Ș rmărind — într-o 

El| sală de concert, la 
' fl radio, sau în fața 
|P televizorului — in
ul terpretarea unei 
ll| lucrări simfonice, 

IlUli OTi tin spectacol 
de operă, putem fi 

foarte impresionați de bogăția 
de imagini sonore, de forța și 
diversitatea emoțiilor, senti
mentelor și ideilor pe care ni 
le poate transmite — fie singu
ră, fie asociată cu cuvîntul — 
orchestra simfonică.

Alcătuită dintr-o sumedenie 
de instrumente: cu coarde (cu 
sau fără arcuș) de suflat (de 
lemn, sau metal) de percuție 
(adică funcționînd prin lovire) 
orchestra nu poate fi conside
rată pur și simplu ca un in
strument — instrumentul diri
jorului. Ea este un organism 
viu și sensibil; căci nu viorile, 
violoncelele, flautele sau trom
petele o fac să ființeze ci, pro- 
priu-zis violoniștii, flautiștii, 
trompetiștii, cu alte cuvinte, 
artiștii — instrumentiști.

Printr-un efort colectiv bine 
coordonat și condus, ansam
blul simfonic demonstrează o 
nesfîrșită gamă de culori in
strumentale, de expresii și de 
nuanțe. Orchestra simfonică 
are putința să redea variatele 
trăiri artistice înscrise de com
pozitori între coperțile acelor 
voluminoase partituri ce fixea
ză riguros locul și rostul fie
cărui instrument sau grupă in
strumentală în marea lor fa
milie.

In dezvoltarea posibilităților 
de expresie ale muzicii in
strumentale și orchestrale, im
pulsurile hotărâtoare le-a mar
cat întotdeauna muzica dra

matică, muzica de operă, iar 
în veacul al XIX-lea, mai ri
les, programatismul. Chemată 
să susțină și să extindă rezo
nanța cuvîntului cîntat, sau a 
unui argument literar inspira
tor, orchestra a cîștigat mereu 
în putere de sugestie, plastici
tate și suplețe.

Monteverdi și Gluck sînt 
primele două nume mari în a- 
ceastă continuă tendință. In- 
cepînd din perioada romantis
mului veacului trecut cu We
ber și Berlioz, orchestra și in
strumentația au făcut uriașe 
progrese. Liszt în poemele sim
fonice și Simfonia „Faust", 
Glinka în operele și piesele 
simfonice, Mendelssohn în 
feerica muzică pentru „Visul 
unei nopți de vară", de Sha
kespeare, Bizet în „Carmen” și 
„Arteziana", Ravel în „Daph- 
nis și Chloe” sau „Rapsodia 
spaniolă", Ceaikovski în mo
numentalele simfonii și opere, 
Rimski-Korsakov în „Shehera- 
zada", Respighi sau Richard 
Strauss în poemele lor simfo
nice — iată numai cîteva nu
me și lucrări, care ilustrează 
de aproape un veac și jumă
tate continua dezvoltare a mu
zicii în acest domeniu.

Ascultînd astăzi o orchestră 
simfonică, adică un ansamblu 
numărînd zeci de instrumen
tiști care mînuiesc fel de fel 
de ingenioase unelte muzicale 
create și perfecționate în de
curs de secole și chiar milenii, 
observăm că instrumentele 
acționează fie pe grupe fie se
parat, fie tutti — adică în ma
să, toate la un loc. Dar de la 
această constatare și pînă la o 
înțelegere tnai adîncă a apor
tului pe care-l aduce la îm
plinirea și îmbogățirea ansam
blului artistic fiecare element 
al său, potrivit caracterului și 
posibilităților lui, este o cale 
lungă. Pentru ușurarea Stră
baterii ei compozitor--', englez 
Benjamin Briîien, • tleăîsnt o 
„Leep.e de orchestrație pentru 
tineret", o lucrare simfonică fn 
care artisticul se împletește cu 
pedagogicul într-o admirabilă 
realizare.

Să urmărim, deci desfășu
rarea muzicii servindu-ne de 
îndreptarul pe care ni l-a pus 
la dispoziție autorul însuși, 
sub forma unui comentariu 
înscris în partitură.

Din punct de vedere al con
strucției, lucrarea adoptă teh
nica variațiunilor ; ea se des
fășoară pe continua transfor
mare a înfățișării, a vesmîn- 
tului orchestral al unei teme, 
al unei melodii citată dintr-o

Produse noi

În magazine au apărut 
primele produse electro
tehnice dintre noutățile 

expuse la cel de-al treilea pa
vilion de mostre de bunuri de 
consum. Mașina electrică de 
spălat rufe „Alba lux", apa
ratele de radio „Carmen" și 
„Orfeu", noile modele de lus
tre și alte articole de acest 

piesă aparținînd primului ma
re clasic al muzicii engleze 
compozitorul Henry Purcell. 
Această temă e dntată întîi de 
întrega orchestră și pe urmă 
de fiecare din cele patru gru
pe de instrumente: de lemn — 
de alamă (trompete, corni...) de 
instrumentele de arcuș, de 
harpă, apoi de instrumentele 
de percuție.

Britten ne prezintă în con
tinuare, în seria variațiunilor, 
fiecare instrument în parte : 
țipătoarea piculină și agilele 
flaute, oboaiele cu sunet fra
gil, uneori foarte pătrunzător, 
dar cîteodată și romanțios, cla
rinetele cu sunetul cald, dulce, 
fagoturile cu voci groase. Ciu
tă pe urmă viorile, împărțite 
in orchestră în două grupe, 
violele „surorile ceva mai vîrst- 
nice și mai mari ale acestora" 
și care au un timbru mai 
opac, mai grav; violoncelii și 
contrabașii mormăind aseme
nea unor „urși supărați".

După prezentarea celui mai 
mare instrument cu coarde, 
harpa, se trece la familia „a- 
lămurilor" : cornii, trompetele, 
trombonii și tuba, basul lor 
„bunica lor", cum spune Brit
ten.

In sfîrșit, ultima grupă de 
instrumente — percuția — re
prezentată de toba mare, de 
talgere, de toba mică dar... „cu 
mare zgomot", de trianglu, 
un metal echilateral cu sunet 
cristalin, de xilofon, instru
ment cu lame de lemn sună
toare, de castagnete, apoi gon
gul, un fel de mare talger, cu 
sunet haotic și în cele din ur
mă biciul, două bucăți de 
lemn care plesnesc prin lovire 
puternică.

După această prezentare a- 
nalitică a orchestrei, compozi
ția se încheie cu o fugă, o for
mă muzicală bazată pe proce
deul imitațiilor, al reluărilor 
succesio* și împletirilor meto
dice. fu cure vocile «xusambl». 
lui se urmăresc, se fugăresc 
parcă. Această fugă readuce 
tema lui Purcell într-o inge
nioasă tratare orchestrală, por
nind din registrul înalt al pi
culinei și ajungînd la sonori
tăți masive și ample, apoteo
tice.

Ascultînd, în viitorul pro
gram al Filarmonicii bucu- 
reștene lucrarea lui Britten: 
„Variațiuni și fugă pe o temă 
de Purcell", ne vom apropia o 
admirabilă piesă simfonică pe 
care autorul a dorit-o a fi „că
lăuza tînărului întru cunoaș
terea orchestrei".

EUGEN PRICOPE

în magazine
gen, apreciate de vizitatorii 
pavilionului, sînt solicitate de 
tot mai mulți consumatori. $i 
celelalte produse electrotehni
ce, prezentate la pavilion, 
printre care peste 30 de sorti
mente noi, vor fi puse în des
facere în următoarele luni.

(Agerpres)

j „Călătoriile44 
muzeului

n-jude mult, într-un amba- 
ly laj ciudat menit să a- 

pere strălucirea culori
lor, cîteva tablouri au plecat 
din Brașov cu destinația Pa
ris. Solicitat, Muzeul regional 
din Brașov a răspuns prompt: 
Vestitele „Anemone" ale lui 
Ștefan Luchian, „Convoi de 
prizonieri turci" operă de 
prestigiu a lui Nicolae Grigo- 
rescu, precum și o cunoscută 
lucrare „Mocanii" de Camil 
Ressu, au fost trimise pentru 
a putea fi admirate de iubito
rii artei din capitala Franței 
in cadrul Expoziției de artă 
plastică romînească.

Tablourile mai sus mențio
nate nu sînt singurele lucrări 
de mare valoare care figurea
ză în catalogul muzeului. Des
chis în așa-numita Casa Sfa
tului — clădire a cărei vechi
me depășește cinci secole — 
Muzeul regional din Brașov 
cunoaște o afluență mare de 
vizitatori. Vin în sălile mu
zeului care adăpostesc secțiile 
de artă (la etaj) și de istorie 
(la parter) locuitorii Brașovu
lui, dar și oamenii muncii a- 
flați la odihnă în minunatele 
stațiuni de odihnă ale Bucegi- 
lor. Ministerul învățămîntului 
și Culturii a înzestrat pinaco
teca muzeului ca opere de 
mult intrate în tezaurul artis
tic al țării noastre : cunoscu
tul portret al lui Nicolae Băl- 
cescu executat de Constantin 
Daniel Rosenthal și portretul 
lui loan Buteanu al pictorului 
pașoptist Barbu Iscovescu. A- 
lături de aceste tablouri vizi
tatorii admiră operele pictori
lor Grigorescu, Theodor Aman, 
Andreescu, Octav Băncilă, To- 
nitza, Gheorghe Pătrașcu, I. 
Iser, Theodor Pallady ș.a. Un 
loc deosebit îl ocupă lucrările 
pictorilor brașoveni Constan
tin Lecca, Mișu Popp, Tamas 
Imre, Frederic Miess, care 
ilustrează bogat sălile muzeu
lui.

Numeroase opere create de 
pictorii noștri contemporani 
dezvăluie aspecte ale victorioa
sei revoluții socialiste din țara 
noastră. In jurul unor opere 
semnate de cunoscuți artiști 
contemporani, poți întîlni ade
sea grupuri de vizitatori.

De la o vreme s-a născut 
vorba că muzeul „călătorește".

Intr-adevăr, Muzeul regio
nal din Brașov, organizează 
numeroase expoziții în între
prinderile și gospodăriile agri
cole socialiste din regiune. A- 
semenea expoziții organizate 
la Uzinele de tractoare, la Fa
brica „Partizanul Roșu", la 
G.A.S. Hălchiu, la G.A.C. Hăr- 
man, în Codlea, Făgăraș, Ora
șul Victoria, Rîșnov, Zărnești, 
Predeal, etc., au atras zeci de 
mii de oameni ai muncii.

Pe drept cuvînt se poate 
spune că Muzeul regional din 
Brașov este un centru de cul
tură și educație patriotică.

A. TEOOOBU

< I

„Săptămîna 
economiei"

Intre 23 și 30 noiembrie se 
organizează în întreaga țară 
„Săptămîna economiei". Acțiu
nea de economisire a căpătat 
în anii puterii populare un 
caracter de masă, iar depune
rile oamenilor muncii la 
C.E.C., ca urmare a sporirii 
veniturilor lor, au înregistrat 
creșteri considerabile.

