
cinleia
Muncitor

Proletari clin toate țările, uniți-vă!

Anul XVII, seria II nr. 3902 Vineri 1 decembrie 1961

AU ÎNDEPLINIT
PLANUL ANUAL

TINERII UZINEI
INVAȚA

Aspect 
avea o

ale in- 
reaiizat 
planul 

regiune 
produc-

nerii de 
luat parte

planul anual la manipularea 
mărfurilor încă de pe ziua 
de 13 noiembrie.

prezentări de 
De curînd, ti-

metal rezultate în

locale au 
de termen 

In aceastăde la șantierul Fabricii de uleiuri vegetale „Unirea’’-Iași. Această fabrică va 
capacitate de prelucrar® de circa 120.000 tone semințe floarea-soarelui anual.
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reocuparea de a-și 
însuși noi cunoș
tințe,. de a se per
fecționa și specia
liza continuu. în 
meseria aleasă, a 
mai mult de 80 la 

„Elec-
determinat 
sută din tinerii Uzinei 
troaparataj", ală
turi de muncitorii 
mai în vîrstă să se 
ocupe serios de 
studiu. Anul aces
ta au fost înscriși 
la cursurile de ridicare a ca
lificării 1.050 de muncitori 
față de 450 cit au fost anul 
trecut. în organizarea cursuri
lor de ridicarea calificării s-a 
ținut seamă de experiența do- s_-- :« x----- x, Jn -

pentru 
eficace 
grupe.

profesio- 
tînăi 

1D<

tinerilor cum se pot înlătura 
unele deficiențe. Tematicile 
cursurilor de ridicarea 
cării sînt în acest an 
legate de specificul de 
că al fiecărei secții în 
de problemele ridicate 
procesul de producție.

califi- 
strîns 
mun- 
parte, 

de 
Insu-

De la postul nostru de corespondenți 
voluntari la „Electroaparataj* 1

bindită în anii trecuți 
ceastă direcție. Astfel 
ca ele să fie cit mai 
au fost organizate trei 
potrivit pregătii 
nale a fiecărui tânăr. In
tr-o grupă au fost încadrați 
tinerii care acum se formea
ză în meseria respectivă, in
tr-o alta cei care au o pregă
tire profesională medie, iar în 
a treia grupă au fost încadrați 
tehnicieni, maiștri, controlori 
tehnici de calitate etc.

Important pentru buna des
fășurare a cursurilor este ca 
lectorii să fie oamenii cei 
mai bine pregătiți, ingineri și 
tehnicieni care cunosc procesul 
de producție, posibilitățile pe 
care le au tinerii. Numai în 
acest fel lecțiile predate vor 
folosi la îmbogățirea cunoștin
țelor profesionale ale tineri
lor. Pregătirea lectorilor care 
predau la aceste cursuri este 
în măsură să asigure un con
ținut bogat cursurilor.

Fiind tot timpul în mijlo
cul tinerilor muncitori, ingi
nerii Șerbănescu Victor, To- 
moioagă Radu, Vencu Vasile 
și Stănescu Manuela fac legă
tura la cursurile de ridicare 
a calificării profesionale între 
noțiunile teoretice predate și 
diferite situații practice ivite 
la locul de muncă, arătîndu-le

a-

șindu-și temeinic noi cunoș
tințe, mulți tineri din uzi
na noastră obțin rezultate mai 
bune în îndeplinirea sarcini
lor de plan, în îmbunătățirea 
calității produselor și reduce
rea prețului lor de cost,

170 de 
cursurile 
mîntului 
Insușindu-și noi cunoștințe de 
cultură generală mulți tineri 
și-au dat seama că datorită 
cunoștințelor de fizică și geo
metrie pe care le-au căpătat 
pot să lucreze mai științific, 
să îmbunătățească continuu 
calitatea produselor. Ei totuși 
nu au întrerupt nici învăță- 
mîntul profesional. Pentru ca 
aceștia să țină pasul cu nou
tățile tehnice despre care se 
discută la cursurile de ridi
carea calificării, s-au afișat in 
fiecare secție tematicile și bi
bliografia lecțiilor; la sfîr- 
șitul anului, elevii și stu
denții muncitori dau examen 
în rînd cu ceilalți absolvenți 
ai cursurilor de ridicarea ca
lificării.

îndemnîndu-i necontenit pe 
tineri să citească ultimele pu
blicații de specialitate și să-și 
însușească cît mai multe no
țiuni tehnice, comitetul U.T.M. 
a dezvoltat la tineri dorința 
de cercetare, de studiu. Ast
fel, în ultimii ani,- biblioteca 
tehnică a uzinei și-a sporit 
numărul cititorilor cu circa 
400 tineri. Există o preocupare 
deosebită pentru popularizarea 
cărții tehnice în rîndul ti
neretului. Noile lucrări apă-

rute în Editura tehnică sînt 
popularizate la panoul cărții 
tehnice. Totodată se organi
zează la colțul roșu recenzii, 
expoziții și 
cărți tehnice.

la matrițerie au 
la prezentarea căr
ții : „Metode de 
ștanțare". Pentru 
tinerii din servi
ciul tehnic se pre
gătește recenzia 
cărții. „Contactoa- 

rele electromagnetice". Tot 
pentru popularizarea ultimelor 
noutăți științifice realizate în 
domeniul electrotehnic, cercul 
A.S.I.T. în colaborare cu ca

tineri urmează 
serale ale învăță- 
mediu și superior.

ȘTEFAN MARINESCU 
montator

ADRLAN TOLA 
economist

VALENTIN ROGER 
dispecer 

ION POP 
ajustor 

GH. BLENDEA 
mațrițer

(Continuare în pag. a 4-a)

tineretului

® In regiunea Dobrogea a. 
proape 20 de întreprinderi 
industriale, cooperative meș
teșugărești și unități 
dustriel 
înainte 
anual.
ritmul de creștere a 
ției industriale a fost în pri
mele 10 luni ale anului cu 
18,S la sută mai mare decit 
In același interval din anul 
trecut. Prin gospodărirea cu 
grijă a materiilor prime, re
ducerea consumurilor speci- 
fice de combustibil și ener
gie electrică s-au realizat 
economii suplimentare în va
loare de peste 46 milioane 
lei.

e Terminînd de împădurit 
cele 1200 ha prevăzute pen
tru campania de toamnă, sil
vicultorii din regiunea Sucea
va au îndeplinit planul anual 
la cultura, întreținerea și re
facerea pădurilor. Anul ace
sta, pe povîrnișurile abrupte 
ale munților, ca și pe terenu
rile erodate din raioanele de 
șes ale regiunii, au fost îm
pădurite peste 5.500 hectare. 
De asemenea, pe mii de hec
tare de pădure au fost exe- 
tate lucrări de întreținere a 
arboretului. O contribuție de 
seamă la această acțiune a 
adus tineretul din satele re
giunii care, prin muncă pa
triotică, a realizat economii 
în valoare de peste 3 mi
lioane lei.

(Agerpres)

• BBA1LA (de la corespon
dentul nostru). —

Anul acesta, antrenați in în
trecerea socialistă docherii 
brăileni au repurtat irumoa- 
se succese în muncă. Prin fo
losirea din plin a mașinilor 
și utilajelor din poztul Brăila, 
ei au reușit să îndeplinească

masei lemnoase
* v
la sută la 
sută.

Au sporit indicele de utilizare 
a

BALA MARE (de 
la corespondentul 
nostru). — Extinde
rea pe scară largă 
a lucrărilor de me
canizare in parche
tele întreprinderilor 
din regiunea fores
tieră Maramureș au 
contribuit într-o bu-

nă măsură la creș
terea indicelui de 
utilizare a masei 
lemnoase. In acest 
an, indicele de uti
lizare a crescut la 
fag față de anul 
trecut de la 41 la 
sută la 48.2 la sută, 
iar la rășinoase de

la 94,4 
97,7 la

Ca urmare a me
canizării lucrărilor, 
de la începutul a- 
nului și pînă acum 
s-au obținut peste 
plan 23.000 metri 
cubi lemn de con
strucție.

Studenții anului I, grupa 701, de la Facultatea de geologie 
in timpul lucrărilor practice la topografie.

Foto ; O. PLECAN

Lansarea unui nou tanc petrolier
nave dinConstructorii de

Tr. Severin au lansat la apă 
cu peste o lună înainte de 
termen, un nou tanc petro
lier de 1.390 tone, al »-iea 
realizat pînă în prezerv. pe 
acest șantier. Experiența do- 
bîndită de constructori: de 
nave de aici a făcut ca «ta
rata de staționare pe cala de 
montaj la noul tanc să se 
reducă la jumătate față de a 
primului tanc petrolier fabri
cat de ei.

Constructorii acordă o aten
ție deosebită extinderii meto
delor 
Toate
acesta

aintate de muncă, 
vele fabricate anul 
e șantierul de la 
ia. de exemplu, au 
iblate prin sudură, 
u-se în întregime 
ea prin rtâtniie. în 
eproteesăriri cargoul 
toee are o greutate 
toae ma_ nucă. deși 

>a ltri va fi ci 5<?0
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• Colectivul Fabricii 
vopsele și lacuri „Transilva
nia" din Oradea a dat in 
ziua de 27 noiembrie primele 
produse in contul anului 
1962. De la începutul anului 
colectivul acestei tabrici a 
produs peste plan o cantitate 
de 475 tone de vopsele pe 
bază de ulei, 470 tone vop
sele praf, 38 tone pigmenți 
anorganici și 253 tone lacuri 
sintetice.

e Prima întreprindere din 
regiunea Crișana care a ra
portat îndeplinirea planului 
anual de producție a lost fa
brica de conserve Arovit din 
Valea lui Mihai. Pinâ în pre
zent colectivul de muncă al 
acestei fabrici a produs in 
contul anului 1962 o cantitate 
de 233 tone legume sterili
zate, 535 tone pastă tomată 
și 145 tone conserve fructe. 
De la începutul anului mun
citorii, tehnicienii și ingine
rii fabricii Arovit din Valea 
lui Mihai au realizat econo
mii la prețul de cost in va
loare de 1.347.000 lei.

I. CIUBOTARU

Tinerii din fotografie Ander Nicolae, Căucean Ion, Halie 
Nicolae, Dughi Ion, membri ai unei brigăzi de montori de 
la Uzinele de vagoane din Arad sint cunoscuți pentru 

calitatea bună a lucrărilor lor.

Artiștii amatori
rrinerii artiști amatori de
/ la Fabrica de postav din 

Buhuși, regiunea Bacău, 
sînt cunoscuți • pentru bogata 
activitate pe care o desfășoa
ră in fabrică precum și pentru 
numeroasele spectacole pe 
care le prezintă în satele raio
nului nostru. Periodic în zilele 
de duminică, brigada artistică 
de agitație, echipa de dansuri 
și corul fabricii pornesc spre 
sate. Recent, membrii acestor 
formații au venit la Rediu și 
Cîndești, două comune așezate 
la marginea raionului. Colec
tiviștii i-au primit cu bucurie. 
Tinerii artiști amatori au pre
zentat spectacole deosebit de 
instructive. Programul brigăzii 
artistice de agitație intitulat 

I „Drum spre bunăstare", a tre-

străbat satele
zit interesul și'aprecierea spec
tatorilor. Tinerii artiști ama
tori Titi Ciobotaru, Comeliu 
Tipa, Maria Mălinici, Rida 
Bordeianu au fost in mod deo
sebit aplaudați, tn discuțiile 
care s-au purtat după specta
cole, tinerii artiști amatori din 
Buhuși au împărtășit tinerilor 
colectiviști din cele două co
mune, din experiența lor în 
privința felului cum au proce
dat la alcătuirea formațiilor 
pe care le au, a felului cum 
compun și pregătesc progra
mele artistice etc. 
plăcută și plină 
minte atit pentru 
pentru oaspeți.

A fost o zi 
de învăță- 

gazde cit și

TACHE VAȘJLACHE
colectivist

ilele acestea, ne-a 
sosit la redacție o 
scrisoare care ne-a 
impresionat de la 
prima citire prin 
sinceritatea 
Părea parcă 

dresată unui prieten 
tim, apropiat, căruia i se 
cea o destăinuire, cerîndu-i-se 
un răspuns sincer, direct. „îmi 
vine greu să spun toate astea 
— începea tânăra A. N., autoa
rea scrisorii — dar știu că mă 
adresez unor prieteni și că 
vo: fi bine înțeleasă".

Prves’.ea e simplă. Doi ti
neri dînrr-un orășel din regiu
nea Suceava s-au căsătorit cu 
cîțiva ani ir. urmă. Desigur, 
s-au căsător.t d.-. dragoste, și 
nimic din ceea ce s-a petrecut 
în căsnicia lor ce atunci și 
pînă astăzi n-a ver..: si i afir
me și să micșoreze senrimen- 
tul profund de iubire ce stă 
totdeauna la temelia adevăra
tei căsnicii. Acestui sentințer.: 
îi stă mai bine decit orice 
discreția, devotamentul re
ciproc și înțelegerea deplină. 
Mai mult decit declarațiile 
zgomotoase și deseori deșarte, 
acestui sentiment îi este pro
priu totala lipsă de ostentație. 
Deseori, într-o repetată și to
cită declarație de iubire exis
tă mai puțin adevăr decit în 
atașamentul discret, în devota

ei. 
a- 

in- 
fă-

mentul arătat în momentele 
de răscruce ale iubirii, fără 
laude și vorbe mari.

Așa părea să fie și în căs
nicia celor doi tineri despre 
care am pomenit mai sus. A- 
cest lucru ni l-a mărturisit 
soția în scrisoarea despre care 
aminteam la început. „Ne îm
păcăm foarte bine. De obicei 
ne ajutăm unul pe celălalt și 
pînă acum nu am avut nici 
un motiv de ceartă. Nici acum 
nu ne-am certat. Dar în sufle
tul meu s-a strecurat mîhni- 
rea“.