Soldul general al depuneri
lor la casele de economii a 
fost în primele nouă luni din 
acest an cu 24,6 la sută mai 
mare decît cel existent la 
sfîrșitul anului trecut. Este 
semnificativă și creșterea nu
mărului celor care își păstrea
ză economiile la C.E.C. In 
anul 1938, la 61 de locuitori 
abia unul era depunător la 
Casa de economii, în timp ce 
astăzi revine un libret C.E.C. 
la fiecare patru locuitori. Pen
tru o cît mai operativă de
servire a oamenilor muncii a 
fost extinsă rețeaua de uni
tăți a caselor de economii.

Ill

(Urmare din pag. l-a)

acestei minunate și fertile 
stepe ce se întinde pe sute de 
kilometri patrați la răsărit de 
București, pînă în apele Bor- 
cei și Dunării, pînă sub dealu
rile Buzăului și Rîmnicului.

liberat de sub 
stihia moșierilor 
și zmulgîndu-se 
pas cu pas de 
sub stihia naturii, 
țăranul de pe a- 
ceste meleaguri 

ale patriei ‘noastre, intrat în 
marea familie a gospodăriilor 
colective, înaintează ca și în
tregul nostru popor pe drumul 
belșugului și fericirii, făurin- 
du-și sub conducerea partidu
lui o viață nouă, înfloritoare. 
In obișnuitele — odinioară — 
sate și cătune ale Bărăganului, 
au pătruns în anii noștri birui
toare : cultura și sănătatea, 
cartea și cinematograful, lu
mina electrică și aparatul de 
radio, televizorul, medicul si 
învățătorul, agronomul și ve
terinarul.

Magazine universale doldo
ra de mărfuri, case noi aco
perite cu țiglă și tablă zinca- 
tă, cămine culturale noi si 
clădiri de școală, dispensare 
și grădinițe sezoniere, toate la 
un loc schimbă azi înfățișarea 
satelor de pe Bărăgan, odi
nioară atît de primitive în 
dezolanta lor sărăcie. Dispar 
vechile sobe oarbe, de pămînt, 
în care ardeau șire întregi de 
paie, locul lor luîndu-l în tot 
mai multe case teracota, soba 
emailată și aragazul. Dispar 
lavițele de sdnduri, locul lor 
luîndu-l garniturile de țp,obi-

BĂRÂ ganul
lă modernă, șifonierele pline 
cu haine. In locul cailor încă- 
lecați pe deșelate, au apărut 
bicicletele și motocicletele și, 
privindu-le, chiar și localnicii 
cei mai bătrîni spun, fără 
nici o mirare, că așa trebuie, 
așa-i firesc să fie.

Moșierii au plecat cu coada 
între picioare, blestemați de 
mulțimile obijduite atîta amar 
de vreme, iar socialismul a 
intrat triumfător, la volanul 
tractorului și al combinei, la 
volanul autocamionului și pe 
șasiul semănătoarei mecanice. 
Socialismul a intrat odată cu 
învățătorul venit să lichideze 
neștiința de carte, odată cu 
agronomul și cu medicul, 
odată cu filmul, cartea 
și televizorul, odată cu agre
gatele terasiere pentru con
strucția noilor șosele de as
falt, odată cu stațiile de pom
pe și cu geometria canalelor 
de irigație, socialismul fiind 
și aici, ca pretutindeni, sino
nim cu munca pașnică și te
nace, sub conducerea partidu
lui, pentru fericire și viață 
îmbelșugată.

S-au înființat zeci de gospo
dării colective, s-au înființat 
întinse și bogate gospodării de 
stat, au apărut stațiuni de 
mașini și tractoare și dacă, în 
1940, pe Bărăgan puteau fi vă
zute doar două combine (ale 
moșierului Aurelian Pană) azi 
își au aci locul de muncă 
sute de combine, mii de agre
gate agricole moderne. Opri- 
ți-vă la Mărculești și vizitați 
stațiunea ICAR 1 Ea are mii 
de hectare la îndemînă, e în
zestrată cu un parc propriu 
de mașini și agregate, cu labo
ratoare și e încadrată cu un 

contingent numeros de agro
nomi și cercetători științifici, 
specialiști în culturile cerea
liere și în cultura plantelor 
tehnice, specialiști în horticul
tura și în zootehnie. Ei n-au 
vis mai scump decît acela de 
a transforma Bărăganul intr-o 
imensă și înfloritoare grădi
nă. Ei iți vor destăinui cu 
dragă inimă planurile îndrăz
nețe de a iriga întinse părți 
din Bărăgan cu apele Ialomi- 
ței, Buzăului, Rîmnicului și 
Dunării.

priți-vă ca și mine 
h la Fundulea să 
j vedeți într-un loc 
, unde pînă în 

urmă cu cîțiva ani 
era stepă goală, 
clădirile, labora

toarele, remizele de mașini și 
magaziile unuia din cele mai 
tinere institute de cercetări a- 
gricole, acela ce are ca obiect 
cultura porumbului. Doar 
ați trecut de atîtea ori 
prin gara Ciulnița. Era o 
gară oarecare în mijlocul ste
pei, o gară singuratică fără 
nici măcar o singură casă în 
preajma ei. Acum, la cîteva 
sute de pași depărtare, stă ca 
un transatlantic, o modernă 
și automată uzină de egrenat 
bumbac. Noaptea, în plin se
zon de lucru, ea se zărește 
din goana trenului, cu marile 
ei panouri de sticlă luminate 
ca un uriaș vapor care a ri
dicat marele pavoaz. Si nu 
uitați, în urmă cu zece, doi
sprezece ani, înainte de a fi 
fost construită de către făuri
torii socialismului, aci era un 
cîmp plini de ciulini. Erau nu
mai ciulini... faimoșii ciulini 

ai Bărăganului. Și tot noap
tea, vara, dacă aveți norocul 
să călătoriți pe jos, de la 
Bobu la Jegălia, dacă veți 
trece pe lingă vagoanele 
taberelor de tractoriști veți 
auzi pe șefii brigăzilor de 
tractoare vorbind prin radio 
cu dispecerul stațiunii de la 
Hagieni ; Allo, semeteule 1 
Allo, semeteule ! Ați trimis 
combustibilul ? Aici e brigada 
zecea !

Așa e. Sub alunecarea lină 
a constelațiilor, în nopțile de 
vară, Bărăganul e brăzdat de 
luminile sutelor de tractoare, 
parcă s-ar scălda în lumina 
unor neașteptate constelații te
restre. Silozuri, turnuri de 
apă, stîlpii rețelelor de elec
tricitate, sutele de construcții 
noi ale fermelor zootehnice, 
geometria perdelelor de pro
tecție, geometria uriașă a so
lelor de cereale, vuietul avioa
nelor utilitare care împrăștie 
prize masive de îngrășăminte 
chimice deasupra stepei la 
Dragalina și Fetești, vuietul 
tractoarelor și roiul de lumini 
electrice care desenează și fi
xează acum locul satelor, toa
te la un loc atestă din plin 
că Bărăganul a devenit în so
cialism nu numai unul din 
vestitele grînare ale țării, dar 
și una din minunatele ei gră
dini înfloritoare și bogate. Cît 
vezi cu ochii pămînt, pămînt 
tot mai fertil și bogat, acesta-i 
Bărăganul zilelor noastre.

Dar fertilitatea aceasta n-a 
căzut peste Bărăgan din cer, 
ca o mană, ci ea este rodul 
muncii tenace a făuritorilor so
cialismului, a sutelor de mii de 
oameni care și în acest colț 
al patriei au luptat pentru 

transformarea socialistă a 
agriculturii și luptă în conti
nuare pentru neîncetata ei 
dezvoltare. Nu mai uit, de 
pildă, că în anul 1950, la pu
țină vreme după istorica ple
nară a C.C. al Partidului Mun
citoresc Romin din 3—5 mar
tie 1949, călătoream pe șo
seaua Fetești-Călărași, la mar
ginea dinspre Răsărit a Bără
ganului. Nu era sat — pe a- 
tunci — de-a lungul acestui 
drum, în care să nu fi existat 
cîte un semn tînăr și viguros 
al agriculturii noi: S.M.T., 
gospodărie de stat, întovărășiri, 
gospodării agricole colective 
la Fetești, Cocargeaua, Pie- 
troiu, Șocariciu etc. Intr-un 
reportaj am numit această 
șosea „Șoseaua socialismului", 
dar ceea ce se părea a fi pe 
atunci un lucru senzațional, a 
devenit azi cu totul firesc și 
obișnuit. Azi toate drumurile 
din lungul și latul țării sînt 
șosele ale socialismului. Și 
dintre toate întîmplările lega
te de istoria transformării so
cialiste a agriculturii în Bără
gan, cu osebire îmi aduc 
aminte de cîteva. La Pietroiu 
— șantierul cu sute de buldo
zere și escavatoare, cu miile 
sale de tehnicieni, utemiști, 
tineri țărani care lucrau vo
luntari pe șantierul unui dig 
uriaș pentru apărarea a nouă 
mii de hectare de năvala ape
lor Borcei.

-am cunoscut pe 
utemistul Ion 
Ivan, șeful pri
mei brigăzi de 
tractoare care a 
intrat în acest pă

mînt smuls din stăpînirea a- 
pelor, care a defrișat întinse
le păduri de papură și care. 
pentru prima oară în istoria 
acestor locuri, a semănat aci 
grîu și porumb. Tractoriștii 
brigăzii sale, în timpul ultimei 
inundații care a mai bîntuit 

în locurile acelea, la sfîrșitul 
unei ierni teribile, au înotat, 
împingînd cu umărul prin apă, 
butoaiele de combustibil, ca 
să ajungă la bivuacul brigăzii.

Vă amintiți de viscolul din 
iarna anului 1954 ? Viscolul îl 
surprinsese pe directorul gospo
dăriei de stat din Pietroiu la 
o ședință în București, la Mi
nisterul Agriculturii. Trebuia 
să se întoarcă urgent acasă, 
dar liniile ferate erau blocate 
de munții troienelor de ză
padă. A plecat cu avionul, cu 
un avion utilitar al Ministeru
lui Agriculturii. A înfruntat în 
aer rafalele besmetice ale Cri
vățului dezlănțuit și avionul a 
trebuit să aterizeze forțat la 
Călărași. De acolo, directorul 
gospodăriei de stat a plecat 
către Pietroiu pe jos, prin vis
col, cu bărbia-n piept, cale de 
doisprezece kilometri. Puteau 
să-l îngroape troienele de ză
padă, putea să fie sfîșiat de 
haitele lupilor, putea să dege
re și să moară înghețat pe 
drum, dar el știa că trebuie 
să ajungă la sediul gospodăriei 
pe care o conducea, știa că nu 
poate lipsi din bătălia pentru 
înfrîngerea forțelor oarbe ale 
naturii. A ajuns la sediul gos
podăriei și, datorită măsurilor 
luate chiar în aceeași noapte, 
cu ajutorul muncitorilor și 
mecanizatorilor gospodăriei, 
s-a putut salva de la distru
gere avutul gospodăriei. 
Oamenii din partea locului îl 
numesc pe acest tovarăș „An
ton Filip", după numele erou
lui principal din romanul 
„Bărăgan".