Care e pricina acestei mîh- 
niri ? Soțul tinerei A. N., care 
ne-a scris, a luat tâotărîrea să 
urmeze din acest an cursurile 
unei școli tehnice de speciali
tate care va dura 3 ani. Soția 
lui, absolventă a unei școli 
medii, s-a gîndit că în aceas
tă perioadă să urmeze și ea 
cursurile unui institut supe
rior. „Sînt tînără, am 23 de 
ani. posibilități pentru a în- 
-. âța are astăzi fiecare tânăr 

patria noastră. Doresc 
:e mult să învăț mai de- 

i-mi lărgesc cunoștin- 
: ul meu însă nu e de 
Aacrz--” fără vreun 

?e mine însă 
3=1 lui Oa- 
pcaae să în- 
«csr: drept ?“

se

un
pane. < 
țele. Sc 
acord, 
motiv 
mă do
re dacă 
vețe, eu i

Scriind redarrie. issgct

In sectoarele turnătorie, 
forjă și tratament ter
mic din uzinele con

structoare de mașini se extind 
continuu procedeele înaintate 
de lucru care asigură o pro
ductivitate sporită și o cali
tate superioară a pieselor. Cel 
mai mult s-a extins în acest 
an — cu peste 180 la sută față 
de anul trecut, turnarea în for
me întărite cu bioxid de car
bon. In cele aproape 20 de 
uzine metalurgice in care s-a 
generalizat acest procedeu, 
timpul de uscare a formelor a 
fost redus Ia o oră, față de 4-5 
ore cît dura uscarea în cup
toare, realizîndu-se totodată 
mari economii de combustibil.

In peste 10 întreprinderi 
metalurgice s-a generalizat 
turnarea în modele ușor Ilizi
bile, prin care se realizează 
îndeosebi piese de dimensiuni 
mai mici. Folosirea acestei 
metode a dus la sporirea pro
ductivității muncii cu circa 50 
la sută, la reducerea pierderi
lor de 
timpul prelucrării, deoarece 
piesele turnate după acest 
procedeu au forme apropiate 
dc cele finite.

Intr-o proporție simțitoare 
s-au extins anul acesta in uzi
nele constructoare de mașini 
din țară și alte metode înain
tate de lucru printre care tur
narea in coji cu liant de ba- 
chelită, in cochile și din fontă 
cu grafit nodular, care, de a- 
semenea, sporesc productivita
tea muncii cu aproape 50 la 
sută.

(Agerpres)

Noi cinematografe în 
satele regiunii Crișana

Zilele acestea s-au inaugurat 
noi cinematografe în satele Ca- 
dea, Pojoloaca, Luncșoara, Groși» 
Avram lancu și Gurba din regiu
nea Crișana. în acest an în regi
une au fost date în folosință 22 
noi cinematografe sătești. Sînt în 
curs de amenajare alte 21 de noi 
cinematografe. La Oradea se exe
cută acum ultimele finisări la noua 
construcție a cinematografului cu 
ecran lat,

în prezent in regiunea Crișana 
sint de 5 ori mai multe cinema
tografe decit în anul 1950.

(Agerpres)

In înfîmpinarea conferinței pe țară a țăranilor colectiviști

La sfatul gospodarilor
adunați inrau

sala Casei raio
nale 
din Calafat, peste 
cinci sute de co
lectiviști. Repre
zentau cele a- 

proape 30.000 de familii din 
raionul Calafat, care, uimind 
îndemnul partidului spre o 
viață nouă, muncesc laolaltă 
in 44 de gospodării agricole 
colective. Se adunaseră să-și 
împărtășească experiența, să 
discute despre ce vor face în 
iarna aceasta și în anul vi
itor și să-i aleagă pe cei ca- 
re-i vor reprezenta la consfă
tuirea pe țară a țăranilor co
lectiviști convocată de Biroul 
Politic al C. C. al P.M.R. pen
tru a doua jumătate a lunii 
decembrie.

Sobri, plini de optimism, a- 
legînd cu simplitate cuvintele, 
cei ce vorbeau pe marginea 
referatului cu privire la dez
voltarea economlcă-organiza- 
torică a gospodăriilor agri
cole colective din raionul Ca
lafat își manifestau convinge
rea că pot face ca pămîntul 
să rodească mai din belșug. 
Colectiviștii din comuna Sea. 
ca de Cîmp au explicat amă
nunțit cum au muncit ei în 
acest an ca să obțină în me
die 6.200 de kg porumb șțiu- 
leți la hectar și 2166 kg de 
grîu. Colectiviștii din 
Vechi și Maglavit au 
— pe baza experienței 
că retribuirea după 
muncă și producțiile obținute 
a stimulat brigăzile în obține
rea unor recolte sporite la 
hectar.

Concretizînd propunerile, a-

de cultură

nalizind posibilitățile reale 
din raion, colectiviștii au sta
bilit, printre altele, ca în pri
măvară să însămînțeze cu po
rumb din soiuri de mare pro
ductivitate o suprafață de 
21.000 ha de pe care să ob
țină 5.000 kg porumb boabe 
la hectar în cultură neirigată.

Pe această suprafață colec
tiviștii au hotărît să încorpo
reze cite 20 tone gunoi de 
grajd și cite 400 kg de super- 
fosfat la fiecare hectar.

dăiia agricolă colectivă e 
cea mai sigură cale prin care 
țăranii muncitori își pot asi
gura o viață de 
bună stare. Numai 
nuarie și pînă în 
număr de 598 de
din raionul Calafat și-au con
struit case noi, 423 de familii 
și-au cumpărat mobilă, 335 
de familii și-au cumpărat a- 
parate de radio, 1062 de co
lectiviști și-au cumpărat bi
ciclete, iar alți 80 — motorete

belșug și 
de la 1 ia- 
prezent un 
colectiviști

însemnări de la consfătuirea 
colectiviștilor din raionul Calafat

Experiența, sprijinul Ingine
rilor agronomi, cursurile agro
zootehnice i-au învățat pe oa
meni să pună multă disciplină 
în planurile lor, să asigure cu 
minuțiozitate succesele. Toc
mai de aceea discutînd des
pre terenurile de pe care vor 
recolta cite 5.000 kg de po
rumb boabe la hectar, colecti
viștii au studiat chestiuni de 
amănunt. S-a mers pînă la 
boronarea tarlalelor care vor 
trebui să producă recolta 
scontată. Iar în proiectul de 
măsuri unul dintre capitole 
prevede : „Suprafețele desti
nate culturii porumbului cu 
producția de 5.000 kg la hec
tar vor fi date în primire pe 
bază de proces verbal briga
dierului de cîmp și unuia din
tre membri consiliului de con
ducere’’.

Consfătuirea aceasta a sub
liniat încă o dată că gospo-

și motociclete. Numai în co
muna Ciupercenii Vechi s-au 
construit în anul acesta 32 de 
case noi. Și acest lucru a 
fost posibil pentiucă pînă la 
31 octombrie gospodăriile a- 
gricole colective din raion au 
obținut un venit total de pes
te 44.000.000 lei. In urma ob
ținerii acestor venituri gospo
dăriile colective au distribuit 
colectiviștilor numai ca avan
suri suma de 15.532.000 lei, 
în afară de produse cereali
ere și animaliere.

Majoritatea colectiviștilor 
care au vorbit cu înflăcărare 
la această consfătuire au sub
liniat aportul deosebit pe care 
l-au dat tinerii colectiviști la 
ridicarea de noi construcții în 
gospodăriile agricole colec
tive. Cu sprijinul tineretului 
s.au confecționat 3.270.000 de 
cărămizi, 807.000 chirpici, s-au 
fasonat lemne ca să se poată

construi 47 de grajduri pentru 
vite mari, 23 maternități pen
tru scroafe, 15 îngrășătorii de 
porci, 21 de saivane pentru 
oi, 13 mari cotețe pentru pă
sări, 15 magazii pentru cere
ale, 32 de pătule, 16 ateliere 
și 27 de remize. Aceste con
strucții se adaugă la cele 
construite în anii din urmă și 
care au schimbat complect în
fățișarea satelor din această 
parte a Olteniei.

Tinerii din gospodăriile co
lective ale raionului Calafat 
dau un sprijin prețios la dez
voltarea sectorului zootehnic; 
în fiecare an tot mai mulți 
sînt tinerii care, la recoman
darea organizațiilor U.T.M. 
merg să lucreze în acest 
sector. Pianul de creștere a 
efectivului de animale în a- 
cest an a fost realizat pe în
tregul raion în procent de 119

LUCIAN ZATTI

(Continuare în pag. a 4-a)

Piscul 
arătat 
lor — 
zilele

nirea care umbrește pentru 
prima oară căsnicia lor, tînăra 
A. N. își mărturisește în acest 
fel gîndurile ce-o frămîntă: 
„Oare e drept ca un soț să nu 
permită tovarășei sale de viață 
să învețe, să se 
timp ce el o face ? II 
mult pe soțul meu și 
de aceea vreau să mă 
în această problemă, 
ca să nu existe între 
ceastă mîhnire. Oare 
eu ?
mare ?“

Acestor întrebări le-a răs
puns — fără să știe nimic des
pre toate aceste întâmplări — 
un tânăr din Dobrogea, tot 
printr-o scrisoare adresată re
dacției și pe care am primit-o 
— coincidență ! — tot în aceea
și zi cu a tinerei din regiunea 
Suceava.

Tînărul Iacob Tudor a cunos
cut în comuna Vadu Oii pe 
tînăra colectivistă Lazăr Ma
ria. După terminarea stagiului 
militar 
poate nu 
Vadu Oii, 
Prietenia lor 
mat, încetul 
tr-o dragoste 
tîlneau în fiecare zi la cămi
nul cultural, la repetițiile 
echipei artistice (fata era una 
din cele mal bune dansatoare),

cultive, în 
stimez 
tocmai 
ajutați 
pentru 
noi a- 
greșesc 

Am o pretenție prea

tînărul a venit — și 
întâmplător — la 

ca învățător, 
s-a transfor- 

cu încetul, în- 
sinceră. Se în-

își faceau împreuna cele mai 
frumoase visuri, se.gîndeau la 
viitoarea lor căsnicie. Dragos
tea lor a fost însă la un mo
ment dat umbrită de niște 
gînduri pe care fata nu i le-a 
ascuns tânărului. Ce se întâm
plase ? îi băgase cineva în 
cap fetei ideea că el fiind în
vățător, tânăr „cu carte" n-o 
să se însoare, cu ea, o simplă 
țărancă. Fata i-a spus asta, și 
tînărul învățător, — după cum 
ne mărturisește el însuși — a 
fost profund-jignit și nedume- 

,De ce să te gîndești la 
Doar azi

rit. „’ 
asta ? i-a spus el. 
orice tânăr poate să învețe ! 
Dacă vrei să înveți eu am să 
te ajut cu bucurie”.

Și fata s-a hotărît, într-ade- 
văr, la îndemnul lui, să în
vețe. Tînărul o ajută la lec
ții în fiecare zi cu răbdare și 
atenție. După terminarea ci
clului de 7 ani, fata e hotă- 
rîtă să învețe mai departe la 
o școală medie tehnică. Între
bat ce l-a determinat să facă 
asta, Iacob spune: „Fiindcă o 
iubesc. Consider că pentru 
mine e o datorie, o adevăra
tă bucurie să o ajut să în
vețe".

în istoria aceasta stă de 
fapt răspunsul și la neliniștea 
exprimată atît de discret și 
frumos de cititoarea noastră 
A. N. Cel îndrăgostit e dator»

are obligația morala ca toc
mai în numele dragostei și al 
trăiniciei ei, să-și convingă 
tovarășul de viață că a învă
ța mereu mai mult este o 
înaltă îndatorire a tînărului 
din patria noastră. Prin opre
liștile artificiale ridicate de 
unul din soți, prin refuzul și 
încăpățînarea de a-i îngădui 
accesul la cultură celuilalt, el 
își nesocotește propria sa iu
bire, își ține tovarășul de 
viață într-o inadmisibilă stare 
de inferioritate. într-o căsni
cie frumoasă întemeiată pe 
idealuri comune de viață, 
însuflețită de un profund sen
timent de iubire, dominată 
respectul reciproc, soții 
străduiesc să se înțeleagă, 
se ajute, se încurajează și 
sprijină.

Victoriile dobîndite cot
cot, într-o solidaritate și prie
tenie adîncă, îmbogățesc via
ța comună, adaugă frumuseți 
noi căsniciei. E un adevăr 
simplu, nedesmințit niciodată 
în viața de toate zilele, dar 
ca toate adevărurile simple și 
în aparență fără însemnătate, 
adeseori ele cer a fi explicate 
cu răbdare și înțelegere.

Construcții noi în centrul Ba. 
căului.

Foto : AGERPRES
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Cercetări asupra rezistenței metalelor la Institutul de Cer
cetări Metalurgice și Miniere
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O importantă rezervă de sporire a producției agricole

AMENDAMENTE CALCAROASI
PE souim POOZOHCE

Roci vechi 
ca plumbul

mml lenara C.C.' al
P.M.R. din 30 iu- 

srJ nie — 1 iulie a.c.
ElăM arată că o impor- 
r tantă rezervă de

■ sporire a produc
ției agricole In țara noastră 
este folosirea amendamente
lor calcaroase pe solurile pod- 
zolice, a căror suprafață de
pășește 3 milioane hectare.

Podzolurile sînt pămînturi 
care s-au format în zonele 
mai răcoroase, bogate în ploi 
și zăpezi, unde, în decursul 
miilor de ani, din stratul de la 
suprafață au fost spălate atit 
substanțele hrănitoare cît și 
calciul sau calcarul, care cre
ează un mediu prielnic tuturor 
proceselor ce se petrec în pă
mînt.