Primăvara anului 1953. Sta
țiunea de mașini și tractoare 
din Hagieni. Și iată vagonul 
dormitor al uneia din brigăzile 
de tractoare. Porniseră niște 
ploi reci și intermitente și 
trâctoarele nu puteau intra la 
arat din pricina umezelii. 
Tractoriștii au fost nevoiți să 

stea în vagon, să dormiteze, să 
citească, să facă revizia trac
toarelor și să asculte muzică 
la un patefon vechi, așteptînd 
să treacă ploaia. Nu știu dacă 
alții s-ar fi bucurat de odihna 
aceea îndelungată, dar știu că 
ei stăteau nervoși, nerăbdă
tori, ca pe ace. Numai rareori 
ai prilejul să trăiești clipe 
de tensiune asemănătoare. Cel 
puțin de o sută de ori pe zi, 
la micul post de radio emisie 
și recepție al brigăzii, șeful 
brigăzii tot întreba pe dispe
cerul stațiunii dacă sînt sem
ne de îmbunătățire a vremii, 
îl ruga să-i citească și să-i re
citească buletinele meteorolo
gice. Apoi ploaia a trecut. Zi 
și noapte, într-un ritm neobiș
nuit, brigada aceea a pornit la 
arat, tractoriștii n-au mai ți
nut cont de oboseală și foame 
și au cîștigat repede timpul 
pierdut.

n urmă cu cîțiva 
ani, în 
căzuse 
groasă, 
dintr-o 

s-ar fi reîntors pe

luna mai, 
o brumă 
se lăsase 
dată fri-

plantațiilor 
s-a desfă- 
patetică și 

gradul cel

gul, parcă 
neașteptate iarna. M-am nime
rit la stațiunea experimen
tală de la Mărculești și nu 
mai uit clipa cînd la postul 
de radio s-a difuzat comuni
catul Ministerului Agriculturii 
privitor la măsurile ce tre
buiau luate urgent pentru sal
varea și apărarea 
agricole. Atunci 
șurat o acțiune 
spectaculoasă în
mai înalt. în livezile stațiunii, 
pe întinderi de zeci și sute 
de hectare au fost împrăștiate 
mii de 
rora li 
tindere 
căldura 

grămezi de gunoi, că- 
s-a dat foc. Pe o în

de sute de hectare 
și fumul au apărat

plantațiile prețioase ale sta
țiunii experimentale și lucră. 

torii stațiunii nu și-au recăpă
tat liniștea și voia bună de
cît după trecerea primejdiei. 
Ei s-au dovedit mai tari de
cît stihia naturii.

Dar cîte lucruri nu se pot 
povesti despre minunății oa
meni ai Bărăganului socialist! 
Colectiviștii din zeci de sale 
ale Bărăganului care veneau 
la stațiunea din Mărculești să 
învețe agrotehnica și să cer
ceteze loturile experimentale 
cu noile soiuri de grîu create 
aci anume pentru condițiile 
climatice din Bărăgan, merită 
de asemenea un poem, o nu
velă, ori un roman.

Dar miile de activiști ai 
partidului și ai Uniunii Tine
retului Muncitor care în ul
timii ani au dus o muncă pli
nă de răspundere și neobosi
tă pentru colectivizarea sate
lor din Bărăgan, nu așteaptă 
oare ei înșiși romanul activi
tății lor creatoare și al vieții 
lor pline de abnegație ? La 
Ceacu și Făcăieni, la Scorța- 
ru și Lehliu. gospodăriile co
lective bogate, milionare, vor
besc cu prisosință despre 
rodul minunatei munci pe 
care a dus-o partidul în 
lupta sa pusă în întregime în 
slujba omului, în slujba po
porului muncitor.

Poate că mulți oameni, 
mulți călători se vor fi în
trebat ce poate fi frumos în
tr-o stepă, în care orizontul 
stă roată în jurul tău ca un 
gigantic clopot de sticlă 1

Stepă, ciulini, aer fierbinte 
și viscole, vegetație săracă și 
ciulini, iată ce pot oferi în
deobște stepele. Așa a fost și 
Bărăganul. Dar el devine o 
grădină minunată sub ochii 
noștri uimiți, el se înfrumuse
țează și se îmbogățește de la 
un an la altul, sub mîinile 
harnice ale constructorilor so
cialismului.
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IN CENTRUL DEZBATERILOR:
EDUCAȚIA POLITICA A STUDENȚILOR

„Minunați sînt anii studenției noastre 1 Măreț este țelul 
căruia îl Închinăm pregătirea și munca noastră. învățăm în 
condiții la care, în trecut, părinții noștri nici nu îndrăzneau 
să viseze. Partidul și statul nostru ne-au creat condiții mi
nunate de studiu și de viață. In universitate învață laolaltă 
mii de studenți romîni, maghiari și de alte naționalități. 
Nouă nu ni se cere decît să învățăm, să învățăm, după mi
nunatul îndemn leninist".

Aceste cuvinte cuprinse în darea de seamă prezentată la 
eonferința de dare de seamă și alegeri U.T.M. a Universi
tății „Babeș-Bolyai" dîn Cluj, au revenit mereu în discu
țiile purtate. Atît darea de seamă cît și vorbitorii au cău
tat să analizeze cum a muncit organizația U.T.M. din uni
versitate pentru a dezvolta la studenți o 
socialistă, răspunderea față de învățătură.

-

alegerea ordi- 
pentru adunările 

U.T.M. 
studiu 
lună la lună

în acești 
s-a repe- 

a-
înaltă conștiință

— Nu putem analiza rezul
tatele obținute de studenți la 
învățătură decît în strînsă le
gătură cu activitatea pe care 
organizația U.T.M. a desfășu
rat-o în scopul educării co
muniste a studenților — spu
nea loan Mureșan de la Fa
cultatea de științe naturale. 
De aceea, consider că darea 
de seamă a fost bine orien
tată accentuînd în mod deo
sebit asupra activității poli
tice desfășurată de organiza
ția U.T.M. Am auzit cu toții, 
consemnat în darea de seamă, 
bilanțul cifric al anului uni
versitar trecut. Din totalul 
4392 studenți promovați 
anul universitar 1960/61 
3.095 au luat examenele 
media peste 7. Și într-adevăr, 
trebuie să ne alăturăm apre
cierii dării de seamă și să-i 
felicităm pe studenții anului 
I — filologie, chimie, istorie, 
științe juridice, care au pro
movat 50 la sută din examene 
cu media peste 8. Ce dove
desc aceste cifre ? Că majo
ritatea studenților noștri în
țeleg tot mai profund rolul pe 
care-1 
ție în 
țiile U.T.M.. 
organizațiilor 
preună cu as 
ților, au reuș 
lor activitate 
pe studenți să-și 
intensitate viața 
dăruind-o muncii,

Pornind de la acest bilanț, 
darea de seamă, precum și 
numeroșii participanți la dis
cuții au analizat cu profunzi
me activitatea organizației 
U.T.M. pentru realizarea prin
cipalului său obiectiv: edu
carea comunistă a studenților.

O importanță hotărîtoare 
pentru formarea politică, i- 
deologică și profesională a 
tinerilor specialiști o are în
sușirea rr.arxism-leninismului, 
cunoașterea și însușirea de 
către studenți a politicii parti
dului. De aceea, la nivelul a- 
nilor și grupelor U.T.M., ca
drele U.T.M. și utemiștii. au 
dovedit exigență față de pre
gătirea studenților la disci
plinele de științe sociale.

Legat de această problemă, 
darea de seamă arăta:

„Organizația U.T.M. tre
buie să-și propună în acest 
an universitar să generalizeze 
experiența acelor grupe 
U.T.M. care au analizat regu
lat. în cadrul adunărilor de 
grupă, cum se preocupă stu
denții de pregătirea lor poli
tică, cum studiază materia la 
științele sociale. De aseme
nea, este foarte bună iniția
tiva organizațiilor U.T.M. de 
ani care au analizat în adu
nări generale U.T.M. studiul 
politic al studenților, precum 
este foarte util ca la nivelul 
grupelor să existe un control 
permanent asupra modului în 
care pătrunde cartea politică 
în rîndul studenților, cum 
este studiată.

— învățămîntul politic 
U.T.M. a fost, de asemenea, 
un mijloc foarte important de 
educare politică-ideologică a 
studenților. Consider — a spus 
tovarășul Bețe Ion — că or
ganizația U.T.M. a universită
ții a dobîndit o bună expe
riență privind organizarea și 
desfășurarea învățămîntului 
politic U.T.M. Organizația de

de 
în

cu

joacă anii de studen- 
•iața lor, că organiza- 

sub conducerea 
de partid, im- 

ociațiile studen-

c?
urii.

dat un sprijin se-partid ne-a _ .
rios în acest sens prin anali
zarea în cadrul unor adunări 
de partid a desfășurării în- 
vățămîntului politic U.T.M. 
Ținînd seama de îndrumările 
date, la facultățile de is
torie și filologie, de pildă, au 
fost luate măsuri pentru îm
bunătățirea conținutului ex
punerilor, pentru îndrumarea 
și controlarea muncii propa
gandiștilor.

Analizînd profund desfășu
rarea învățămîntului politic 
U.T.M., darea de seamă și 
vorbitorii au ridicat nume
roase ale probleme privind 
activitatea viitoare în cadrul 
ciclurilor de conferințe. în

me, la elaborarea unor mă
suri concrete, precum și la în
făptuirea acestor măsuri. Din 
păcate au existat însă ani în 
universitate (II-istorie, II și 
III-matematică și fizică, III- 
fizică-chimie) în care birouri
le U.T.M. n-au dovedit iniția
tivă privind 
nei de zi 
generale 
ani de 
tat de la
celași punct la ordinea de zi: 
analiza situației la învățătură. 
Firește, repetîndu-se tema, 
s-au repetat și problemele : 
aceeași situație era dezbătu
tă, aceeași oameni criticați, 
în acest fel, adunările gene
rale n-aveau eficacitatea do
rită, discuțiile nu erau carac
terizate, așa cum se cerea, de 
un înalt spirit de combativi
tate.

Conferința a cerut noului 
comitet U.T.M. să dovedească 
o mai mare preocupare 
pentru buna orientare a 
adunărilor generale U.T.M., 
să aleagă pentru a fi dezbă
tute în adunări probleme care 
să ducă la dezvoltarea comba
tivității studenților, la crearea 
unei puternice opinii împotri
va manifestărilor negative, la 
dezvoltarea răspunderii față 
de învățătură și formarea la

Pe marginea conferinței de dare 
de seamă și alegeri II. T. M. 

a Universității „Babeș-Bolyaitt Cluj

primul rînd s-a arătat că este 
necesar ca toate 
U.TJkL de an să fie 
temeinic pentru a 
mai bine care sînt

birourile 
instruite 
cunoaște 
sarcinile 

ură cu desfășurarea 
imului politic U.T.M. 
fd se va

nul IV 
anul

IV-
i care

limitat

putea evita 
în unii ani 
— geologie- 
I-fizică-chi- 

romină-ma- 
birourile 

să în- 
în- 

U.T3L, 
—ența

în ai 
situa 
de studii i 
biologie, 
mie, ani 
ghiară) 1
U.T_M. s-au 
registreze frecvența la 
vățămintul politic 
fără a interveni cu eficie 
în întreaga desfășurare a cic
lului de conferințe. S-a ară
tat, de pildă, că este necesar 
ca, la nivelul grupelor, orga
nizatorii U.T.M. să fie îndru
mați să controleze cum stu
diază studenții materialul bib
liografic recomandat pentru 
următoarea expunere; de a- 
semenea. să existe o mai 
strînsă legătură între birou
rile U.T.M. de an și propa
gandiști.

In același timp conferința a 
arătat că este necesar ca or
ganizația U.T.M. să dovedeas
că o preocupare continuă pen
tru organizarea săptămînală, 
în bune condiții, a infor
mărilor politice, să controleze 
cum este citită presa noastră 
de către studenți, cum se 
pregătesc informările politice, 
ce probleme abordează.

Analizînd felul în care or
ganizația U.T.M. a universi
tății s-a ocupat de munca po- 
litică-ideologică cu studenții, 
darea de seamă, precum și 
vorbitorii s-au referit în mod 
deosebit și la desfășurarea a- 
dunărilor generale U.T.M 
Concluzia conferinței privind 
această problemă se referă 
mai ales la îmbunătățirea 
conținutului adunărilor gene
rale U.T.M.

Adunările generale U.T.M 
de la anii IV și V istorie, de 
pildă, care au fost orientate 
spre cuprinderea celor mai 
importante probleme legate 
de pregătirea politică, ideolo
gică și profesională a studen
ților, de întărirea vieții inter
ne de organizație, au antre
nat masa de utemiști să-și a- 
ducă contribuția la dezbate
rea cu competență și spirit de 
răspundere a acestor proble-

studenți a trăsăturilor morale 
înaintate.

— Noi sîntem tineri — spu
nea Maria Vodă — vîrsta 
medie a studenților este de 
20 de ani. învățăm. Dar după 
orele de studiu trebuie să ne 
recreem. să trăim tinerește, 
să ne distrăm, să ne îmbogă
țim orizontul de cultură ge
nerală. Cum să ne distrăm, 
cum să ne recreem ? Așa cum 
am auzit în această conferin
ță că fac unii studenți (din 
fericire puțini la număr). Pier- 
zîndu-ne '.Temea pe „corso”, 
ori la local un. la ceaiuri ? Nu, 
o asemenea _recreere“ nu ne 
este caracteristică nouă, stu
denților de ari Și foarte bine 

dat organizațiileau proci
U.T.M. de am c 
discuție și au sancționat as
pru pe studenți ca Iamandi 
Emil, Todea Maria, Pagany

13

Adam de la Facultatea de fi
lologie, pentru comportarea 
lor nedemnă. Dar, în același 
timp, trebuie să arăt că orga
nizațiile U.T.M. de an trebuie 
să acorde o mai mare atenție 
organizării unor activități cît 
mai interesante în timpul li
ber al studenților, activități 
care să contribuie la educa
rea noastră comunistă. Or, în 
această privință mai sînt 
multe lucruri de făcut

Astfel, conferința a arătat 
că este necesar ca noul co
mitet U.T.M. să îndrume în
deaproape asociațiile studen
ților din universitate pentru a 
organiza cît mai multe acti
vități cultural-educative 
nivelul 
anilor de 
ganizate 
șești, cu 
nute de 
tice de agitație ale studenți
lor din anii respectivi. Tradi
ția organizării vizionării în 
colectiv a spectacolelor, ini
țierii unor audiții muzicale, 
unor întîlniri cu muncitori, 
cu oameni de știință, cu scrii
tori, artiști etc., trebuie dez
voltată. De asemenea, s-a ce
rut să se acorde o mai mare 
atenție muncii cu cartea, în
drumării lecturii studenților, 
organizării unor activități, ca 
simpozioane, recenzii, seri 
literare care să dezvolte tot 
mai mult la studenți pasiunea 
pentru lectură ; să se organi
zeze cît mai multe activități 
cultural-educative cu studen
ții căminiști.

★
Conferința U.T.M. de ale

geri a universității clujene a 
făcut o amplă analiză a în
tregii activități desfășurate de 
organizația U.T.M. în rîndul 
studenților. Ceea ce trebuie 
remarcat este spiritul de com
bativitate care a caracterizat 
această conferință, faptul că 
a fost combătută orice tendin
ță de automulțumire, relevîn- 
du-se succesele în scopul ge
neralizării experienței poziti
ve, dezvăluindu-se cu curaj 
lipsurile, făcîndu-se numeroa
se propuneri. Toate acestea 
au dus la adoptarea unui plan 
de măsuri cuprinzător, 
tradus în viață, va determina 
creșterea nivelului activității 
politice a 
dîn universi

la 
anilor. în cadrul 

studii trebuie or- 
reuniuni 
programe 
brigăzile

tovără- 
susți- 
artis-

care,

org; izației U.T.M.

Bazinul de înot Floreasca. Echipa de copii a clubului C.C.A., la ora de antrenament 
Foto ; AGERPRES

Fotbal
După cum transmite agen

ția France Presse, echipa de 
fotbal Progresul București a 
sosit marți seara la Lisabona 
unde va întîlnj astăzi forma
ția Leixoes Porto într-un meci 
contind pentru optimile de fi
nală, în competiția rezervată 
echipelor cîștigâtoare de cupe 
naționale. Returul aces.ei în- 
tîiniri se va disputa la 30 no
iembrie la București.

*
Valoroasa echipă cehoslova

că de fotbal Dukla Praga s-a 
calificat pentru sferturile de 
finală ale „Cupei campionilor 
europeni”, întrecînd în meci 
retur cu 2-0 (2-0) echipa elve
țiană Servette Geneva. Dukla 
Praga a obținut calificarea da
torită unui golaveraj superior, 
deoarece primul meci fusese 
cîștigat cu 4-3 de Servette. In 
sferturile de finală Dukla va 
juca cu Tottenham Hotspurs.

★
In semifinalele „Cupei Bra-

ziliei“ la fotbal, echipa F. C. 
Santos a învins echipa Ame
rica cu 6-2 (1-1). Punctele în
vingătorilor au fost înscrise 
de Pele (3), Pepe (2) și Cu- 
tinho.

Handbal
Echipa feminină de handbal 

în 7 Rapid București a debu
tat cu o frumoasă victorie in 
„Cupa campionilor europeni” 
învingind miercuri la Tg. Mu
reș cu 7-3 (3-2) echipa Loko
motiv Rangsdorf (R. D. Ger
mană). Handbalistele noastre 
au jucat la adevărata valoare 
in partea a doua a întîlnirii, 
cind au arătat o superioritate 
evidentă. Punctele au fost în
scrise de Hedeșiu (3), Boțan 
(2), Hofbauer, Constantinescu, 
respectiv Schenatzki și Scholtz 
(2). Returul acestei întîlnlri se 
va disputa la 3 decembrie la 
Berlin.

țării noastre susține ultimul 
meci internațional al anului 
întîlnind echipa reprezentati
vă a R. P. Bulgaria. Pugiliștii 
romîni și-au încheiat pregăti
rile, echipa cuprinzînd în or
dinea categoriilor pe C. Ciucă, 
A. Olteanu, C. Gheorghiu, I. 
Dinu, I. Mihalik, V. Mîrza, N. 
Stoenescu, I. Monea, Gh. Ne
grea și V. Mariuțan. Antreno
rii echipei sînt Ion Chiriac și 
Victor Alexandru. Cele mai 
importante întîlnlri ale meciu
lui : Gh. Negrea-P. Spasov; I. 
Mihalik-A. Mitev și I. Monea- 
A. Paparisov.

Lupte clasice

★
echipa selecționată 
de handbal în 7 a

LUCREȚIA LUSTIG

Gospodăria agricolă de «tai Mintia din raionul lila, regiunea Hunedoara. Tinerele 
înariiitoare de păsări de aici obțin lună de lună rezultate deosebite în muncă. 

Foto: AGERPRES

Aseară 
feminină 
R.S.S. Ucrainene a susținut la 
Brașov în compania reprezen
tativei orașului primul joc de 
la sosirea în țara noastră. Me
ciul a luat sfîrșit cu un rezul
tat de egalitate: T “ 
(10—9). Vineri oaspeții 
evolua la Tg. Mureș.

Selecționatele de lupte ale 
Japoniei și-au continuat tur
neul în U.R.S.S. Evoluînd la 
Erevan, echipa de lupte cla
sice a fost învinsă cu 7-1 de 
selecționata R. S. S. Armene, 
în timp ce echipa de lupte 
libere a terminat 
te : 4-4 cu cea a R. 
nene.

Tenis de

Volei

12—12 
i vor

deAstă-seară cu începere 
la ora 17 în sala Dinamo se 
vor întîlni în meci revanșă 
echipele reprezentative 
volei ale R. P. 
R. S. F. S. Ruse.

de
Romîne și

Box
Sîmbătă seara, 

echipa selecționată
la Sofia, 
de box a

Cu prilejul
în cadrul „Zilelor filmului 

francez", la cinematograful 
„Patria” din Capitală a fost 
prezentat miercuri, în premie
ră, filmul artistic „Tot aurul

Cocteil

„Zilelor

la egalita-
S. S. Ucral-

cimp
internațio- 
cîmp ale 

loc la Ade-au
indian Mukei- 
două victorii 
eliminînd din

în campionatele 
nale de tenis de 
Australiei care 
laida jucătorul 
jea a obținut 
surprinzătoare,
competiție pe australienii Bob 
Hewitt Și Ken Fletcher, care 
fac parte din echipa australia
nă pentru „Cupa Davis“. Alte 
rezultate 
turile de 
tralia) — 
via) 7-5 ; 
tralia)-Bungert (R. 
mană) 6-1; 6-4.

înregistrate în sfer- 
finală : Laver (Aus- 
Jovanovic (lugosla- 
8-6; Emerson (Aus- 

F. Ger-

(Agerpres)

filmului francez u

din lume". Filmul, o coproduc
ție franco-italiană, a fost rea
lizat după scenariul și în re
gia lui Rene Clair.

In completare a rulat filmul 
de scurt metraj „Mingea 
zboară".

®in peșia de ieri
Școala nouă O „expediție11 originală La practică

la Bâlteni-Vale
Printre cele mai 

noi construc
ții ridicate în 

ultimul timp în sa
tul Bălteni-Vale din 
raionul Vaslui se 
numără și școala de 
7 ani, dată nu de 
mult în folosință. în 
noua școală învață 
acum peste 300 ele
vi. Sălile de clasă 
mari și luminoase, 
laboratorul și 
lalte încăperi

elevilor cele 
bune 

de I 
La i
școli sătenii 

efectuat multe

'U loc, 
cele- 
asi-

gură 
mai 
ții 
ră. 
noii 
au i. 
lucrări prin mun
că voluntară ca : 
săpături, căratul 
pietrei, materialu
lui lemnos etc. 
Un ajutor deosebit 
la ridicarea con
strucției l-au adus 
și tinerii. In felul

i condi- 
învățătu- 
ridicarea

acesta au fost eco
nomisiți 
15.000 lei.