Lipsa humusului, a sărurilor 
minerale care servesc drept 
hrană pentru plante și lipsa 
calciului, precum și umiditatea 
ridicată în timpul primăverii, 
fac ca pămînturile podzolice să 
aibă o rodnicie scăzută. Mai 
mult chiar, unele îngrășăminte 
cum sînt superfosfatul și azo
tatul de amoniu nu ajută la 
sporirea producției agricole în 
destulă măsură, din cauză că 
lipsa calcarului duce la forma
rea unor combinații chimice 
care transformă aceste îngră
șăminte în forme care nu ser
vesc la hrănirea plantelor. în 
afară de aceasta, bacteriile nu 
se dezvoltă în largul lor în a- 
ceste pămînturi, iar locul lor 
este luat de anumite ciuperci 
microscopice, care dăunează 
rădăcinilor plantelor.

Pentru a corecta aceste nea
junsuri este necesară aplicarea 
unor materiale care conțin 
calciu.

Primele cercetări privitoare 
la îmbunătățirea pămînturilor 
podzolice au fost făcute în 
țara noastră acum mai bine 
de 100 de ani, de către Ion 
Ionescu de la Brad. El a scris 
în lucrările sale despre folo
sirea calcarului și marnei.

Condițiile în care s-a dez
voltat știința și practica agri
colă în timpul regimului bur- 
ghezo-moșieresc din țara 

Bandd rulantă pentru transportarea tablei la șantierul naval 
de la Stralsund — R.D. Germană.

Foto : ZENTRALB1LD — BERLIN

noastră nu au permis aplica
rea pe scară largă a acestei 
metode de sporire a produc
ției.

în ultimii 10 ani cercetările 
privind sporirea rodniciei pă
mînturilor podzolice prin fo
losirea amendamentelor calca
roase au fost reluate, iar re
zultatele dobîndite permit ca 
în condițile agriculturii socia
liste să se poată obține o în
semnată sporire a producției 
agricole. într-o experiență 
făcută la G.A.C. Livada, re
giunea Maramureș, cu aplica
rea unei cantități de 2.500 kg 
praf de var la hectar s-a 
obținut o creștere de recoltă 
de 1.000 kg la ha porumb - 
boabe față de parcela nea
mendată.

La G.A.S. Oarja, regiunea 
Argeș, prin aplicarea a 4 tone 
de calcar măcinat, (piatră de 
var nearsă, măcinată fin), la 
hectar s-a obținut o creștere 
de 200 kg porumb-boabe în 
primul an. Grîul de toamnă 
care a urmat în anul al doilea 
după amendare a dat un spor 
de recoltă de 216 kg la hectar, 
în anul al treilea a dat un 
plus de recoltă de 320 kg la 
hectar, iar ovăzul cultivat în 
al patrulea an după amen
dare a dat un spor de pro
ducție de 326 kg la hectar.

Amendamentele calcaroase 
aduc sporuri mari de produc
ție la plantele de nutreț. Ast
fel, la G.A.C. Sălbăgelul Nou 
din regiunea Banat s-a obți
nut o producție de masă ver
de de trifoi de 21.105 kg la ha 
atunci' cînd s-au aplicat 5.000 
kg praf de var la fiecare hec
tar. Producția pe parcela ne
tratată a fost de numai 7.846 
kg, adică de două ori și ceva 
mai mică. La lucernă în urma 
aplicării amendamentelor cu 
calciu se obțin recolte de peste 
două ori și jumătate mai mari.

Cercetările efectuate în țara 
noastră arată că aplicarea a- 
mendamentelor calcaroase 
mărește eficacitatea îngrășă
mintelor cu azot și fosfor, 
precum și a gunoiului de 
grajd. Aceasta se datorește în 
bună parte îndepărtării unor 
substanțe toxice, cum sînt a-

precum și 
ori a nu- 
folositoare

fără valoare, cum

luminiul și fierul, 
măririi de peste 5 
mărului de bacterii 
din sol.

Pe pășunile și fînețele na
turale din aceste zone expe
riențele au arătat că în urma 
aplicării amendamentelor cal
caroase are loc, pe lingă spo
rirea producției, o schimbare 
a speciilor de plante. Dispar 
speciile 
este, de pildă, părul porcului 
și apar specii valoroase cum 
sînt firuțele, pâiușul de livezi, 
obsiga, raigrasul, ovăsciorul 
etc. La culturile furajere1 in 
urma aplicării amendamente
lor calcaroase, se schimbă 
mult calitatea, iar furajele 
conțin mai mult calciu, care 
se transmite laptelui, cărnii 
și ouălor.

Țara noastră are importan
te resurse de material calca- 
roș. încă în acest an vor fi 
puse în funcționare noi insta
lații puternice de măcinarea 
pietrelor de var, care să asi
gure o producție anuală 
circa 2 milioane tone de 
mendamente.

Aplicarea fiecăruia din 
ceste amendamente înseamnă 
mai multe produse agricole de 
calitate superioară.

Cercetările științifice care se 
fac acum pe teren, în case 
d'e vegetație și laboratoare, 
urmăresc să ridice și mai 
mult eficacitatea amendamen
telor calcaroase pe pămîntu
rile podzolice.

de 
a-

a-

ing. TEODOR MOSCALU 
candidat în știinje agricole

drept că o astfel da 
denumire nici nu e- 
xistă încă. Cunoaș
tem plantele agri
cole, plantele indus
triale, plantele tex-

file, medicinale etc. Despre „plan
tele metalurgice” nimeni n-a au
zit pînă în prezent. Pentru a ajun
ge totuși la ele trebuie să înce
pem cu o altă problemă,

Elementele dispersate... Așa 
sint numite elementele care nu 
formează aglomerări de minerale 
ci se află răspîndite sub forma 
unor infinit de mici adaosuri ,în 
multe roci.

Atomii lor sînt dispersați în 
rejeaua cristalelor formate de că
tre alte substanfe. Printre aceste 
elemente se numără scandiul, ga- 
liul, rubidiul, teluriul, niobiul etc. 
Unele din ele ca indiul, nio
biul, (antalul, galiul, au găsit în 
ultimele decenii sau chiar ani, 
aplicații foarte importante în in
dustrie, iar germaniul, alături de 
siliciu au devenit chiar baza teh
nicii semiconductorilor.

In viitor și alte din aceste ele
mente deosebit de rare se vor 
dovedi cu siguranță foarte folosi
toare omului.

Azi, elementele dispersate le 
obținem din minereurile altor me
tale unde ele se află în canti
tăți infime. Gîndirea omenească 
caută neîncetat surse din ce în ce 
mai bogate de astfel de elemen
te. De aceea, atenția omului în
cepe să fie atrasă în ultimul timp 
de întinderile nemărginite ale o- 
ceanulul.

Apa mării conține aproape toa
te elementele existente pe Pă
mînt, printre care se numără și 
elementele rare. Evident, concen
trația lor 
sodiul se 
proporție 
raport cu 
neziul, al

esle foarte mică. Dacă 
află in apa mării in 

de peste 7 la sută în 
greutatea, atunci mag- 
doilea metal în pri

Sală 
de cazane 
automată

‘ Proieetanții 'filialei din Ka
zan a Institutului unional de 
cercetări științifice pentru 
petrol și gaze au realizat un 
sistem de comandă automată 
pentru instalațiile de cazane. 
Acest sistem reglează arderea, 
alimentarea cazanelor cu apă 
și curățirea lor chimică.

Dacă încetează alimentarea 
cu gaze sau se stinge flacăra 
arzătorului, aparate speciale 
dau semnale.

Toate aparatele care fac 
parte din acest sistem automat 
au fost experimentate indus
trial și sint instalate în pre
zent într-o sală de cazane din 
orașul Leninogorsk (R.S.S.A. 
Tătară).

Oțel de mare rezistență
Institutul central de cerce

tări științifice de tehnologie șt 
construcții de mașini împre
ună cu inginerii uzinei de con
strucții de mașini „Novokra- 
matorsk" au elaborat și expe
rimentat un oțel slab aliat de 
mare rezistență și refractar.

Flotilă automată de pescuit
O mașină electronică de cal

cul va avea rolul de „creier” 
la vasele automate oceanice 
pentru pescuit, a căror proiec
tare a început la Leningrad.

Mașina va conduce navele și 
va comanda instalația elec
trică de forță, va căuta bancu
rile de pește și va îndrepta 
nara in direcția lor. va dirija 
instalațiile și utilajul tehno
logic pentru prelucrarea pește
lui pescuit.

„Un ochi de televiziune” au
tomat va controla năvoadele 
în apă, le va ridica sau le va

Peste 150.000 km.
Uzina de anvelope din la- 

roslavl (U.R.S.S.) a produs o 
nouă anvelopă de camion pre
văzută cu un cerc (inel) pro
tector care poate fi schimbat. 
Primele încercări în condiții 
de exploatare au fost deosebit 
de satisfăcătoare. Noile cercuri 
(inele) rezistă la 150.000 de km.

Intr-unui din laboratoare
le Institutului pentru pro
tecția muncii ă Consiliu
lui Central al Sindicate

lor.

Foto : AGERPRES

PLANTE
METALURGICE

Antene colective de televizoare
Numărul crescînd 

al antenelor de tele
vizoare ce se înalță 
pe acoperișurile clă
dirilor din R. P. 
Polonă a ridicat în 
fața constructorilor 
de locuințe o pro
blemă nouă: de a 
realiza o antenă co
lectivă pentru toți 
locatarii unui bloc.

Schema unei ase
menea antene a și 
fost elaborată : un 
sistem ce cablu ce 
trece printr-o insta
lație amplificatoare, 
leagă de stîlpul an
tenei colective toate 
aparatele de televi
ziune existente în 
clădire. în locuință 
va fi suficient să se

„Poșta" electromagnetică 
pentru reactor

Reactorul atomic pentru cer
cetări, construit recent în 
R.S.S. Letonă, este prevăzut 
cu o „poștă” electromagnetică 
— dispozitiv pentru transpor
tarea în zona activă a sub
stanțelor destinate iradierii și 
scoaterii lor din această zonă.

Construcția „poștei” este 
simplă: într-un tub cu o bo
bină alimentată cu curent al- 

coborî în funcție de gradul de 
concentrare a peștelui la o a- 
dincime sau alta.

Echipajul vasului automat, 
care va avea un deplasament 
de 5.000 de tone va fi format 
din 22 de persoane.

monstreșză și unele plante te
restre. De pildă, cenușa unor 
plante care cresc pe soluri bo
gate în zinc s-au dovedit a con
ține la fiecare kilogram pînă la 
aproape 300 gr din acest metal. 
Acesta este un adevărat concen
trat de zinc, care fără nici o pre
lucrare suplimentară, „poate să 
meargă direct la topit". In cenușa 
unor anumitor specii de laur a 
fost descoperit 15% mangan. Ce
nușa unor ierburi și frunze con
fine aproximativ 0,001% germa

niu, pe cînd conținutul mediu al 
acestuia în sol nu depășește mai 
mult de 0,0000007%.

Exemplele ar putea fi înmulțite 
la nesfîrșit. De curînd, de pildă, 
a fost descoperit faptul că în a- 
dîncul zăcămintelor de minereu 
de uraniu trăiesc microorganisme 
rezistente la aefiunea radiațiilor 
și a căror activitate vitală acce
lerează procesul de separare a 
metalului pur din minereu.

Microorganismele și plantele au 
demonstrat proprietăți și mai in
teresante. Pufinj știu, de pildă, că 
orzul în timpul încolțirii, reu
șește să separe din apă numai 
moleculele de apă obișnuită și sa 
lase în mediul ambiant molecu
lele de apă grea.

Evident, că geochimișfii cu
nosc de mult safioesa proprietate 

conecteze televizo
rul la priza pentru 
antenă și vizionarea 
va fi asigurată.

Noul sistem de 
antenă colectivă a 
fost experimentat, 
dînd rezultate bune. 
Producția lui în se
rie va începe în a- 
nul viitor 

ternativ se introduc conteinere 
metalice. Sub acțiunea forțe
lor electromagnetice ele se de
plasează cu o viteză însem
nată. Deplasarea pînă la capăt 
durează doar o secundă, în loc 
de cîteva minute necesare la 
transportarea mecanică obiș
nuită.

Cîmpul electromagnetic va 
fi folosit pentru transportarea 
instantanee a materialelor de 
cercetat nu numai în direcția 
verticală, ci și în direcția ori
zontală. In acest scop vor fi 
necesare doar cîteva fracțiuni 
de secundă.

Cu ajutorul „poștei” electro
magnetice pot fi transportate 
greutăți de cîteva sute de 
grame.

a organismelor vii de a concen
tra diferite elemente, ceea ce a 
dus în trecutul foarte îndepărtat 
al planetei noastre la apariția 
unor mari zăcăminte de metal.

„Minereurile de fier, mangan. 
aluminiu în mare sau poate in 
hotărîtoare parte, sînt legate de 
fenomenele vitale, — scria crea
torul unui deosebit de interesan
te ramuri a științei—geobiochimia 
— academicianul sovietic Vernad- 
schi. Tot fenomenele vieții au dat 
naștere zăcămintelor de fosfați. 
azofați și de sulf în stare nativă. 
Probabil că de viață este legată 
apariția unor zăcăminte de mine
reuri de cupru, vanadiu, argint și 
plumb"...

După cum ne dăm seama, vie
țuitoarele și plantele constituie 
din acest punct de vedere 
concentratorul cel mai energic — 
in sensul geologic al cuvînfului — 
a diferitelor elemente din scoarță.

Oare în epoca noastră geolo
gică n-am putea să ne fo'csim ce 
această remarcabilă part cu a- s'e 
a organismelor vii î

Să încercăm a face o călător® 
în viitor.

Vehicolul nostru frece printre 
lanuri de pla-'e ■ :• se ;c-»-e 
și culori necunoscute nouă. Nu 
căutați aces-e c a—e --u- a-'as 
botanic ! Ele au fost c. • . re cu 
fotul recent de geneticieni — 
creato- ce -o z a—e : a—rale. 
Si n-ac făC-'-o -c pe—j -.~u- 
sețea tkx 'or. - c oe-* *-u  rezis
tența fib*efo*  -ci :e—- — -osul 
îmbă’ă r c se—. a—jmitf

veșfe cantitatea, se află in ea în
tr-o proporție de numai 0,14 la 
sută. Evident că elementele dis
persate ocupă un loc și măi puțin 
însemnat. De pildă, rubidiul se 
află într-o proporție de 0,0002 %, 
litiul, — 0,00015%, seleniul ,— 
0,00004 % etc.