Printre 
fruntași în 
acțiune se
și Constantin Har- 
pacica, Constantin 
Gache, Neculai Lea- 
hu

peste

tinerii 
această 
numără

și alții.

NICOLAE 
FILIMON 
învățător

Conducerea Școlii medii 
„Al. Odobescu" din ora
șul Pitești și comitetul 

U.T.M. al școlii, acordă o a- 
tenție deosebită folosirii celor 
mai atractive forme menite să 
ajute pe elevi să aprofundeze 
cunoștințele acumulate la orele 
de curs, să aplice practic a- 
ceste cunoștințe.

Astfel în școală s-au organi
zat cercuri de radiotehnică, 
matematică, foto și altele. In 
cadrul cercurilor elevii studia
ză cu pasiune construcția apa
ratelor de radio, învață să mî-

Pe pi eptul lor strălucește
« A 1 •insigna de brigadier

nul acesta a însemnat pen-j nul acesta a însemnai pen- 
tru tinerii din brigăzile ute- 
miște de muncă patriotică 

din schela Boldești un an de noi 
și frumoase realizări.

Cei 452 de tineri petroliști din 
schela Boldești cuprinși în 12 bri
găzi de muncă patriotică, dintre 
care 3 înființate anul acesta, mo
bilizați de organizațiile U.T.M., 
au reușit să trimită pînă în pre
zent oțelăriilor patriei cantitatea 
de 451 tone fier vechi. In aceass- 
fă acțiune s-au evidențiat ufemiș- 
fii lonescu Pandelică, lancu An
drei, Tudorache Petre, Teodores- 
cu Nicolae, Popescu Dumitru, 
Frîncu Vasile, Samoilă Ion, Be- 
niașu Ion și mulți alții.

—......_................... ........

miște de

prin muncă voluntară fine-Tot prin muncă voluntară tine
rii din schela Boldești au redat 
producției din fondul inactiv son
da nr. 781 realizînd prin aceasta 
o economie de 15.070 lei și au 
recuperat din scurgeri și batale 
cantitatea de 125 tone țiței și 19 
tone parafină. La obținerea aces
tor realizări un aport deosebit 
l-au adus tinerii lonifă Gh., Radu
lescu Aurelian, Vasile Constantin. 
Dumitru Constantin, Nicolae E- 
nache, Cristea Gheorghe și lina 
Victor.

Amenajarea și întreținerea dru
murilor de acces la sonde este, 
de asemenea, una din preocupă
rile de seamă ale brigăzilor ute- 
miste de muncă patriotică și a

din 
în primele 
in schela 

Boldești tinerii au amenajat 5,5 
km drum de acces. în total lu
crările efectuate la întreținerea 
drumurilor prin muncă voluntară 
în cadrul schelei Boldești valo
rează peste 45.000 lei. Participînd 
cu entuziasm la acțiunile de 
muncă patriotică, un număr de 
175 de tineri din schela Boldești 
au reușit în anul acesta să devină 
purtători ai insignei de brigadier.

GH. NILA 
turnător

organizațiilor de bază 
schela Boldești. Astfel 
10 luni din acest an

U.T.M.

nuiască aparatele telegrafice, 
să facă experiențe chimico-fi- 
zice interesante, să facă foto
grafii artistice, să participe la 
interesante concursuri mate
matice etc.

O inițiativă luată de cercul 
de geografie care a suscitat un 
viu interes, a fost „expediția" 
geografică-geologică de tra
versare a munților Ghițu și 
Frunții. Cu ocazia acestei „ex
pediții" elevi au studiat hărți 
topografice, au participat la un 
concurs de orientare turistică, 
au studiat și strîns pentru 
muzeul școlii diferite frag
mente de roci.

Cu aceeași însuflețire elevii 
au participat recent la con
struirea unei stații meteorolo
gice a școlii. Acum, zilnic ele
vii fac de serviciu la stație, în
tocmesc buletine meteorologice 
și buletine de prognoză.

Avînd la dispoziție apara
tura necesară, profesorii de 
specialitate, elevii înscriși la 
cercuri (înscrieri care s-au fă
cut după preferințele și apti
tudinile fiecărui elev), își pe
trec în cadrul cercurilor, în 
mod plăcut și util o parte din 
timpul liber, participînd la o 
activitate intensă care le ofe
ră posibilitatea de a aplica 
practic cunoștințele acumulate 
la orele de curs.

Ucenicii Școlii profesionale 
„Electromotor" din Ti
mișoara vor fi după ab

solvirea școlii muncitori ai U- 
zinelor mecanice, ai fabricilor 
„Electromotor" și „Electroba- 
nat” și ai întreprinderii „Teh- 
nolemn” din Timișoara. Pen
tru ca ei să poată deveni 
muncitori bine pregătiți 
din punct de vedere profesio
nal, organizația U.T.M. din 
școală, în colaborare cu orga
nizațiile U.T.M. din întreprin
derile amintite, se ocupă în
deaproape pentru ca practica 
ucenicilor să fie cît mai bine 
organizată. în această direcție 
organizația U.T.M. primește un 
prețios ajutor din partea mun
citorilor fruntași. Cei 200 de 
ucenici care se află în prezent 
în practică la Uzinele mecani- 
ce-Timișoara, sub supraveghe
rea muncitorilor fruntași, își 
fundamentează cunoștințele 
teoretice, lucrînd la mașini di
ferite piese. Muncitorii pe lin
gă care sînt repartizați uce
nicii arată acestora și le expli
că practic modul de funcțio
nare a mașinilor, precum și 
metodele prin care reușesc să 
fie fruntași în producție. Uce
nici ca Tudor Izbașa, Constan
tin Cîrnu și mulți alții, frun
tași la învățătură, sînt în frun
te și la practică.

Ministrul Franței la Bucu
rești, Pierre Paul Bouffanais, 
a oferit miercuri după-amia- 
ză, în saloanele Legației, un 
cocteil cu prilejul Zilelor fil
mului francez și a prezenței 
delegației de cineaști francezi 
în țara noastră.

Au participat C. Prisnea, 
adjunct al ministrului învă
țămîntului și Culturii, George 
Macovescu, adjunct al minis
trului Afacerilor 
Octav Livezeanu, 
ședințe al I.R.R.C.S., cineaști 
și alți oameni de artă și cul
tură.

Au luat parte șefi ai unor 
misiuni diplomatice acreditați 
la București și membri ai 
corpului diplomatic.

★
Delegația de cineaști fran

cezi, condusă de Franțois Cha- 
vane, a vizitat 
neața studioul 
„București".

I.R.I.L
21 DECEMBRIE1
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Folosiți serviciul

Bucătării tip .SIBIU 
tnfrumusefati-vă interiorul 
căminului cu mobilă produsa ta 
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Telef onarea
telegramelor
Prin telefon pot fi 
transmise telegra
me de la domici
liul dv. formînd: 

în București

17.19.10 și
11.18.90

DUMITRU GHEORGHE 
elev

PETRU FANICA 
lăcătuș

în provincie — cerînd cen
tralei telefonice „Serviciul 
de telefonarea telegrame

lor-.

Primul concert 
în fara noastră 

al formajiei italiene 
de muzică 
preclasică

J. Menestrelii’
Formația italiană de muzică 

preclasică „I. Menestrelii", a 
dat miercuri seara primul său 
concert în cadrul turneului pa 
care îl întreprinde în țara 
noastră.

Creată în anul 1954, forma
ția a fost de la început, de la 
prima ei apariție în public, 
primită cu interes de amatorii 
de muzică. în grija lor de a 
reda cu fidelitate lucrările 
compozitorilor preclasici, mem
brii ansamblului și-au procu
rat vechi instrumente origi
nale sau instrumente asemă
nătoare executate de specia
liști contemporani. în cei 7 ani 
de activitarte formația a parti
cipat la numeroase manifestări 
muzicale în diferite orașe ita
liene, a întreprins turnee în 
Anglia, Islanda, Franța, Elve
ția, Austria, Belgia, Olanda 
etc. și a concertat la mai mul
te posturi de radio. în reper
toriul acestui ansamblu vocal- 
instrumental figurează, alături 
de numeroase lucrări de Clau
dio Monteverdi, și piese ale 
altor compozitori din secolele 
XVI și XVII. Din această for
mație fac parte sopranele Li
liana Rossi și Angelica Tuc- 
cari și artiștii instrumentiști 
Arnaldo Calapietro, Aldo Lus- 
trissimi, Ugo Neri, Leonardo 
Boari și Constantino Gualdi. 
La concertul de miercuri seara, 
din sala Ateneului R. P. Ro
mîne, artiștii italieni au inter
pretat lucrări de Monteverdi, 
Rossi, Carissimi, Bassani, Fe- 
rabosco, Frescobaldi, Quagliati, 
Gabrieli.

Concertul a fost călduros a- 
plaudat de public.

(Agerpres)

------©------

Informație

Miercuri seara, Filarmonica 
de Stat din Tg. Mureș a pre
zentat în sala mare a palatu
lui cultural din localitate un 
concert simfonic dirijat de 
Dinu Niculescu. Și-a dat con
cursul violonistul Spytihnev 
Sorm din R. S. Cehoslovacă.

(Agerpres)

Cinematograie
La începutul secolului : Vol

ga ; Zilele filmului francez : 
Patria; Doctorul din Bothc- 
now: Elena Pavel, Republica, 
8 Martie, Flacăra; Oameni pe 
gheață: V. Alacsandri, V. Roai- 
tă, Olga Bande ; Ultimul meu 
tango : București. M. Gorki, 
23 August, Libertății; Nu te 
lăsa niciodată: Magheru, I. C. 
Frimu, înfrățirea între popoa
re, Miorița; Omul cu două 
fețe: Lumina; Vînt de liber
tate: Central, Unirea, Al. Sa- 
hia, N. Bălcescu ; Carmen de 
la Ronda : Victoria; Evdochia: 
Tineretului, Drumul Serii; 
Clinele din mlaștină : Timpuri 
noi; Compresorul și vioara — 
Universiada — dimineața, în
vierea — după-amiază: 13 Sep
tembrie; Cazacii: Gh. Deja, 
Donca Simo; Două vieți (am
bele serii): Cultural, M. Emi- 
nescu ; Revista visurilor : Al. 
Popov •; Cerul Balticei: Gri- 
vița; Cer senin: B. Delavran- 
cea, 8 Mai; Pe urmele braco
nierului: G. Coșbuc, Arta; Bu
fonul regelui: T. Vladimires- 
cu; Alba Regia: Munca; Pînze 
purpurii: Popular; Umbre al
be: Moșilor; Romeo, Julieta și 
întunericul: 16 Februarie; Ba
talionul negru: Ilie Pintilie ; 
Genevieve: Floreasca; Piticul 
vrăjitor: G. Bacovia; învierea: 
30 Decembrie; Vikingii: A. 
Vlaicu; Unde nu ajunge dia
volul: I. L. Caragiale; Specta
tori în ofsaid : C. David.