Dacă însă limbajul procentelor 
îl vom transforma în limbajul cif
relor concrete atunci vom consta
ta că apa oceanelor conține apro
ximativ 5,5 miliarde tone de 
scandiu și cantități mulf mai mari 
de germaniu, cesiu etc.

Pentru a extrage aceste ele
mente ar trebui să trecem prin 
uriașe filtre apa tuturor oceanelor. 
Aceasta ar fi o fantezie cu fotul 
nereală, chiar în perspectiva ur
mătoarelor secole.

Pentru a nu renunța însă la «- 
ceste bogății, oamenii trebuie să 
găsească noi metode de concen
trare a metalelor foarte dispersate 
conținute, în apele marine. Dar 
cum poți, de pildă, să concen
trezi germaniul aflat în apele 
Mării Negre ?

★
Metalele intră in componența 

organismelor plantelor și anima
lelor. Ceea ce este loarte intere
sant. unele din plantele terestre, 
precum și unele alge pol să acu
muleze în organismele lor în
semnate rezerve de astfel de 
metale.

De pildă, ascidiile conțin pină 
la 0,5 la sută vșnadiu, deși în 
apa mării conținutul acestuia este 
de numai 0,0000005%.

Proprietăți asemănător» .d»- prop-t i -ez t-t e, și n.d 

deseori se foloseș
te expresia uzua
lă : „greu ca 
plumbul". Nimeni 
nu spune insă 
„vechi ea plum

bul", sau „bătrîn ca plumbul”. 
Cu toate acestea, în ultimii 
ani plumbul, ca și alte citeva 
elemente chimice au ajuns un 
fel de ceasornice ale vîrstei 
pămîntului, instrumente ale 
geologiei moderne.

Metoda paleontologică, me
todă conducătoare pînă în pre
zent în determinarea vîrstei 
diferitelor formațiuni, prin 
studierea fosilelor aflate în 
rocile sendimentare, este în 
ultimii ani întregită de o me
todă nouă, denumită metoda 
radiologică de determinare a 
vîrstei absolute a rocilor, 
mai ales atunci cînd ele nu 
conțin urme fosile ale vieții.

Totuși, în puține țări ale 
.lumii această metodă a fost 
aplicată pînă în prezent. Ea 
presupune folosirea unui uti
laj de care dispun numai 
institutele de fizică atomică șl 
chimie, bine dotate.

Cercetătorii din țara noas
tră nu au întîrziat să folo
sească metoda radiologică la 
determinarea vîrstei absolute 
a unor minereuri.

înainte însă de a vorbi de 
aceste rezultate, să arătăm pe 
scurt în ce constă metoda fo
losită de cercetătorii din țara 
noastră.

Se știe, că scoarță Pămîntu
lui conține toate elementele 
chimice care figurează în ta
bloul lui Mendeleev. Propor
țiile însă în care se află ele 
in scoarță sînt foarte diferite. 
De pildă, oxigenul, siliciul, 
aluminiul, fierul și calciul sînt 
foarte abundente. In schimb 
altele, se află în proporții in
fime. Unele din aceste ele
mente sint stabile, adică 
odată cu trecerea timpului și 
în condițiile pămintene, nu
cleele atomilor lor, nu suferă 
transformări. Alte elemente 
sint instabile; nucleele lor 
transmutindu-se odată cu tre
cerea timpului în nuclee ale 
altor elemente, mai ușoare. 
Astfel de elemente, ce suferă 
un proces de dezagregare sînt 
uraniul și thoriul care după 
o perioadă de timp foarte în
delungată (de ordinul a mi
liarde de ani) se transformă 
în plumb. Prin ce se deo
sebesc însă „adevărații" atomi 
de plumb de atomii de plumb 
radiogeni, adică de atomii ce
lorlalți izotopi ai plumbului ? 
Se știe că izotopii se deose
besc prin greutățile lor ato
mice diferite. Astfel, plumbul 
natural este format in propor
ții diferite din izotopi cu greu
tate atomică de 204, 206, 207 
și 208. Aceste proporții sini 
aproximativ următoarele : Pb

măcar pentru fructele sau semin
țele pe care le dau. Este vorba 
aici de cu totul altceva. Aceste 
plante acumulează In frunzele și 
tulpinele lor un metal, care în 
ultimii ani a căpătat o mare în
semnătate în tehnica semiconduc- 
t orilor

Aruncafi o privire alături, unde 
cresc struguri mari și îmbietori. 
Nu-i atingefi însă. Ei nu sint stru
guri „obișnuiți". In boabe'e lor 
grele se acumulează un a|t meta 
rar — rubidiul. Și această varie
tate de struguri a lost creată ce 
geneticieni.

Recoltele ștrinse de pe aceste 
„lanuri și livezi metalilere" 
pleacă spre a fi prelucrate n 
fabricile de produse alirre-'a-e. 
ci direct la fabricile de peluca- 
re a metalelor. Atit lr-ivo-:e e 
Hori, cît și boabele ch .- -z; 
de struguri, sint de lap . - -e-
reuri destinate prelucra -e-
reuri cultivate ar'ific a ce : 
puri... Minereuri vii...

Dar se poate îmimp ; z
Se poate ca, aoroo ce
malul mări:, să ece~ o u'-așă 
uzină, — biodaimico--netaiutgcă, 
care produce -se— -j-e ca- -â 
de me’a'e dsae-sa-e *c  — ce pu
ternice asp.-ă aca -«• » o t-ec
prin ut ase tereri. I- acere •«re
nuri tră esc si se resr — c-o- 
o-ganisme ce-e o- - <e’scy.-e au 
căpătat fosu-ir -ema-cao *e  ce * 
extrage Ce apa como» e
e'. Din aceste «rc-oo gamsme. a 
fel ca fi d n minereuri, cuptoarele 
electrice topesc metalele p-eu- 
oase.

Se p-ea poare ca, imbrăcind un 
scafand-j să coborim De fundul 
mări: unde nse C'mpur, subma
rine vor <■ semănate cu anumite 
alge, se e tonale tot de geneti- 
c eni. care și ele vor juca rolul 
de „pla-'e concentratoare"

D. ANGHEL 

204-1,36%, Pb 206-25,42“ o, Pb 
207-21,11% și Pb 208-52,10“ o. 
Insă izotopii cu greutățile 
atomice 206, 207 și 208 nu sint 
altceva decit foști atomi de 
uraniu cu greutatea atomică 
de 238, uraniu 'cu greutate 
atomică de 235 și thoriu cu 
greutate atomică de 232. care 
s-au dezagregat.

Știind că atomii celor doi 
izotopi de uraniu și atomii 
thoriului se transmută prin de
zagregări radioactive, după 
perioade de timp bine deter
minate și diferite, în respec
tivii izotopi ai plumbului se 
poate stabili, pe baza compo
ziției izotopice a plumbului 
conținut în roci și minereuri, 
virsta geologică a acestora. 
Raporturile de abundență a 
diferiților izotopi ai plumbu
lui permit ca pe baza unor 
relații bine stabilite in prezent 
și prin unele calcule nu prea 
complicate să se evalueze 
virsta absolută a mostrei de 
minereu studiate.

Prin ce mijloace însă reușim 
să separăm izotopii și să sta
bilim cu precizie abundența 
lor, pentru ca pe baza rapor
turilor dintre diferitele abun- 
dențe să putem calcula vîrsta 
absolută ? Se știe, că majori
tatea proprietăților fizico-chi- 
mice ale izotopilor aceluiași 
element chimic este foarte 
asemănătoare. Din această 
cauză, metodele de separare 
folosite în chimie nu pot fi 
aplicate. în acest scop este 
folosită o metodă bine pusă 
la punct de cerințele fizicii 
atomice și denumită spectro- 
metria de mase. Ea se bazea
ză, în principiu, pe scindarea 
unui fascicol de ioni ai izoto
pilor într-un cîmp magnetic 
puternic, perpendicular pe di
recția de deplasare a fascico
lului.

Cercetătorii G. Buznea, și 
C. Grigorescu-Sabău au utili
zat în lucrările lor spectogra- 
ful de mase sovietic M.I.-1305, 
de la Institutul de Fizică Ato
mică al Academiei R.P.R., cu 
ajutorul căruia au determinat 
componența izotopică a 7 mos
tre de galene, provenite din 
minele din Transilvania, și a 
unei mostre de monazit, din 
aceeași regiune.

Ce rezultate au dat determi
nările de virstă absolută a 
minereurilor de plumb din 
Transilvania prin metoda ra- 
diologică ?

Toate mostrele, cu excepția 
uneia din ele, s-au dovedit că 
provin dintr-o regiune de for
mațiune terțiară a cărei virsta 
a fost evaluată la 50 milioane 
de ani. Mostra de monazit se 
situează ca virstă in triasic, 
perioadă a cărei vechime este 
apreciată aproximativ la 150 
milioane ani, adică pe atunci 
cînd au apărut primele mami
fere pe pămînt.

Pentru a ne da mai bine 
seama de unde a apărut ern- 

rtte la mostrele de gelene si 
la mostra de monazit trebuie 
arătat că raporturile de abun
dență ale izotopilor de plumb 
207 și 206 (Pb 207, Pb 206) au 
fost în cazul galenelor de 
0.823-0,841, iar în cazul mona- 
zitului de numai 0,0487. De 
aici a reieșit și deosebirea în 
vîrstele absolute.

Se înțelege, că aceste eva
luări de vîrste absolute prin 
metoda radiologică, folosind 
analiza izotopică a plumbului 
în cîteva minereuri din R.P.R., 
constituie doar un început și 
că ele vor fi efectuate mai pe 
larg în viitor.

TEOFIL ROLL 
geofizician

CE SĂ CITIM

„Ochisil 
și îngrijirea lui“

Editura Medicală a pus la 
dispoziția maselor largi de ci
titori în colecția „Medicina 
pentru toți" o lucrare de larg 
interes : „Ochiul și îngrijirea 
lui”.

Pornind de la prezentarea 
modului cum este alcătuit și 
cum funcționează ochiul, au

toarea broșurii; dr. Elena Cu- 
vin-Serafian — trece la ana
liza principalelor boli ale ochi
lor. dînd cititorilor o serie de 
sfaturi de preț pentru îngri
jirea ochilor. Binevenit în al
cătuirea lucrării este capitolul 
„Noțiuni de igienă oculară în 
școală7' care arată tinerilor 
suita de reguli pe care trebuie 
să le îndeplinească pentru a-și 
proteja ochii, pentru a avea 
pină la adinei bătrîneți ochii 
sănătoși.

Deși multe din paginile lu
crării suferă de o anumită 
lipsă de cursivitate în expu
nere. de o anumită tehnicizare 
nepotrivită unei lucrări care 
se adresează maselor largi de 
cititori. lucrarea dr. Elena 
Cuvin-Serafian este o broșură 
de popularizare eu un rol im
portant în opera de educație 
sanitară a tinerilor.

TK. POTBRAȘ



Ajutor eficient 
fiecărei organizații de bază

oți cei care au 
luat parte la lu
crările conferinței 
organizației orășe
nești U.T.M. Cra
iova, ascultind da
rea de seamă, cu- 
vîntul delegaților 

și al invitaților, au avut o 
imagine vie a entuziasmului 
și hotărârii cu care tineretul 
craiovean, urmînd pilda co- 
muniștilor, luptă pentru înde
plinirea sarcinilor trasate de 
partid. Pe primele 10 luni ale 
acestui an, planul producției 
globale al întreprinderilor a 
fost îndeplinit în proporție de 
104,4 la sută, la producția 
marfă în proporție de 104.8 la 
sută, iar sarcina de creștere a 
productivității muncii a fost 
îndeplinită în proporție de 
101,8 la sută.

In conferință s-a apreciat a- 
portul adus la obținerea aces
tor rezultate de cele 202 bri
găzi de producție ale tineretu
lui. 28 dintre acestea au cuc»*  
rit deja în ultimul timp titlul 
de brigăzi fruntașe.

în mobilizarea tineretului la 
ridicarea continuă a calității 

**■ produselor un rol important 
l-au avut și cele 98 posturi 
utemiste de control. Ele au e- 
fectuât raiduri cu o eficaci
tate practică mai mare, au 
stimulat inițiativele valoroase, 
au popularizat metodele de 
muncă ale fruntașilor și au 
criticat lipsurile. Atît în da
rea de seamă cît și în cuvîn- 
tul participanților la conferin
ță s-a apreciat că comitetul 
orășenesc U.T.M., organizațiile 
de bază s-au ocupat cu mai 
multă grijă de sprijinirea ti
nerilor în ridicarea calificării 
profesionale. Cele 99 de 
cursuri de ridicare a califi
cării existente în întreprinderi 
sint frecventate de aproape 
3.000 de tineri muncitori. 
S-au organizat mai multe 
concursuri cine-și cunoaște 
mai bine meseria, s-a organi
zat mai bine ca în trecut ci
titul literaturii tehnice de spe
cialitate etc.

Evident că toate aceste re
zultate au fost posibile și pen
tru că, în perioada care a tre
cut, comitetul orășenesc, sub 
directa conducere a comitetu
lui orășenesc de partid, și-a 
organizat mai bine munca, a 
dat un ajutor mai concret or
ganizațiilor de bază U.T.M.

Luind cuvântul, pe margi
nea dării de seamă, tovarășii 
Ion Iliescu. Nicolae Fiertu. 
Ioana Diaconu și alții au apre
ciat faptul că in ultima peri
oadă membrii biroului corni- 

gind pe linia de a ajuta mai 
mult organizațiile de bază, 
și-au petrecut o parte însem
nată a timpului lor în mijlo
cul tineretului. Se poate spune 
că în bună măsură a fost li
chidată practica cînd membrii 
biroului comitetului orășenesc 
U.T.M. treceau în fugă prin 
organizațiile de bază U.T.M 
Mai mulți vorbitori au apre
ciat faptul că secretarii comi
tetului orășenesc. ceilalți 
membri ai biroului, când vin 
în organizațiile de bază 
U.TM. nu se mulțumesc nu
mai să dea indicații ci ajută

concret la îmbunătățirea mun
cii, la instruirea activului 
U.T.M. din organizația de 
bază, ajută comitetul să-și or
ganizeze mai bine munca pen
tru a îndeplini sarcinile ce-i 
stau în față. Așa s-au petrecut 
lucrurile și în organizația 
U.T.M. de la Uzinele .,7 No
iembrie”. Lipsurile existente 
într-o perioadă în munca a- 
cestei organizații reclamau o 
intervenție operativă, un aju
tor eficace. Iată de ce unii 
membrii ai biroului orășenesc 
s-au deplasat mai multe zile 
în această organizație, au dis
cutat cu tinerii, cu maiștri și 
tehnicieni, cu conducerea în
treprinderii. au ajutat concret 
comitetele organizațiilor de 
bază U.T.M. să-și organizeze 
mai bine munca. Totodată 
membrii biroului au conside
rat util să se țină o ședință 
a biroului comitetului orășe
nesc U.T.M. la care să parti
cipe întregul activ al organi
zației U.T.M. de aici. Au aju
tat comitetul U.T.M. din 
uzină, organizațiile de bază 
U.T.M., nu numai să vadă lip
surile care existau în munca

tinerilor tehnicieni. Pe baza 
concluziilor la care au ajuns 
în urma acestei consfătuiri, 
comitetul orășenesc U.T.M. a 
putut să dea îndrumări și mai 
competente organizațiilor de 
bază U.T.M. cu privire la con
tribuția pe care acestea pot 
să o aducă la îmbunătățirea 
conținutului cursurilor de ri
dicare a calificării, la organi
zarea unor cercuri de infor
mare tehnico-științifică a ti
nerilor tehnicieni etc.

Faptul că imediat după ale
geri comitetul orășenesc 
U.T.M., aparatul său s-a ocu
pai de instruirea operativă a 
noilor organe alese a făcut ca 
munca de organizație să aibă 
o continuitate firească, să cu
noască, în cele mai multe or
ganizații, o însemnată creș
tere.

Dar, așa cum s-a arătat și 
în conferință, nu este suficient 
numai să organizezi diferite 
consfătuiri sau schimburi de 
experiență ci trebuie urmărită 
și eficacitatea acestora. Or, 
din acest punct de vedere, în 
activitatea biroului comitetu
lui orășenesc U.T.M. s-au ma

Pe marginea conferinței 
organizației orășenești U. T. M. 

Craiova

lor, ci să găsească și căile 
practice de lichidare a lor, 
mijloacele concrete pentru a 
îmbunătăți munca fiecărei or
ganizații de bază U.T.M. în 
parte.

Cunoscînd mai bine situația 
din organizațiile de bază 
U.T.M. în special din între
prinderile productive, biroul 
comitetului orășenesc U.T.M. 
a putut în felul acesta să dea 
un ajutor mai temeinic îmbu
nătățirii muncii acestora.

Dar acesta nu este singurul 
mod de sprijinire a activității 
organizațiilor de bază U.T.M. 
Instruirea aparatului comite
tului orășenesc U.T.M. și în 
special a activului U.T.M. din 
organizațiile de bază, schim
burile de experiență au cons
tituit tot atîtea ajutoare con
crete, de cele mai multe ori 
cu o mare eficacitate, în ridi
carea muncii organizațiilor de 
bază U.TM. Ședințele cu ac
tivul din organizațiile de bază 
U.TM. în care s-au dezbătut 
sarcinile ce revin tineretului 
pentru îndeplinirea istoricelor 
hotăriri ale Congresului parti
dului au fost pe larg folosite 
pentru generalizarea experien
ței bune acumulate de organi
zațiile U.TM. Referatele care 
s-au prezentat cu acest prilej 
nu s-au rezumat doar la în
șiruirea realizărilor obținute 
ci au explicat pe larg meto
dele bune, au împărtășit ex
periența înaintată. S-a apre
ciat de asemenea ca utilă con
sfătuirea organizată de comi
tetul orășenesc U.TM. cu ti
nerii ingineri, tehnicieni și 
maiștri in care s-a discutat în 
mod special probleme legate 
de ridicarea calificării tineri
lor, de studiul profesional al

nifestat destule scăderi. Intr- 
un timp, tinerii locatari ai 
unor blocuri s-au plîns de 
constructori pentru unele de- 
ficiențe. constructorii de pro- 
iectanți. Biroul orășenesc a 
făcut bine cînd a organizat o 
întîlnire între aceștia. Discu
țiile de atunci au scos la 
iveală lipsuri serioase în 
munca tinerilor proiectanți: 
proiectarea unor blocuri care 
urmau să fie construite cu 
materiale greu de procurat ; 
crearea unor proiecte care 
nu stimulau suficient apli
carea tehnicii avansate în 
construcții ceea ce ducea 
la mărirea duratei de dare 
în folosință a construc
țiilor etc. Ar fi fost firesc 
ca pe baza acestor constatări, 
cerînd sprijinul comitetului 
orășenesc de partid, biroul 
orășenesc U.TM. să ajute or
ganizația U.TM. de la Insti
tutul de proiectări (aici aproa
pe în exclusivitate lucrează 
tineri) să pună capăt lipsuri
lor care au fost semnalate în 
munca tinerilor proiectanți. 
Dar biroul comitetului orășe
nesc U.TM. nu a procedat 
așa. Și iată că aceleași lip
suri au fost din nou criticate 
în conferința orășenească 
U.T.M.

Scoțînd în evidență unele 
acțiuni bune ale comitetului 
orășenesc U.T.M. pentru spri
jinirea activității de educare 
politică a elevilor și studenți
lor, conferința a apreciat că 
în munca cu elevii și studen
ții s-au manifestat cele mai se
rioase lipsuri în activitatea 
biroului comitetului orășenesc 
U.TM. Tovarășii Roșu Leo
nida, Margareta Par alese u,

Mihuț Virginia și alții au cri
ticat membrii biroului pentru 
că merg puțin prin școli și fa
cultăți, iar atunci cînd se duc 
se interesează mai mult de si
tuații statistice.

Membrii biroului comitetu
lui orășenesc U.T.M. — s-a 
spus în conferință — nu au a- 
jutat suficient comitetele 
U.T.M. pe școală și facultate, 
pentru a ști să muncească 
bine cu comitetele organizați
ilor de bază U.T.M. pe ani, cu 
birourile U.T.M. pe clase, pen
tru a ști să organizeze mal 
bine munca politică cu în
treaga masă a elevilor și stu
denților. Biroul orășenesc nu 
s-a ocupat în suficientă mă- 
măsură de instruirea opera
tivă a tuturor cadrelor U.T.M. 
din școli și facultăți. Iată de 
ce—spunea în cuvîntul său to
varășa Balău Felicia de la Ins
titutul pedagogic — noi nu 
știm nici în momentul de față 
cum trebuie să deschidem în- 
vățămîntul politic U.T.M. Că 
biroul comitetului orășenesc 
U.TM. a manifestat un slab 
interes față de munca organi
zațiilor U.T.M. din școli și fa
cultăți o dovedește și faptul 
că activitatea acestor organi
zații a fost rareori analizată 
de biroul orășenesc.

In unii ani ai Institutului 
pedagogic, a existat un scăzut 
spirit de răspundere față de 
învățătură. Biroul comitetului 
orășenesc U.T.M. nu a anali
zat în nici una din ședințele 
sale felul în care se desfășoară 
munca politică în rîndul stu
denților de la Institutul peda
gogic. nu a dat suficient aju
tor organizației U.TM. de aici 
pentru a contribui, alături de 
cadrele didactice, la pregătirea 
unor pedagogi capabili să asi
gure o temeinică educație ti
nerei generații.

In majoritatea cazurilor cri
ticarea lipsurilor manifestate 
in activitatea Comitetului oră
șenesc U.TM.-Craiova, a fost 
însoțită de propuneri concrete 
menite să ducă la lichidarea 
lor, la îmbunătățirea pe viitor 
a activității organizației 
orășenești U.TM.

In încheierea primului 
punct al ordinei de zi a confe
rinței au luat cuvîntul tovară
șul Ion Zâvoianu, prim-secre
tar al Comitetului orășenesc 
PM-R.-Craiova și tovarășul 
Mihai Dănescu, prim-secretar 
al Comitetului regional U.T.M. 
Oltenia.

Conferința a ales apoi co
mitetul orășenesc U.T.M.. co
misia de revizie și defegații la 
conferința regională U.T.M. 
Au fost adoptate de asemenea 
hotăriri menite să ducă la îm
bunătățirea activității organi
zației orășenești U.T.M. pen
tru educarea comunistă a tine
retului și mobilizarea lui la 
îndeplinirea sarcinilor trasate 
de partid. In prima sa ple
nară, comitetiil a ales membrii 
biroului, secretarii comitetului 
orășenesc. în funcția de prim- 
secretar a fost ales tovarășul 
Iancu Florea.

PETRU ISPAS

„Da, își vor ține 
cuvîntul!“

înd adunarea gene
rai ă a organizației 
U.TM din G.A.C. 
„11 Iunie", satul 
Valea Roșie, raio
nul Oltenița i-a în- 

: credințar, astă primăvară lui
i Gheorghe Nenciu, conducerea e- 
I ch pei numărul unu de tineret, 
j acesta a spus :

— N-are rosj să vorbim acum 
i desp-e rezultate. Despre ele vom 

discuta la 4oamnă. Vă spun însă 
de-acum că avem ambiția să ob
ținem cea mai mare recoltă pe 
gospodar e.

Au fost oameni car», aseuttînd 
aceste cuvinte, l-au considerat oe 
Nenciu l-psit de modeste. S-au 
pripit însă. Rostind vorbele ace
lea, el avea in vedere, în chip 
deosebit, cele 22 ha de porumb 
pe care avea să le lucreze echi
pa sa și de pe care gospooă- a 
colectivă prevăzuse să obțină, ca 
de altfel de oe întreaga supra
față de peste 384 ha semănate cu 
porumb cite 2.800 kg la ha. El 
voia să spună atunci că echipa sa 
va obține mai mult. Au început 
treaba. A venit toamna, s-au Cu
les buca4ele. Echipa nr. unu de 
tineret a realizat cîte 4.100 kg 

.boabe la hectar. Cifra i-a uimit 
pe neîncrezători. Cum au putut 
cei 26 de tineri să obțină aseme
nea producție In timp ce »He 
echipe cu terenul vecin în dreap
ta ori în stingă au obținut numai 
2.800—3.000 kg la hectar ? Pă- 
mîntul doar a fost același. Arătu
ra și însămînțările s-au făcut in 
același timp și în condiții asemă
nătoare. Același număr de praș e 
au aplicat și unii și alții, cum se 
explică diferența?

— Simplu — răspunde utemisla 
Maria V. Țicu, fruntașa echipei. 
Este vorba de respectarea reguli
lor agrotehnice și mai ales a 
timpului în care execuți lucrările.

— Are dreptate Maria Țicu — 
intervine șeful echipei. Pămîntul 

I pe cer» » fost cultivat porumbul 
este departe de sat, la mai bine 

I de 30 km, aproap» de Lehliu.

Aduc in discuție acest fapt, pen
tru că unei» ech pe motivează 
că pământul fiind depar’e și 
t -nput fi nd cam ploios pe Ia noi, 
»u îniîrz.at, din aceste cauze, 
praș. a '—' a cu citeva z e, pe a 
doua la tei. iar pe a "ea cu a- 
p-oape o săo’ăm’nă.

— Noi nu am întîrziat nici o 
praș-.ă cu nici im ceas — com
pletează a<‘ k-j-taș al ech pei — 
utemrt-.il Aexandrj Dumihache — 
iar despre ca ‘a’ea praș lelor e- 
xecufa*»  de noi poa e să spună 
brigadierul sau tovarășii din con
ducerea gospodăriei.

— Cît de mu’t au însemnat a- 
cas'e lucrări — interv ne în dis
cuție tovarășul Vasile Costache, 
secretarul organizației de partid 
— o să vă dovedesc îndată.

Se duce afară și revine cu 
niște știulețl de porumb, așezați 
unul peste altul, de parcă ar duce 
un braț de lemne. Scoate apoi 
din buzunarele hainei alți știuleți 
mai mărunți. Spune :

— Am numărat aproape o zi 
întreagă boabele de pe cîteva 
zeci de asemenea știuleți. Am 
găsit între 900 și 1.200 boabe pe 
fiecare. Grele. Pime. Astea trag 
la cîntar, nu glumă. Urtați-vă și la 
grăunțele de pe ceilalfi...

Comentariile erau de prisos.
Membri; echipei de tinerei 

ne-au vorbit, pe urmă, despre 
planurile lor pentru anul care 
vine.

— De pe o tarla de peste 150 
ha, spunea utemistul llie Machi- 
don, va trebui să se realizeze cile 
5.000 kg boabe la hectar. Noi, 
ech pa de tineret vom lucra 25 
ha din această tarla.

— Exact — precizează Gh. Nen- 
ciu și ne-am propus să lucrăm în 
așa fel incit să obținem peste 5.000 
kg boabe la ha. Nici un bob mai 
puțin. Gospodăria colectivă a ales 
cel mai bun teren pentru acest 
porumb împrejurul satului. Tracto. 
riștii Hau arat adine la 35 cm, cu 
scormonitorul. Noi vom duce pe 
fiecare hectar cite 20 tone mra- 
niță. Acțiunea este în curs de 
desfășurare. De asemenea, vom 
administra cîte 200—300 kg în
grășăminte chimice la hectar. Șe
ful echipei continuă :

— Marin Ticu, llie Gheorghe, 
llie Machidon, Gheorghe Nenciu 
vor urma la iarnă cursurile 
cercului agrotehnic. Continuăm 
să-i înscriem și pe ceilalți. 
Toată echipa va învăța cum 
se cultivă mai bine porum
bul. Apoi ne-am propus prin
tre altele să efectuăm 5 prașile 
manuale și două mecanice, la lo
tul de porumb de care răspun
dem.