Televiziune
19.00 : Jurnalul televiziunii; 

19.20: Emisiune literară pentru 
pionieri și școlari; „Din opera 
lui Arkadii Gaidar" (emisiu
nea I-a) ; 20,10: Recitalul
baritonului Pavel Lisițian, ar
tist al poporului al U.R.S.S. ; 
20.30: Emisiune de teatru 
„Singur printre dușmani". In
terpretează colectivul Teatru
lui de Stat „Alexandru Davil- 
la“ din Pitești. In pauză : poșta 
televiziunii. în încheiere : ul
timele știri.

O. N. T. <.Carpați“-Agenția București

Vă invită să participați
— La excursia cu autocarele ce va avea loc la Sinaia, 

în zilele de 2—3 decembrie 1961. Seară de dans în sa
loanele Casei de cultură. Cazarea în vile — pensiune 
completă. Costul excursiei 75,35 lei.

— La excursiile de sfîrșit de săptămînă cu autocarele 
pe Valea Oltului. Pensiune completă. Plecarea sîmbătă 
d.a. întoarcerea duminică seara. Costul excursiei 
68,90 lei.

— In fiecare sîmbătă d.a. — cu trenul — pe Valea 
Prahovei în stațiunile Sinaia și Predeal, precum și la 
cabane din masivul Bucegi. Costul excursiei 33,30— 
48,30 Iei.

— La excursiile organizate cu ocazia revelionului în 
stațiunile din minunata Vale a Oltului. Plecarea cu auto
carele duminică 31 decembrie 1961 dimineața, întoarce
rea 2 ianuarie 1962 seara. 3 zile de odihnă și distracții. 
Pensiune completă. Costul excursiei 218,05 lei.

— înscrierile la Agenția din Calea Victoriei nr. 100, 
Bd. Republicii nr. 4 șl filiala din Bd. Republicii nr. 68.



N. S. Hrușciov 
o vorDit

la Tclinograd
ȚELINOGRAD 22 (Ager

pres). — TASS transmite : La 
22 noiembrie, N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., a rostit o 
amplă cuvîntare la consfătui
rea lucrătorilor din agricultu
ră din Ținutul păminturilor 
desțelenite, regiunile Kara
ganda, Semipalatinsk, Kazah- 
stanul de est, Aktiubinsk și 
Kazahstanul de vest. El a de
clarat că valorificarea pămîn- 
turilor înțelenite reprezintă o 
măreață faptă de eroism a 
poporului sovietic care va ră- 
mîne de-a pururi în amintire.

N. S. Hrușciov a subliniat 
că în perspectivă Kazahstanul 
trebuie să producă 3,5 mi
liarde puduri de cereale (în 
anul 1960 — 1.150 milioane 
puduri). Republica va produ
ce mai multe cereale-marfă 
decît s-au produs în întreaga 
Uniunea Sovietică în anii 
1952—1953.

Participanții la consfătuire, 
care și-a încheiat lucrările Ia 
22 noiembrie, au adresat o 
chemare tuturor lucrătorilor 
din agricultură din Ținutul 
păminturilor desțelenite. Che
marea cuprinde angajamente 
concrete pentru sporirea con
tinuă a producției agricole.

In Adunarea Generală a O. N. U

Să fie lichidat neîntîrziat
colonialismul!

NEW YORK 22 (Agerpres).— De la tribuna celei de-a 
16-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. răsună puternic 
cererea popoarelor ca să fie ~ 
nos al colonialismului.

lichidat imediat sistemul ruși.

In ședința plenară de marți 
a Adunării Generale, repre
zentantul Irakului, Aii Haidar 
Suleiman, a subliniat că De
clarația cu privire la acorda
rea independenței țărilor și 
popoarelor coloniale, adoptată 
la sesiunea trecută din iniția
tiva Uniunii Sovietice, consti
tuie „cea mai importantă hotă- 
rîre a zilelor noastre” și „unul 
dintre cele mai remarcabile 
documente din istorie”.

Reprezentantul Irakului a 
subliniat în mod deosebit că 
adoptarea unor măsuri urgente 
pentru traducerea în viață a 
declarației corespunde și inte
reselor menținerii păcii în în
treaga lume.

Reprezentantul Libiei, Fe- 
kini, care a luat apoi cuvîntul, 
a declarat că puterile coloniale 
refuză să îndeplinească Decla
rația cu privire la acordarea 
independenței țărilor și popoa
relor coloniale.

Fekini a adus mulțumiri 
Uniunii Sovietice pentru fap
tul că aceasta a dat dovadă de 
inițiativă în ridicarea proble-

mei înfăptuirii imediate a De
clarației cu privire la acorda
rea independenței țărilor și 
popoarelor coloniale și nu-și 
precupețește eforturile în rea
lizarea acestor țeluri.

Apoi a luat cuvîntul K. V. 
Kiseliov, șeful delegației R.S.S. 
Bieloruse.

El a sprijinit proiectul de 
rezoluție al Uniunii Sovietice 
care prevede ca Adunarea Ge
nerală să declare anul 1962 ca 
anul lichidării definitive a co
lonialismului sub toate for
mele și manifestările lui pe 
planul întregii noastre pla
nete.

Viu interes fată de nota U.R.S.S.

WASHINGTON 22 (Ager
pres). — TASS transmite: De
partamentul de Stat a făcut 
la 21 noiembrie o declarație 
oficială în care salută con- 
simțămîntul Uniunii Sovietice 
de a se relua tratativele de 
la Geneva cu privire la înce
tarea experiențelor cu arma 
nucleară.

Guvernul S.U.A. a dat in
strucțiuni reprezentanților săi 
la tratativele de la Geneva să 
se reîntoarcă la Geneva pen
tru a face pregătiri în vede
rea noii serii de tratative cu 
reprezentanții U.R.S.S.

Purtătorul de cuvînt al De
partamentului de Stat a de
clarat însă la 21 noiembrie 
că Statele Unite vor continua 
experiențele cu arma nuclea
ră.

O.N.U. Majori- 
a delegațiilor 

nouă acțiune a 
subliniind fap-

iilor acreditați la 
tatea covîrșitoare 
au salutat această 
Uniunii Sovietice, 
tul că ea este menită să ducă la 
destinderea încordării internațio
nale, la crearea unei atmosfere 
propice începerii marilor nego
cieri în problema dezarmării ge
nerale și totale și încheierii tra
tatului de pace german.

La O.N.U. se apreciază această 
declarație 
politicii 
sovietic.

ca 
de

o nouă expresie a 
pace a guvernului

*
— Corespondentul 

transmite : Nota gu- 
sovietic, în care se 
U.R.S.S. acceptă re-

22

, • -.«iți.
NEW YORK 22. — Corespon

dentul Agerpres, C. Alexandroaie, 
transmite : Declarația Uniunii So
vietice cu privire la reluarea tra
tativelor tripartite de la Geneva 
pentru interzicerea experiențelor 
cu arma nucleară se afiă în cen
trul atenției delegaților și ziariș-

ROMA 
Agerpres 
vernului 
arată că 
luarea la 28 noiembrie a tra
tativelor celor trei puteri in 
problema încetării experiențe
lor cu arma nucleară, a trezit 
un larg ecou in rindurile opi
niei publice italiene. Toate 
ziarele subliniază cu satisfac
ție noul gest al Uniunii Sovie
tice in urma căruia peste 
cîteva zile la Geneva vor reîn
cepe tratativele între cele trei 
puteri nucleare.

Participanții la conferința anuală a parlamen
tarilor din țările N.A.T.O. situîndu-se pe pozi
țiile „războiului rece" s-au pronunțat pentru 
promovarea așa numitei politici „ferme", în pro
blema Berlinului occidental.

Avioane militare america
ne brăzdează cerul Vietna
mului de sud. Grosolanul 
amestec al militariștilor 
americani provoacă mînia 
Și indignarea populației 

sud-vietnameze.

Din ziarul american 
„THE WORKER"

Continentul

Partidele comuniste și muncitorești salută hotâririic
Congresului al XXII-lea al P. C. ®. S.

Sa înceteze persecuțiile 
împotriva Partidului Comunist

din S. U. A.!
PARIS 22 {Agerpres). — La 21 

noiembrie zeci de delegații din 
diferite cartiere ale capitalei fran
ceze și din întreprinderile ei in
dustriale au vizitat ambasada

cu 86.000.000 de analfabeți
e la 
lălăit 
tine, 
befismului face ra
vagii. Potrivit date
lor statistice, cu ex

cepția Cubei, unde în acest an 
va fi lichidat definitiv analfabetis
mul, în această parte a lumii sînf 
peste 86.000.000 analfabeți (în
treaga populație a țărilor latino-a- 
me-icane numără 200 milioane 
locu tori). 50 milioane copii de 
vîrstă școlară nu pot frecventa 
nici o formă de învăfămînf.

In legătură cu aceasta sînf edi
ficatoare unele cifre care scot în 
evidentă tragedia învățămîntului 
public în continentul latino-ameri- 
can. La consfătuirea cadrelor di
dactice din țările Americii Lati
ne, ținută recent la Buenos Aires 
s-a arătat, printre altele, că în 
Panama, din cei 27.000 de copii 
care urmează școala elementară 
numai 7.000 ajung în clasa a pa
tra, iar dintre aceștia un număr 
infim poate frecventa școlile me- 
d.i. In Columbia situația este și 
mai gravă. Numai 5 la sută din 
numărul total al copiilor de vîrstă 
școlară termină școala elementară 
și abia 1 la sută frecventează 
școlile medii. Cam la fel se pre
zintă lucrurile în Peru și Ecuador.

Probleme asemănătoare eu fost 
discutate și la cea de a doua 
conferință extraordinară a profe
sorilor și învățătorilor din Uru
guay, ținută vara aceasta la Mon
tevideo. După cum s-a arătat, in 
această țară 34,7 la sută din nu
mărul copiilor de vîrstă școlară 
nu au posibilitatea să se înscrie 
nici măcar în clasa întîia elemen
tară. Din cele 1.880 de școli exis
tente în țară, jumătate sint în
chise. Celelalte sint în majoritate 
construite din lut și paie. Nici 
cele mai minime norme pentru

un capăt la ce
ai Americii La- 
plaga analla-

protecția sănătății copiilor nu sini 
respectate. In Uruguay există o 
mare nevoie 
vățăfori. Cu 
3.000 dintre 
conferință a 
că „tragedia 
torește 
și a proprietății particul. 
supra pămintului". 
goana

de profesori și în- 
toate acestea peste 
ei sînt șomeri. La 
fosf subliniat faptul 
școlii la sate se da- 

existenței latifundiarilor 
lare a- 

Moșierii, în 
lor după mînă de lucru 

ieftină, nu permit deschiderea de 
școli în satele și pe pămînturile 
lor. Moșierii, patronii uzinelor și 
monopoliștii americani preferă să 
aibă desface cu analfabeți pe 
care să-i exploateze mai lesne.