Asta-i fot. Privește la cei din 
jur. Cu toții aprobă din priviri ; 
vorbele șefului de echipă expri
mă doar gîndurile și hotărîrea 
neclintită a fiecăruia dintre ei. To
varășul Vasile Costache, secreta
rul organizației de partid (ine să 
precizeze :

— Sînt 26. Toți unul și unul. 
Ne mîndrim cu ei. încă nu s-a 
întimplef să promită un lucru pe 
care să nu-l realizeze. Da, sint 
convins că își vor ține cuvîntul.

C. SLAVIC

Comitetul organizației de 
bază U.T.M. din secția- 
control [tehnic din Uzina 
„Rulmentul'- Brașov, dis-> 
cută în ședințele sale pro
bleme privind educazea 
politică a tineretului, mo

bilizarea sa activă in 
producție

Foto ; N. STELORIAN

PEISAJ
DE TOAMNĂ

Călătoream prin 
regiunea Ga
lați. Era toam

nă, o toamnă blin
da, molcomă, nease
muit de frumoasă. 
Toamnă moldovea- 
nă. Salcîmii ard 
cu flăcări vegetale, 
căiții, înfloriți a 
doua oară, în toam
nă, afîrnă peste gar
duri. Poposim la 
Drăgănejfi pe Valea 
Bîrlacfului. Toamna 
ne amețește cu bo
gățiile de culori.
Miroase a ierburi
coapte, a struguri
și a otavă. O piclă
albăstruie înăbușă

Productii
Gospodăria agricolă de stat 

Grabăț a realizat anul acesta 
cite 5.000 litri de lapte de la 
fiecare vacă — cea mai mare 
producție medie de lapte pe 
regiunea Banat. în această re
giune producții medii de 
4.000—4.900 litri au fost înre
gistrate și la gospodăriile agri
cole de stat Ortișcara, Tudcr 
Vladimirescu, Variaș Șandra 
și Bulgăruș.

Unități agricole socialiste 
cu producții asemănătoare se 
găsesc în număr tot mai mare

mari de lapte în
și în celelalte 
țării. Printre

regiuni ale 
acestea se 

află gospodăriile agricole de 
stat Andrășești și Popești- 
Lerodeni, regiunea București, 
Peștera, regiunea Dobrogea, 
Poiana, regiunea Cluj, 
țușca, regiunea Suceava, 
tuș și Apoldul, regiunea Bra
șov. Numărul gospodăriilor 
agricole de stat care obțin 
producții medii de peste 3.500 
litri lapte este acum de 3 ori 
mai mare decît în anul tre
cut.

Depășind de pe acum pro-

Co- 
Ne-

Ga Ae Se

gospodă-ducția planificată, 
riile agricole de stat livrează 
anul acesta pentru aprovizio
narea populației cu 900.000 hl 
lapte mai mult decît în anul 
1960. Acesta este rezultatul 
muncii perseverente desfășu
rate în ultimii ani în gospo
dăriile agricole de stat pen
tru creșterea de animale de 
mare valoare zootehnică, fu
rajării lor raționale, precum 
și ridicării calificării profe
sionale a îngrijitorilor.

(Agerpres)

Utemista Viorica Ionescu 
de la Fabrica de jucării 
„Bucuria copiilor**  lucrînd 
la montarea uneia dintre 
noile jucării „broscuțele**.

ANA AMBRUȘ 
muncitoare la Fabrica de tricotaje 

„Tînăra gardă**.

VASILE SIMA 
mecanic la Țesătoria de relon.

AURELIA DUMITRU, 
muncitoare la Filatura „Răscoala din 

1907“ unitatea C.
Foto : V. RANGA

Alături de cei mai buni din generația ta
„Trec rînduri, rinduri muncitorii 

/ Cu sfeagu-n vînt desfășurat / 
E steagul marilor victorii / De 
partid înălțat.,.**.

Cîntecul răsună puternic din 
piepturile a sute de tineri. E par
că un angajament solemn, rostit 
bărbătește în fața partidului, în- 
fr-una din cele mai înălțătoare 
clipe din viață — primirea car
netului de membru al Uniunii Ti
neretului Muncitor.

La adunarea aceasta, organizată 
de Comitetul raional U.T.M. Lenin 
din București participă însă nu 
numai cei cărora le vor fi înmî- 
nate carnetele U.T.M. ci și tineri 
care încă nu sînt membri ai or
ganizației, părinții unor tineri ce 
urmau să primească carnetul 
U.T.M., muncitori în vîrsfă. Cu 
toții trăiesc plini de emoție acest 
moment solemn și înălțător în 
care 86 de tineri primesc carne
tul roșu de utemist.

...Cînd a intrat în sală, a ră
mas o clipă surprins. Privea cu 
ochii mari fețele zîmbifoare ale 
tinerilor, sala frumos împodobită, 
și un val de căldură i-a umolut 
inima. Oare toate acestea sînt 
pentru el, în cinstea lui și a ce
lorlalți tineri care azi vor primi 
carnetul roșu de membru al 
U.T.M. ?

Cineva l-a înfimpinat în ușă, 
i-a strîns mîna și l-a condus spre 
locul dinainte rezervat. A întors 
capul și a văzut în jurul său to
varăși de muncă din fabrică, unii 
in vîrstă, comuniști cu care mun
cește alături. Au venit oare aici 
anume pentru el, să asiste la a- 
ceastă zi sărbătorească ’din viața 
lui l li privește, și ei parcă li

răspund cu fețele pline de aceiași 
emoție : „da, pentru tine am ve
nit I..."

își aduce aminte de ziua în 
care a intrat în fabrică. Timidita
tea i-a fost spulberată de la în
ceput de căldura și atenția celor 
din jur. O piesă nouă, un desen 
nou...

— Știi să-l citești 1 înțelegi ?
— Da, dar aici...
Tinerii cu mai multă experiență 

în producție i-au explicat cu a- 
tenție și răbdare, l-au ajutat să 
stăpînească bine meseria.

că da. Mi-a plăcut în-— Sigur 
totdeauna să recit poezii.

— îți place să citești ? Vrei să 
te înscrii la concursul „Iubiți car
tea ?“. O să-ți folosească mult.

Și o nouă fișă a apărut la bi
bliotecă, care, treptat s-a umplut 
cu rîndurile frumos caligrafiate ale 
bibliotecarei.

Au urmat apoi alte acțiuni ini
țiate de organizație, la care el a 
luat parte mereu. Și toate aces
tea l-au apropiat mai mult de 
U.T.M., l-au ajutat să înțeleagă 
caracterul revoluționar al organi-

vînful secretarului raional U.T.M., 
care evocă imagini din lupta 
partidului, care vorbește despre 
caracterul revoluționar al organi
zației noastre, despre drepturile și 
îndatoririle membrilor U.T.M.

Sima Vasile ascultă și el atent 
fiecare cuvint. Are 18 ani și e 
mecanic la Țesătoria de relon. 
Munca sa în producție, seriozita
tea cu care s-a pregătit pentru 
școala serală pe care o urmează 
(are' aproape la toate materiile nu
mai note de 9 și 10) dovedesc 
cu prisosință faptul că — așa cum

însemnări de ia adunarea organizată de Comitetul raional 
U.T.M.-Lenin din București, pentru înmînarea 

carnetului U.T.M.

A simțit întotdeauna în jurul său 
grija pe care i-a purtat-o orga
nizația pentru a se dezvolta ca 
tînăr înaintat al zilelor noastre.

— Avem o adunare generală 
U.T.M. în care se discută despre 
munca noastră, a tinerilor din sec
ție. Nu vrei să vii și tu ?

A ascultat tot ce-au discutat 
ufemiștii și a plecat de-acolo cu 
învățăminte prețioase. Altă dată a 
mers la o adunare în care se 
discuta despre drepturile și înda
toririle unui utemist, despre 
cina de organizație. Fiecare 
vînt spus la aceste adunări 
rămas întipărit în minte.

— Vrei să activezi și tu 
brigada artistică de agitație ? 
interesează I

sar- 
cu- 
i-e

în
Te

zației noastre, cerințele pe care 
ea le are față de membrii ■ săi. 
Și a înțeles cit de mult înseamnă 
pentru un tînăr, pentru viața și 
munca sa, să devină membru al 
U.T.M., să aibă cinstea de a i 
se încredința carnetul roșu — păr
ticică din steagul de luptă al 
sei muncitoare.

Și acesta e drumul parcurs 
toți cei 86 de tineri care au 
mit in seara aceea carnetul 
U.T.M. Cu toții s-au bucurat 
aceeași grijă și atenție din partea 
organizației U.T.M., cu toții au 
fost ajutați pentru a cunoaște mai 
bine politica partidului nostru, ce
rințele pe care organizația U.T.M. 
le pune în fața membrilor săli

Gulget Petra ascultă atent cu-

cla-

de 
pri- 
roșu

de

fri-a spus atunci cînd a urcat la 
bună ■— intrarea în U.T.M. este 
cel mai important eveniment din 
viața sa, că prin tot ce va 
de acum înainte va dovedi 
merită această cinste.

Spre tribună s-a îndreptat 
Ambruș, țesătoare la Fabrica 
tricotaj 
privire

face 
că

Ana 
de 

o 
încrezătoare. 

,A fost o vreme cînd în afară de 
familie nu mai știam nimic, spune 
ea adresîndu-se celor din jur. In
trarea în fabrică, acțiunile la care 
organizația U.T.M. m-a invitat să 
iau 
mai 
tru, 
se, 
lată 
cesc cu toată dragostea și bucuria

„Tînăra gardă". Are 
luminoasă,

parte m-au ajutat să cunosc 
bine politica partidului nos- 

să învăț multe lucruri frumoa- 
care mi-au îmbogățit viața, 
de ce sînt hotărîfă să mun-

în organizația U.T.M. deacum în
colo".

In seara aceea au primit carne
tul roșu de membru al U.T.M., 86 
de tineri. 86 de tineri care au 
scris în adeziunile lor aceeași 
hotărîre de a lupta cu toate for
țele și capacitatea lor pentru tra
ducerea în viață a politicii parti
dului nostru.

Șaizeci și cinci din aceștia sînt 
tineri muncitori. Ei nu au încă o 
vechime mare în producție. Cu 
toate acestea, mulți dintre ei se 
numără astăzi, la locurile lor de 
muncă, printre fruntași in produc
ție. Aproape patruzeci urmează 
cursurile serale ale învățămînfului 
de stat. Din rîndul celor care au 
primit carnetul U.T.M. în această 
seară 17 sînt elevi. Și este demn 
de reținut că toți aceștia au în 
catalog numai note bune și foarte 
bune.

Cu toții sînt tineri care prin 
meritele lor au ciștigat încrede 
rea utemiștilor, sînt tineri care 
prin munca lor în producție sau 
la învățătură s-au situat printre 
cei mai buni din colectivele din 
care fac parte.

Solemnitatea înmînării carnete
lor U.T.M. se apropie de sfîrșit. 
Ultimul tînăr a cărui înălțime nu 
întrecea microfonul, sfrîngea la 
piept carnetul cu coperți roșii. Ar 
vrea să spună ceva. Ceva la care 
s-a gîndit de mult. Și înălțîndu-se 
pe virful picioarelor, pentru a 
ajunge la microfon, strigă tare, 
din toate puterile : „Trăiască 
Partidul Muncitoresc Romin, părin
tele nostru iubit".

I. PETRU

depărtările. Undeva răsună nos
talgic faraoancele căruțelor, 
impletindu-se cu bătaia trac
toarelor. La gospodăria „6 Martie 
1945“ se seamănă griul. E la a- 
miază. Tractoriștii din brigada lui 
loniță Palade răstoarnă brazde 
pe o fîșie de cîmpie cuprinsă 
între două colnice peste care se 
torc fire lungi de funigei. Un 
pilc de plopi plingători, cu frun
zele ca de ceară, ascunde in um
bra rară vagonul dormitor. Briga
dierul, numai în cămașă, cu mî- 
necile suflecate, lucrează suit pe 
scara vagonului o piesă ce tre
buie înlocuită și ascultă cu ure
chea plecată bătaia metalică a 
motoarelor. Totul merge bine și, 
mulțumit, își rotește privirile peste 
cîmpie, peste parcela viilor coco
țate încă pe araci și pe dea
supra drumurilor care vin din 
ceață fumegoasă și se String ca 
intr-un inel, în vatra unei ifintini 
cu cumpănă. Aprinde o țigară și 
îngină, cu voce joasă, o melodie 
numai de el știută. Din aria gos
podăriei, de lingă magazia în 
lucru, în vîrful căreia fîmplarii au 
legat un ștergar și o ramură 
verde (obicei din străbuni) îi 
răspunde, cintînd, fata lui Vasile 
lacob, care lucrează ceva, nu 
departe, în grădină.

La Drăgăneșfi, toamna, învă
luită în aer și purpură, amplifica, 
în crucea amiezii, cîntecul fetei 
lui Vasile lacob și al tractoristu
lui. Suna adine și neliniștit fiecare 
vers, ca-n noaptea dintîi a tine
reții și a iubirii. Stăm înapoia per
delelor de viță, cu frunză ruginie, 
clătinată de o adiere de vînt, și 
ascultam înfiorați cîntecul care 
picura liniște și mingîiere peste 
cîmpie. Porumburile foșneau, în 
ierburi sfirîiau stingheri greierii, 
floarea lucernei, zăbovind pînă 
fîrziu în toamnă, se înclina către 
pămînt — și cîntecul ne umplea 
de lumină, ca o fulgerare, și ne-n- 
tarea credința că peste locurile 
acestea, cufundate în liniște, via
ța se frece împlinită de bucurii. 
Ascultam și cîntecul creștea — 
dulce stăpîn al sufletului — stre- 
curind în noi o adiere de poezie 
și de basm.