De la o vîrstă fragedă copiii 
trebuie să muncească pentru sa
larii de mizerie. Revista „Ameri
cas", care apare la Washington, 
citează date revelatoare în acest 
sens. In Haiti, de pildă, 66 la 
sută din copiii sub 14 ani sînt 
nevoiți să muncească pentru a-și 
ajuta părinții aflați în mare sără
cie, iar în Bolivia procentajul a- 
cesta ajunge la 50.

Pentru îmbunătățirea învăfămin- 
tuiui public în majoritatea țărilor 
Americii Latine profesori, stu- 
denfi, elevi, sprijiniți de cele mei 
largi pături ale populației, lup'e 
cu hotărîre. Atarea grevă a celor

50.000 de profesori și învățători 
din Peru, în sprijinul cererilor de 
mărire a salariilor și împotriva 
politicii guvernului în domeniul 
învățămîntului a avut un mare ră
sunet. La fel și greva celor 
200.000 de elevi din școlile me
dii și tehnice din Chile care au 
cerut sporirea alocațiilor pentru 
școlile de stal. Exemplul 
exercită o influență din ce 
mai mare în majoritatea 
latino-americane. Chiar 
„El Espectador", organ al 
dului liberal din Columbia, 
intr-un articol că „lichidarea 
fabetismului trebuie făcută 
schimbarea structurii șociale din 
fiecare țară latino-americană, prin 
democratizare și prin împărțirea 
păminturilor acaparate de o mînă 
de latifundiari hrăpăreți. Acest 
lucru va duce la crearea ■ unor 
posibilități materiale reale clase
lor nevoiașe care le va permite 
să ducă lupta împotriva acestei 
plăgi".

Continentul cu 86.000.000 anal
fabeți nu dorește să mai suporte 
această plagă a neștiinței de 
certe, dorește o viață demnă, li
beră.

S.U.A. din Paris pentru a protesta 
împotriva urmăririi Partidului ~ 
munist din S.U.A.

In seara aceleiași zile în 
ambasadei S.U.A., care se 
chiar în centrul Parisului, a 
loc o demonstrație la care parti
cipanții au scandat lozincile : 
„Pentru democrație în S.U.A. 
„Maccarthysmul nu va trece I".

★
BERLIN 22 (Agerpres). — Mii 

de locuitori ai capitalei R. D. 
Germane s-au adunat la Clubul 
central al tineretului și sportivilor 
pentru a-și exprima protestul ve
hement împotriva persecutării co
muniștilor din S.U.A.

Participanții la miting au adop
tat hofărîrea de a adresa telegra
me de protest președintelui 
S.U.A., Kennedy, ministrului Jus
tiției și președintelui Curții Su
preme a S.U.A.

Co-

fata 
află 

avut

NICOSIA 21 (Agerpres). — 
Ziarul „Haravghi" a publicat 
textul rezoluției cu privire la 
Congresul al XXII-lea al 
P.C.U.S., adoptată în unanimi
tate la plenara lărgită a Co
mitetului Central al Partidului 
progresist al oamenilor mun
cii din Cipru (A.K.E.L.).

Congresul al XXII-lea al 
P.C.U.S., se spune în rezoluția 
plenarei, va intra în istoria po
porului sovietic și a mișcării 
muncitorești internaționale ca 
congresul constructorilor co
munismului.

Comitetul Central al AKEL, 
se arată în rezoluție, salută 
noul Program al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovieti
ce, aprobă fără rezervă lupta 
împotriva cultului personali
tății și toate măsurile adoptate 
în vederea dezrădăcinării lui.

Noul program al constructo
rilor societății comuniste, se 
spune mai departe în rezolu
ție, a fost adoptat în unanimi
tate de poporul sovietic și de 
partidele comuniste și munci
torești din întreaga lume.

★
LONDRA 21 (Agerpres). — 

In cartierul Shoreditch din 
Londra a avut loc un miting 
în cadrul căruia John Gollan, 
secretar general al Partidului 
Comunist din Marea Britanie, 
care a condus delegația comu
niștilor englezi la Congresul al 
XXII-lea al P.C.U.S., a rostit 
o cuvîntare.

Participanții la miting au 
ascultat cu profundă atenție 
relatarea făcută de Gollan cu 
privire la mărețele realizări și 
grandioasele perspective ale 
U.R.S.S. pe care le-a expus 
N. S. Hrușciov în cuvîntările 
sale la Congresul al XXII-lea 
al P.C.U.S.

Prin înfăptuirea programu
lui construcției comuniste, a 
spus în continuare Gollan, for
ța de atracție a comunismului 
va crește și mai mult în în
treaga lume. Totodată, acest 
program va duce la o depla
sare istorică a raportului de 
forțe în favoarea socialismu
lui, ușurîndu-i victoria în ce
lelalte țări. Arătînd că Progra
mul prevede dezvoltarea con
tinuă a democrației socialistei 
vorbitorul a subliniat, în a- 
plauzele furtunoase ale celor 
prezenți, că numai lumea co
munistă este cu adevărat o 
lume liberă. Gollan a subliniat 
însemnătatea și justețea con
damnării cultului personali
tății.

Gollan a condamnat activi
tatea scizionistă a conducăto
rilor Partidului Muncii din 
Albania și a declarat că spri
jină întrutotul critica făcută 
acestora la Congresul al XXII- 
lea al P.C.U.S.

Congresul al XXII-lea al 
P.C.U.S., a spus Gollan, a fost 
un congres al păcii și coexis
tenței mondiale.

Sesiunea Comisiei 
romîno-bulgare 
de colaborare 

tehnico-științifică

Cubei 
in ce 
fărilor 
ziarul 
parti- 
arată 
anal- 
prin

U.R.S.S. condamnă aefiunile ilegale 
ale revanșarzilor de la Bonn

MOSCOVA 22 (Agerpres). — 
TASS transmite : Guvernul sovie
tic a condamnat în modul cel mai 
categoric acțiunile ilegale ale 
autorităților oficiale ale R.F.G. 
împotriva cetățeanului iugoslav 
Lazo Vraciarici, care a luat parte 
activă la lupta împotriva ocupan- 

de-al
22 no- 
locțiifor 
Externe

ților fasciști în anii celui 
doilea război mondial. La 
iembrie, Nikolai Firiubin, 
al ministrului Afacerilor 
al U.R.S.S., a remis ambasadoru
lui iugoslav la Moscova, Jvietin 
Miatovici, o notă care constituie 
răspunsul la nota iugoslavă adre-

acest act

sală la 7 noiembrie tuturor fărilor 
participante la războiul împotriva 
Germaniei hitleriste in legătură 
cu arestarea ilegală la Mlinchen 
a lui Lazo Vraciarici. In nota so
vietică se subliniază că
revoltător, săvîrșif de autoritățile 
R.F.G., pune în primejdie intere
sele tuturor fărilor participante la 
războiul împotriva Germaniei fas
ciste și pe cetățenii lor care și-au 
făcut datoria în timpul războiului.

SOFIA 22 (Agerpres). — 
După cum transmite BTA, în
tre 13 și 20 noiembrie a avut 
loc la Sofia cea de-a 12-a se
siune ordinară a Comisiei ro- 
mîno-bulgare de colaborare 
tehnico-științifică. Reprezen
tanții celor două țări au hotă- 
rît să lărgească continuu co
laborarea în diferite ramuri 
ale economiei lor naționale.

Romînia va acorda Bulgariei 
ajutor în introducerea metode
lor înaintate de producție și a 
celor mai noi realizări ale 
științei în industria petrolului 
și chimiei, industria construc
țiilor și a prelucrării lemnului.

Bulgaria va acorda Romî- 
niei ajutor în special în dome
niile industriei ușoare și ali
mentare și altele.

De asemenea, a fost semnat 
un acord de colaborare tehni
co-științifică ' între cele două 
țări pe o nouă perioadă de 
cinci ani.

Sesiunea s-a desfășurat în 
spiritul tradiționalei prietenii 
și colaborări.

(ZIARELE)

Poziția noastia

desen de V. VASILIU

— Parlamentarii occidentali ; 
...fermă I I !

Președintele Finlandei 
a plecat în U.R.S.S.

HELSINKI 22 (Agerpres). 
— TASS transmite : La 22 no
iembrie președintele Republi
cii Finlanda, Urho Kekkonen, 
a plecat în Uniunea Sovieti
că. U. Kekkonen este însoțit 
in această călătorie de A. Ka- 
rialainen, ministrul Afaceri
lor Externe al Finlandei, și 
de alte persoane oficiale. După 
cum s-a mai anunțat, U. Kek
konen se va întîlni la Novo
sibirsk cu N. S. Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S.

Președintele Finlandei este 
însoțit, de asemenea, de A.V. 
Zaharov, ambasadorul U.R.S.S. 
în Finlanda.

GH. PURCAREA

Reactorul atomic experimental de lingă Sofia intrat recent în exploatare.

Spionii in fața judecății
boxa acuzaților 

stau doi tineri : Pe
ter Sonntag și Wal
ter Naumann, cetă
țeni ai Republicii 
Federale Germane, 
clădirea Tribunalului 

ei

însemnări
& capul in jos sau. tara cap !

reșesc profund acei care socotesc că prostia se pre
zintă sub o singură formă: stătută, mulțumită de 
sine, modestă, liniștită. Eroare: Prostia poate fi și 
în continuă mișcare, exigentă, dornică de inovație, 
frământată. Cel puțin așa o dovedesc stările de 
lucruri din „cultura" ce poartă sigiliul dolarului.

Prostia, lipsa de gust, ura față de om au făcut într-o 
vreme o mare descoperire: sunetele isterice reunite în
tr-o „melodie" intitulată „boogie-woogie”. Dar prostia, lipsa de 
gust, ura față de om s-au plictisit de „boogie-woogie” pe care 
o declaraseră intr-o vreme drept ultima noutate a muzicii ur
mașa directă a capodoperelor lui Bach, Haydn. Mozart. Le-a 
trebuit ceva și mai „nou". Și au găsit ce le-a trebuit — roc and 
roll-ul. Dar nici acesta nu a mulțumit mult timp exigența pros
tiei și modului de viață american. De trebuia ceva și mai nou. 
Au căutat pînă au găsit; „hula-hop". Sute de practicanți ai 
„noii* arte” și-au pierdut mințile, alții au răposat datorită în
curcăturii de mațe produse de dansul cu cercul plastic în ju
rul abdomenului. Pînă la urmă a cam răposat și acest ultim 
strigăt al junglei culturale de peste ocean. Este nevoie de ceva 
și mai nou... strigau mestecind gumă, creatorii modei „artisti
ce" antiartistice din lumea capitalului. Și au găsit. Ceea ce au 
scos de data aceasta la lumină nu e chiar atît de „nou” dar are 
totuși ceva „original". E vorba tot de sărmanul „rock and roll.” 
dar un rock and roll practicat cu picioarele în sus. Nu rideți, 
„specialiștii" ne asigură că rock and roll.-ul cu picioarele în 
sus „oferă mai multe avantaje : este mai proaspăt, are un su
net mai original". Ne îndoim că această afirmație este valabilă 
pentru un om normal. Dar pentru un urmaș direct al maimuțe
lor antedeluviene ce poate fi mai firesc decît să privească lu
mea, ca și strămoșii lui, cu capul în jos ? Nu ne-ar mira dacă 
mîine, poimîine vor apărea în arta decadentă a Apusului dan
suri care se practică pe copacii din pădurea ecuatorială, sim
fonii care se cîntă în peșteri cu bucăți de cremene în loc de 
instrumente.

După cum Se vede, prostia ce domnește în cultura putredă 
nu stă pe loc, caută mereu ceva nou. Numai că „noile" ei des
coperi duc pe un drum cunoscut, înapoi spre cavernele și pă
durile din preistorie. Iată un drum pe care tinerii cinstiți din 
lumea întreagă refuză să-l parcurgă, oricit de țipător s-ar sule
meni reclama culturii decadente.

MOSCOVA. — La Moscova 
s-a deschis consfătuirea unio
nală consacrată problemelor 
predării limbilor străine în 
școlile medii de cultură gene
rală din Uniunea Sovietică. 
La consfătuire participă o de
legație a cadrelor didactice 
din R. P. Romînă condusă de 
prof. Mariana Botez. în prima 
zi a lucrărilor delegația ro- 
mină a prezentat un referat 
despre organizarea predării 
limbilor străine în școlile me
dii din R. P. Romînă.

VIENA. — în editura vie- 
neză „Bergland" a apărut 
cent un volum de poezii 
iui Tudor Arghezi.

MOSCOVA. — Eminenți 
meni de știință din țările
cialiste, specialiști în dome-

re
ale

oa- 
so-

niul fizicii nucleare, iau parte 
Ia lucrările celei de-a Xl-a 
sesiuni a Consiliului științific 
al Institutului unificat 
cercetări nucleare, care 
deschis la 21 noiembrie 
Dubna lingă Moscova.

Participanții la sesiune 
cinstit memoria cunoscutului 
fizician romîn Tudor Tănă- 
sescu, fost director adjunct al 
institutului.

HELSINKI. — La 21 noiem
brie, dirijorul romîn Mircea 
Basarab a dirijat in sala de 
concerte a Universității din 
Helsinki orchestra radiodifu
ziunii finlandeze.

Concertul, care a fost radio
difuzat, s-a bucurat de un 
deosebit succes.

de 
s-a 

la

au

Azi, aci. 
Suprem al Uniunii Sovietice, 
trebuie să răspundă pentru acțiu
nile lor cu caracter de spionaj în
treprinse în timpul călătoriei prin 
Uniunea Sovietică cu un automo
bil, ca turiști.

In boxa acuzaților stau doi ti
neri, unul are 23 de ani, altul — 
27. Amîndoi au fost recrutați de 
spionii americani Roberts, Olsen 
și Mark. Roberts, Olsen și Mark, 
cei trei care i-au recrutat pe Sonn
tag și Walter nu se află pe banca 
acuzaților dar din mărturiile celor 
doi spioni-turiști, atît aspectul 
lor moral cit și fizic este limpede. 
Mascîndu-se sub firma unor cores
pondenți ai iluzoriului ziar „Wee
kend", pe care îi „interesează" 
foarte mult materialele despre U- 
niunea Sovietică, cei trei nici nu 
s-au interesat de capacitățile zia
ristice ale lui Sonntag și i-au ce
rut urgent o biografie amănunțită 
cu 3 fotografii în 3 poziții diferite 
promițîndu-i că-l vor ajuta să plece 
în Uniunea Sovietică. Peter Sonn
tag este (mai bine zis — a fost) 
student la Facultatea de filologie 
de la Heidelberg. în căutarea unei 
vieți ușoare, orele petrecute de el 
în diferite taverne rău famate au 
întrecut cu mult orele petrecute la 
cursurile de limbă rusă și italiană.

Walter Naumann (recrutat penfru 
spionajul american de către Sonn
tag) voia să devină jurist. In fața 
dolarilor propuși de Roberts însă 
viifoarele profesiuni și-au pierdut 
orice importanță. Istoria literaturii 
și dreptul civil au fost înlocuite cu 
lecții de tehnica spionajului pre
date într-o vilă pustie de pe sfrada 
Hauff. In urma „examenului" pe 
care cei doi l-au dat pe străzile 
orașului Frankfurt pe Maine, do- 
vedindu-și capacitățile de a foto
grafia în secret, nu a apărut nici 
o notă în carnetele lor de stu- 
denți. în schimb însă „șefii" au 
fost mulțumiți, le-au dat „cale li
beră" penfru îndeplinirea misiunii.

doi „furișii” din R.F.G. au străbă
tut multe mii de kilometri pe te
ritoriul Uniunii Sovietice, făcîn- 
du-și din plin... datoria cu apara
tul de fotografiat și cu creionul cu 
pastă specială care le-au fost în- 
mînafe de „profesorii" lor. Sonn
tag și Naumann se grăbeau îna
poi spre Heidelberg să raporteze 
îndeplinirea misiunii. Drumul lor 
trebuia să freacă prin Republica 
Populară Romînă, La 27 septem
brie însă, organele sovietice 
dind dovadă de o deosebită vi
gilență au reținut pe spioni, des
coperind asupra lor materiale de 
spionaj.

Drumul pe care au apucat i-a

so- 
din 
tot

?i 
Cu

Prin telefon pentru „Scînteia tineretului"

Asia însă nu înainte de a-i pune 
să semneze pe fiecare sub urmă
torul text : „Declar că sînf gafa 
de a face o călătorie în U.R.S.S. 
cu scopul de a prezenta serviciu
lui american de informații în 
R.F.G. o dare de seamă ilustrată 
despre această călăforie. Am fost 
prevenit că trebuie să păstrez în 
secret fot ceea ce știu sau îmi va 
deveni cunoscut. In caz contrar 
voi fi fras la răspundere după le
gile americane". lată o „mostră" 
concludentă a activităților spiona
jului american în Europa occiden
tală și cu deosebire în R, F. Ger
mană.

Cu mașina lor „Renault” cei

acuzaților. Cei doi 
deferiți justiției în 
privire la răspun- 

pentru crime de

dus pe banca 
spioni au fost 
baza legii cu 
derea penală 
stat.

In sala Tribunalului Suprem al 
Uniunii Sovietice se aflau astăzi 
reprezentanți ai oamenilor muncii 
din Moscova, ziariști 
străini, reprezentanți 
dei R.F.G.

După citirea actului 
cei doi ex-studen)i și 
recunosc vinovați de

— Da, mă recunosc deplin 
novat — se aud răspunsurile 
Sonntag și Naumann.

în sală aparatele de filmat

sovietici și 
ai Ambasa-

de acuzare 
ex-turiști se 
spionaj.

vi. 
lui

ts-

Sosurile noi nu salvează mincăruriie vechi

u mai puțin greșesc acei care își închipuie că pros
tia și decadentismul sînt în plină efervescență în 
apus doar în arta muzicii. Nu. Există o harnică con
curență între diferitele arte căzute în mlaștina des
compunerii burgheze. Așa cum 
(mai bine nu l-ar avea!) 

artele plastice au fericirea de a ...... ..
tifii lor pe ultra-psihopatul Salvator Dali,

cane continuu. Corespondenții 
ciefățiior de televiziune 
S.U.A., Anglia, R.F.G. filmau 
timpul.

în caz că în fimpul călătoriei 
pe șoselele sovietice ar fi obser
vat mișcări de frupe, Sonntag și 
Naumann trebuiau să trimeată ur
gent o carte poștală ilustrată, ne
vinovată, cu salutări călduroase a- 
dresate unei oarecare Monica 
Hehf din Heidelberg-Rorbah. Mo
nica Heht — de fapt Roberts et. 
comp. — vor aștepta mult 
bine cărțile poștale ilustrate,
ajutorul televiziunii ei îi vor ve
dea poate astăzi sau mîine 
„elevii" lor într-o poziție nu prea 
convenabilă nici pentru Roberts, 
nici pentru Olsen și nici pentru 
Mark. Socoteala din R.F.G. a a- 
genților americani (nici măcar nu 
se poate spune că... de „acasă") 
nu se potriveșfe cu rezultatele ob
ținute.

Pe banca acuzaților stau doi ti
neri care trebuie să răspundă 
pentru acțiunile lor criminale. Ti
nerii aceștia nu au însă nimic co
mun cu milioanele și milioanele 
de reprezentanți ai tinerei gene
rații de pe întregul pămîn* care 
luptă pentru pace, pentru un vii. 
tor fericit al omenirii. Locul celor 
care ațîță la 
neîncredere 
poate fi altul 
ților.

pe

război, la ură și 
între popoare, nu 
decît banca acuza-

AL. STARK
Moscova, 22 noiembrie 1961

muzica îl are 
pe Bill Halley, cum 

număra printre pon- 
------ .------xxuii, literatura, no

bila artă a prozei a fost binecuvîntată cu „talentul" lui Mike 
Spillane. Este firească curiozitatea acelora care vor să știe în 
ce constă talentul lui Spillane. Ne lămurește el însuși: în a fi 
„dur" și a propovădui „duritatea”. Cu alte cuvine în a deborda 
tone de maculatură în care îndeamnă la crime și atrocități, orgii 
și desfrîu. „Talentul" lui Spillane este definit cel mai bine chiar 
de titlurile capodoperelor sale : „Sărutul mortal", „Te voi uci
de”, „O fată și un pistol" etc.

Și iată că acest „geniu” al puștii cu repetiție și al grenadei 
lacrimogene a dispărut de pe firmamentul nobilei arte a scri
sului din patria fraților Dulles. S-a îmbogățit într-atîta incit nu 
mai simte chemarea afîntă a inspirației ? Consideră poate că 
trebuie să se dedice altei arte ? (în fond dacă un maimuțoi poa
te picta de ce n-ar sculpta Spillane, un bloc de marmură cu 
focuri de mitralieră ?) Niciuna, nici alta. Adevărul ne îndreaptă 
pe calea spre care pășim la început. Mike Spillane nu poate 
fi mulțumit de progresele rock and roll-ului cu capul în jos, 
vrea să ridice Și muza prozei sale pe un soclu mai înalt. Ca 
urmare a stat și a meditat îndelung și, după o oarecare pauză, 
a apărut iar pe piața literară. A apărut cu un roman de vreo 
300 de pagini, al cărui erou este unul și același cu cel din 
cărțile anterioare — detectivul Nike Hammer. „Nou" este numai 
titlul: „Vinătoare de fete". Cu alte cuvinte, crimei și sadismului 
i s-a adăugat acum și un sos pornografic. Mike Spillane este. 
după cum o declară, un „dur”. Dar dur este egal cu tare. Tare, 
tare de cap trebuie să fie cineva pentru a confunda mîzgăle- 
lile lui Spillane cu literatura.

B. DUMITRESCU
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