— Cîntă fata lui Vasile lacob, 
ne-a zis Ion Caizer, președintele. 
Alaltăieri au luat bucatele. Trei 
căruțe încărcate. Atîfa bogăție 
n-au sfrîns ei niciodată. C-așa de 
săraci au fost înainte, fovarșe, de 
le fluiera vînful în vatră. Alaltă
ieri se mira cu mîna la gură: 
„Ale noasfre-s toate astea ?“ Hei, 
dar a| naibii mai cîntă. Are ea o 
dragoste, să știți. Eu așa socotesc, 
că trebuie să aibă o dragoste. 
Te pomenești că-n toamna asta 
se și mărită.

Stind în umbra corzilor de viță 
ruginii, am furat cîntecul fetei, ca 
să-l spun tuturora cîți m-or asculta.

FANUȘ NEAGU

Un concurs interesant
De curînd *din'  inițiativa comi

tetului U.T.M. al Scolii me
dii „Aurel Vlaicu" din 

București în colaborare cu cercul 
„Să cunoaștem limba rusă", din 
aceeași școală, s-a organizat un 
interesant concurs gen „Drumeții 
veseli" cu tema : „4 ani de succe
se ale cosmonauticii sovietice".

Răspunsurile parlicipanților la 
concurs, răsplătite cu vii aplauze 
din partea publicului format din 
numeroși elevi, au prezentat un 
tablou succint atît al „peisajului 
cosmic" cît mai ales al realizări
lor obfinute de știința și tehnica 
sovietică în cercetarea spațiului 
cosmic. .

în urma răspunsurilor primite 
juriul a clasificat pe locul I pe 
elevii clasei a X-a; pe locul II pe 
elevii clasei a IX-a și; pe locul 
III elevii clasei a Xl-a.-

Concursul a fost ur.mat de o 
audiție muzicală alcătuită dintr-un 
buchet de cîntece sovietice și ro- 
mîneșfi,
RADULESCU GABRIELA

elevă
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e marginea șose
lei asfaltate, a- 
proape de Fabrica 
de rulmenți Bîr
lad te întîmpină 
un șirag de blocuri 
noi, un cvartal cu 
ronduri de flori, 

cu «lei ce freamătă de rîsetele 
copiilor. Aici se află și blocul 
nostru, căminul tinerilor con
structori de rulmenți. E o clă
dire nouă, modernă, cu două 
etaje, înălțată pe un brîu 
înalț de piatră, cu un parter 
impunător format dintr-o te
rasă largă și o sală de cantină 
cu coloane de marmură. Blo
cul acesta, care seamănă cu o 
vilă dintr-o stațiune de odih
nă; e cunoscut sub _____ 
numele ■„Blocul tine- 
retului". E - -
așa fiindcă 
medie a marii fami
lii ce locuiește aici 
este doar de 20 
ani. Sînt 150 de 
catari. Cei mai 
s-au cunoscut, în 
în cele 50 de garsoniere com
puse dintr-o cameră, ves
tibul, baie, înzestrate cu tot 
confortul. Toate astea au făcut 
ca cei mai mulți dintre noi să 
considerăm căminul nu ca o 
locuință vremelnică, ci, ca pe 
propria noastră casă, pe care 
sîntem obligați s-o păstrăm, 
s-o îngrijim gospodărește. A- 
ceasta e o datorie față de noi 
înșine și față de cei care vor 
locui mai tîrziu în locul nos
tru. Căminul a devenit casa 
noastră și pentru faptul că 
aici am legat prietenii adevă
rate, folositoare tuturor. Iată 
un exemplu :

în urmă cu peste un an, la 
căminul nostru a venit un 
proaspăt absolvent al școlii 
profesionale. E vorba de strun
garul Lupu Mihai. Cîteva luni, 
seară de seară, noul locatar își 
pierdea timpul tocind străzile 
orașului. Modul lui de a-și ri
sipi timpul liber n-a trecut 
însă neobservat. Utemisțul Mi- 
halache Gheorghe l-a oprit în
tr-o zi pe culoarul căminului 
și i-a spus prietenește :

— Am un bilet în plțis la 
teatru. N-ai vrea să mergi cu 
mine ?

Lupu Mihai nici n-a bănuit 
că biletul acela de teatru nu 
era „în plus", ci fusese cum
părat anume pentru el de ute- 
mistul Mihalache. A acceptat 
să meargă la teatru. A doua 
zi au mers împreună la un 
film, apoi la club, iar peste o 
săptămînă Lupu Mihai s-a 
mutat definitiv în camera 
unde locuia noul său prieten, 

în prezent el este un strun
gar fruntaș în muncă și un 
elev fruntaș Ia școala medie 
serală. Adeseori, în camera sa, 
lumina arde pînă noaptea tîr
ziu. Lupu Mihai își pregătește 
lecțiile.

La fel ca Lupu Mihai mai 
sînt și alți elevi-muncitori 
care locuiesc în acest cămin. 
Astfel sînt și Miron Ștefan, 
Mihai Manolache, Tărăgan De- 
cebal și toți cei peste 60 de 
tineri de la cămin care, seară 
de seară frecventează cu re
gularitate cursurile școlii me
dii. Camerele unde locuiesc 
elevii-muncitori, sînt pline cu 
rafturi cu manuale școlare, cu 
cărți de literatură politică, 
beletristică și tehnică. Astfel 
de biblioteci bogate, se găsesc 
în căminul nostru și în alte

camere unde locuiesc tineri 
care nu frecventează cursurile 
școlii serale.

In camerele tinerilor sînt 
multe flori și tablouri. Ele a- 
rată dragostea pentru frumos 
a tinerilor constructori de rul
menți din Bîrlad. De pildă, în 
camera unde locuiește tînărul 
Gheorghe Laurențiu sînt nu
meroase reproduceri după pic
tori consacrați, cît și lucrări 
originale ale „stăpînului" încă
perii, un pasionat artist plastic 
amator. Gheorghe Laurențiu, 
membru al cercului plastic de 
pe lîngă clubul „Rulmentul" 
își petrece la cămin multe ore 
din timpul său liber, instalat 
în fața Șevaletului. El a pictat

care au o comportare incom
patibilă cu normele de con
viețuire în cămin. Adesea ei 
nu respectă liniștea, nu îngri
jesc bunul obștesc, nu acor
dă respectul cuvenit tovarăși
lor lor de camere. Toți sînt 
tineri, toți lucrează în fabrica 
noastră, sînt tovarăși de-ai 
noștri și colectivul trebuie să 
lupte să-i îndrepte. De altfel, 
în această privință e vinovat 
și comitetul U.T.M. care ar 
trebui să se intereseze ca în 
căminul nostru să existe un 
club unde să se desfășoare o 
activitate educativ-distractivă 
interesantă. Singura masă de 
tenis aflată 
etajul

Colectiviștii din G.A.C. 
Borș, regiunea Crișana, 
au obținut venituri impor
tante din culturile obținu
te în sera de 1.200 zn.p. 
ce și-au construit. în me
dalion, 
echipă 
trolînd

responsabila de 
Kiss Elisabeta con- 
culturile de lămîi.

Foto : I. CUCU

Cu prilejul „Săptămînii Eco
nomiei" la Uzinele „Electro- 
putere dini Craiova 1.739 sala- 
riați au devenit noi depună
tori la C.E.C. prin consimță- 
mînt scris, la Fabrica „23 Au
gust" din Tg. Mureș 236 mun
citori, la Uzinele „Vasile Tu- 

noi 
depunători, iar la G.A.S. Să- 
cele din raionul Babadag, toți 
salariății aii devenit depună
tori prin consimțâmînt scris.

★

în raionul Rm. Vîlcea nu
mărul depunătorilor a crescut 
în „Șăptămîna Economiei" 
cu peste 1.500. în prezent re
vine în medie pe raion, 1 li
bret la 3 locuitori.

La începutul „Săptămînii 
Economiei" a avut loc un 
schimb de experiență între 
ghișeele C.E.C. de la între
prinderile „Electronica" și 
..Metaloglobus" în scopul ex
tinderii depunătorilor pe bază 
de consimțâmînt scris. Ca 
prim rezultat al acestui 
schimb de experiență, în cî- 
teva zile. 229 muncitori și 
tehnicieni de la întreprinde
rea ..Metaloglobus" au deve
nit noi depunători la C.E.C. 
pe bază de consimțămînț 
scris.

dose"’ din Colibași, 210

--------•---------

ACTUALITATEA PLASTICĂ

numit 
vîrsta Raid al postului de corespondenți 

voluntari ai „Scînteii tineretului" 
de la Fabrica de rulmenți Bîrlad

de
lo-
mulți aici 
noul bloc,

din

atît portretele tinerilor săi to
varăși de cameră cît mai ales 
peisajul nou, industrial de sub 
fereastra sa care se desfășoară 
larg, pînă în depărtare.

Aceeași dragoste pentru fru
mos o întîlnești în multe
camerele căminului, unde fie
care lucru, fiecare obiect e 
așezat în așa fel încît să în
frumusețeze locuința. De pil
dă, tinerii strungari și rec
tificatori Ion Vasile, Hustu 
Ion, Vădeanu Ion, ce locuiesc 
la etajul I. camera 13, și-au 
cumpărat pentru a pune pe 
pereți lîngă paturi 3 frumoa
se carpete cu motive moldo
venești. La orice oră ai vizita 
această cameră vei întîlni o 
ordine desăvîrșiță. Aici simți 
o adevărată plăcere și cînd 
deschizi dulapul cu haine. 
Costumele din stofă bună, 
croite decent, cu gust. sînt 
așezate pe umerașe. Cele mai 
multe din haine și le-au cum
părat de cînd locuiesc la că
min. De fapt,' mulți tineri au 
obiceiul ca în ziua salariului 
să meargă împreună în oraș, 
vizitează magazinele, se con
sultă ca să-și aleagă lucruri 
cît mai frumoase, de care au 
nevoie. Cînd își fac haine, tot 
împreună aleg stofa și cro
iala.

Astfel de aspecte, care ilus
trează modul nou, civilizat, 
în care trăiesc tinerii locatari 
ai „blocului tineretului11 din 
Bîrlad am putea cita încă pe 
mai multe pagipi.

în căminul nostru exisță 
însă și altfel de aspecte. O 
primă observație s-ar putea 
face în legătură cu faptul că 
atunci cînd am fost reparti
zați pe garsoniere nu s-a ți
nut seama că mulți tineri 
urmează cursurile școlii me
dii serale. Aceasta face ca 
seara, cînd ei se întorc de la 
școală, fără voia lor deran
jează somnul celorlalți colegi 
de cameră, ieșiți poate, de 
curînd, din schimb.

E oare ațît de greu ca ele- 
vii-muncitori să fie repartizați 
în aceleași camere ? Desigur 
că nu.

De asemenea, printre cei 
150 de căminiști sînt un nu
măr de circa 10 tovarăși cer
tați cu ordinea și curățenia. 
In „fruntea" lor se află tine
rii Milea Valeriu, Chițoiu Du
mitru, frații Orzon și alții,

într-o 
doi nu poate 

prezența unui 
club cu 
cu sală de lectură 
etc. Spațiu unde să 
se 
mic club există. Lip
sește doar preocu
parea comitetului 

al uzinei noastre care 
de multă vreme nu a anali
zat activitatea 
inactivitatea 
cămin), 
eficiente 
buie la 
care locuiesc Ia cămin, nu a 
luat legătură cu Sfatul popu
lar orășenesc Bîrlad, secțiunea 
de gospodărire comunală (de 
care aparține administrativ 
căminul) pentru a se remedia 
micile defecțiuni de orctîn 
administrativ existente în 
blocul nostru. Sîntem convinși 
că aceste deficiențe vor fi re
zolvate într-un timp scurt.

Și dacă vreodată dragi citi
tori, treburile vă vor purta 
prin orașul Bîrlad, vă invităm 
cu dragă inimă, să vă opriți 
să vizitați și blocul cu teme
lii înalte de piatră de la mar
ginea orașului, această fru
moasă clădire pe care npi o 
numim cu mîndrie căminul 
nostru — casa noastră.

sală la 
suplini 

mic 
bibliotecă,

instaleze acest

U.T.M.

(mai corect 
comitetului de 

măsuri 
contri- 

tinerilor

nu a luat 
menite să 
educarea

RAINEA NICOLAS
BIZIM TEODOR

maiștri

In ziua de 28 noiembrie a. c. 
s-a inaugurat în sala Coloanelor a 
Palatului Culturii din Ploiești, ex
poziția inter-regională a Artelor 
Plastice a regiunilor Ploiești și 
Oltenia.

Sînt expuse circa 80 de picturi 
în ulei, sculpturi și lucrări de gra
fică realizate în cursul acestui an 
de către artiștii plastici din Ploiești 
Craiova, Cîmpina, Tirgoviște și Si
naia.

★
La 29 noiembrie a.c. a avut loc 

deschiderea oficială a expoziției 
artiștilor plastici din Cluj — Ilea
na Vremir și Alexandru Benczedy, 
organizată la Galeriile de Artă 
ale Fondului Plastic din Bd. G-ral 
Gh. Magheru nr. 20, București.

Ileana Vremir prezintă țesături 
In diferite tehnici și materiale, pa
nouri în tehnica baticului și alte 
obiecte de artă decorativă. Sînt 
lucrări artistice destinate să împo
dobească interioare de instituții și 
'de

r zează prin tendința artistei de a 
realiza prin eie o ambianță de
muncă și viață cît mai frumoase
și plăcute. Siijt de remarcat vi
ziunea realistă transpusă înfr-un
stil decorativ, tehnicile noi și com
binate folosite, materialele utiliza
te, practice și frumoase.

Alexandru Benczedy expune 
plastică mică, figurine în teracotă, 
obiecte decorative în teracotă și 
compoziții statuare în gips patinat. 
Se remarcă în general calitățile 
plastice ale modelajului, care pun 
in valoare tematica lucrărilor.

De un deosebit interes sînt fi
gurinele cu caracter satiric prin 
care artistul caracterizează anumi
te tipuri.

★
ansamblul sau re- 
actuale din viața

locuințe. Obiectele se caracte-

Expoziția în 
flectă aspecte 
acestor regiuni. Numeroase lucrări 
sini create in urma documentării 
făcute de către artiști, în timpul 
verii, în uzine, în gospodării agri
cole și în alte unități.

La sfatul gospodarilor
(Urmare din pag, l-a)

Șută. Numai în acest anIa
gospodăriile «olective și-au 
procurat încă 2.478 vaci cu 
lapte, 9.417 porci, 8.245 de oi 
și 31.527 păsări. 28 de gospo
dării agricole colective sînt 
astăzi milionare, iar alte opt 
multimilionare. La constituire, 
gospodăria agricolă colecti
vă din Ciupercenii Noi avea 
un fond de bază de 36.000 lei, 
iar în prezent acesta se ri
dică la 3.951.000 lei.

Despre aceste realizări, des
pre belșugul care s-a statorni
cit și sporește în casele oame
nilor, despre avîntul spre și 
mai bine au discutat plini de 
optimism colectiviștii din ra
ionul Calafat, alegînd cu sim
plitate cuvintele.

Cît de minunate sînt frazele 
cu care ei își încheie proiec
tul de măsuri : „în concluzie,

este necesar ca întreaga masă 
de colectiviști, sub conduce
rea organelor și organizațiilor 
de partid. Și do stat să fie 
mobilizata pentru traducerea 
in viață a politicii partidului 
nostru de dezvoltare și conso
lidare continuă a sectorului 
socialist al agriculturii".

Proiectul de măsuri va de
veni o realitate, pentrucă el 
este fundamentat pe posibili
tăți reale. Iar hotărîrea oame
nilor este înaripată de dra
gostea lor pentru o viața înno
itoare, de perspectiva ce li se 
deschide în față.

18 dintre cei mai harnici co
lectiviști, brigadieri, îngriji
tori de animale, președinți 
vor duce cuvîntul colectiviș
tilor din Calafat la conferința 
pe țară a țăranilor colectiviști 
care va avea loc în a doua 
jumătate a lunii decembrie.

100 ani de la moartea 
lui N. A. Dobroliubov

UN EMINENT 
GÎNDITOR 

REVOLUȚIONAR
y nălțători și luminoși au 
| fost în anii „veacului

•» crîncen", în bezna „îm
părăției întunericului’, 

, cei numai cinci ani de crea- 
I ție febrilă, neobosită, plină de 
i forță, pe tărîmurile filozofiei 

și literaturii, pedagogiei și pu
blicisticii revoluționare ale lui 
Nicolai Alexandrovici Dobro
liubov, cel mai apropiat, cel 
mai talentat tova
răș de luptă al lui 

J Cernîșevski.
Opera lui N. A.

! Dobroliubov, în- 
flăcărat luptător 
împotriva iobăgiei 
și absolutismului, 
clasic al filozofiei 
materialiste ruse, 
eminent critic li
terar și publicist 
— constituie una 
din cele mai în
semnate pagini din
istoria filozofiei ruse. Studiul 
celor 6 volume de lucrări ale 
genialului gînditor rus, scrise 

| în miezul unui veac de pline 
i frămîntări sociale, de un om 

care n-a viețuit mai mult de 
25 de ani, ne arată că ne gă- 

I sim în fața unui uriaș talent 
care și-a dăruit scurta, dar 
excepțional de fecunda activi
tate literară și politică, luptei 
pentru luminarea mulțimilor, 
pentru continua înflorire a 

i culturii.
Așa cum ne arată studiile 

' cercetătorilor operei lui N. A.
Dobroliubov nici un gînditor 
european n-a creat la o vîrstă 
atît de fragedă, în epoca pre
mergătoare lui Marx, opere a- 
tît de excepționale ca acelea 
care au ieșit de sub pana ta- 
lentațului Dobroliubov, nici 
unul n-a reușit să elaboreze 
într-un termen atît de scurt, 
o atît de adîncă, completă și 
multilaterală concepție asupra 

; vieții ca aceea elaborată de 
democratul revoluționar rus 

: N. A. Dobroliubov.
Dobroliubov (pe care într-o 

scrisoare adresată lui Daniel- 
sohn. Marx îl situa pe aceeași 
treapță cu Lessing și Diderot) 
a tratat în lucrările sale toate 
problemele principale ale lup
tei revoluționare împotriva 
țarismului, împotriva iobăgiei 
și liberalismului.

Baza ideilor social-politice 
ale lui N. A. Dobroliubov este 
democratismul revoluționar. în 
permanență, în paginile revis
tei „Sovremennik", Dobroliu
bov a militat pentru cauza po
porului. Urmîndu-1 pe Be- 
linski și Cernîșevski, Dobro
liubov a propagat necontenit 
ideea luptei neînfricate pe cale 
revoluționară împotriva iobă
gie! și absolutismului. Semni
ficative și de multe ori pline 
de originalitate sînt ideile cu
prinse în lucrările lui Dobro
liubov în care vorbește de fap
tul că nu se poate făuri o via
ță nouă prin reforme mărun- 
te, ci printr-o „operație radi
cală", cît și lucrările în care 
cheamă poporul la răscoală, 
în care sînt demascate racilele 
orînduirii burgheze din Apus, 
sau în care sînt arătate căile 
pe care trebuie să meargă po
porul rus pe drumul elibe
rării sale.

Concepțiile social-politice ale 
lui Dobroliubov n-au putut 
depăși limitele impuse de con
dițiile istorice din Rusia țaris
tă. Dobroliubov nu a putut — 
de pildă — înțelege rolul re
voluționar al clasei muncitoare 
în lupta pentru o viață nouă.

Continuînd opera celorlalți 
democrați revoluționari ruși, 
Dobroliubov a adus o uriașă 
contribuție la dezvoltarea este
ticii științifice materialiste, a 
criticii literare.

Remarcabilele sale articole

„împărăția întunericului" sau 
„O rază de lumină în împără
ția întunericului” arată cu cîtă 
înflăcărare a luptat Dobroliu
bov pentru crearea unei lite
raturi . cu adevărat populare, 
care „să aibă o legătură direc
tă cu viața, cu acțiunea, cu 
fapta“, a unei arte capabile să 
trezească în popor cele mai 
bune calități ale lui, șă-1 ajute 

în lupta de elibe
rare națională și 
socială.

Astăzi, la un 
veac de la moar
tea sa, în zilele în 
care visurile de 
bunăstare, cultură 
și fericire pentru 
care a militat și 
Dobroliubov prind 
viață, în care mul
te din ideile so
cial-politice ale 
sale devin fap

te, se adeveresc profeticele cu
vinte ale lui Cernîșevski scrise 
în necrologul elevului și tova
rășului său de luptă : „Po
porul pentru care Dobroliubov 
nutrea o dragoste fierbinte, a 
suferit’ o pierdere ireparabilă 
prin moartea lui atît de tim
purie. O, popor, cît de mult 
te-a iubit el! Cuvîntul lui nu 
putea răzbate pînă la tine, dar 
atunci cînd vei ajunge așa 
cum a voit el să țe vadă, vei 
afla cît de mult a făcut pen
tru tine acest tînăr genial, cel 
mai bun dintre fiii tăi".

Astăzi, opera lui Dobroliu
bov, gînditorul multilateral și 
plin de originalitate, „cel mai 
puternic talent de la Sovre- 
mennik", fruntaș al lagărului 
democrației revoluționare din 
Rusia sec. XIX, autorul unor 
minunate lucrări ce cuprind 
probleme de filozofie și este
tică, critică literară și sociolo
gie, pedagogie și etică, este a- 
dinc prețuit de popoarele so
vietice, de popoarele lumii.

IQSIF SAȚ A

Tinerii uzinei 
învață

(Urmare din pag. -l-a)

binetul tehnic și comitetul 
U.T.M. organizează lunar con
ferințe tehnice.

La indicația organizației da 
I partid s-au organizat pentru 

inginerii stagiari veniți de 
curînd la uzină, săptămînal, 
informări tehnice privind 
aparatajul care se fabrică 

! în fiecare secție, modul de 
organizare a secțiilor, pro- 

! cesul tehnologic etc. Tot pen
tru ingineri se organizează 
conferințe cu privire la ele
mente de automatizare și in
formări științifice ale ultime
lor realizări tehnice, specifice 
profilului întreprinderii noas
tre.

Practica ne-a dovedit că 
ocupîndu-se sistematic, orga
nizat de ridicare*  calificării 
tinerilor, organizația U. T. M. 
contribuie activ Ia mobiliza
rea lor la rezolvarea sar
cinilor de producție, la educa
rea tinerilor în spiritul înal
tei răspunderi față de cali
tatea produselor.

Cursurile de ridicare a ca
lificării profesionale au căpă
tat în uzina noastră o mare 
amploare. Totuși se mai pot 
face multe lucruri. Comitetul 
U.T.M. ar trebui să antre
neze un număr și mai mare 
de tineri ingineri și tehnicieni 
care să se ocupe de această 
problemă. Tinerii noștri își 
aduc aminte cu plăcere de 
concursurile gen „Drume
ții veseli", „Cine știe meserie 
cîștigă” pe care le organiza 
comitetul U.T.M. în colabora
re cu comitetul sindicatului 
anul trecut din care au avut 
multe lucruri folositoare de 
învățat. De aceea socotim că 
ar trebui să se organizeze și 
acum asemenea concursuri.

De asemenea ar fi bine să 
se fixeze o zi pe săptămînă 
a învățămîntului profesional, 
iar în privința legării cît mai 
strînse a lecțiilor predate la 
cursurile de ridicare a califică
rii profesionale cu practica de 
fiecare zi, considerăm necesar 
inițierea a cît mai multe de
monstrații practice și folosi
rea mai frecventă, mai susți
nută, a materialelor tehnico- 
didactice. Socotim de aseme
nea necesar să se organizeze 
mai multe conferințe tehnice, 
în felul acesta comitetul 

i U.T.M. în colaborare cu comi- 
I tetul sindicatului va contribui 

într-o măsură și mai mare la 
I ridicarea calificării profesio- 
| nale a tinerilor la nivelul teh

nicii noi.

MARȚI 5 DECEMBRIE

La cinematograful PA1K1A
PREMIERA 

noului film romînesc

O producție a Studioului Cinematografic București

cu :
ERNEST MAFTEI, MIRCEA BAȘTA, EUGENIA BOSIN- 

CEANU, GHEORGHE NOVAC, SANDU STICLARU.
Scenariul: D. Carabăț, B. Meirovici, M. Săucan ; Regia : Mir
cea Săucan ; Imaginea : Costea Ionescu Tonciu ; Muzica : 

Anatol Vieru.

SĂTENI !

„Mecanicul conducea trenul* 6
„Ce inel original! Am mai 

văzut de curînd la cineva unul 
asemănător"... — i-a spus prie
tenos președintele adunării, 
Olgăi Rutceva, felicitînd-o 
pentru primirea insignei de 
feroviar fruntaș. Aceste cuvin
te, obișnuite în aparență, au 
aprins în inima femeii care 
a trecut de prima tinerețe, 
flacăra unei speranțe ce-ar fi 
putut părea altora lipsită de 
orice temei. Stăpînindu-și cu 
greu emoția, Olga rostește, 
mai mult pentru ea însăși: 
„Deci, trăiește, trăiește..."

Interesul stîrnit de această 
scenă cu care începe filmul 
..Mecanicul conducea trenul", 
recentă realizare a studioului 
cinematografic din Odesa de
termină pe spectatori să 
urmărească cu nerăbdare, în 
episoadele următoare, dezle
garea tainei legate de acest 
inel neobișnuit.

Dar pe măsură ce imagini
le filmului se succed pe ecran, 
atenția spectatorilor este cu 
pricepere orientată, de scena
ristul I. Bondin și de regizo
rul V. Jilin înspre fapte și în- 
tîmplări care n-au nimic sen
zațional, dar emoționează pro
fund prin dramatismul lor și 
prin frumusețea sentimentelor 
pe care le relevă.

In dramaturgia filmului se 
împletesc destinele a trei oa
meni care, cu 16 ani în urmă, 
s-au întîlnit în împrejurări 
tragice. Amintirea acestora 
lasă, în viața fiecăruia dintre 
ei, urme adinei.

Olga și Feodor s-au întîlnit 
prima oară în zilele grele ale 
războiului, într-o mică haltă 
din teritoriul ocupat de fas
ciști. Ea fusese minată de co
tropitori, la sute de kilometri 
de casă și silită să munceas
că, ca acar, în apropierea unui 
lagăr de concentrare fascist. 
El se afla printre prizonierii 
care munceau, în condiții in
umane, într-o carieră de pia
tră. Era silit, sub permanenta 
amenințare a unei puști auto
mate, să conducă în fiecare 
zi trenul cu prizonieri, de la 
lagăr și înapoi. A fost sufi
cientă o singură privire pen
tru ca fiecare dintre cei doi 
tineri să înțeleagă suferința 
celuilalt și dorința arzătoare 
de a face totul pentru a-și 
redobîndi libertatea. Din dure
re s-a născut dragostea lor, 
căreia ei îi vor rămîne credin
cioși toată viața. într-una din 
zile, în buchetul de romanițe, 
prin care Olga îi aducea lui 
Feodor o rază de speranță și 
bucurie în iadul existenței de

prizonier, fata a strecurat un 
cuțit menit să-i ajute pe de
ținuți! din lagăr să evadeze. 
Dar încercarea de evadare 
este descoperită și mecanicul 
de locomotivă, înainte de a fi 
împușcat, abia are timpul să 
strecoare în degetul fetei, 
zdrobită de durere, jumătatea

pofida despărțirii, n-au făcut 
decît să le întărească și să le 
adîncească.

Dar filmul realizat de ci
neaștii studioului din Odesa 
nu este numai o emoționantă 
poveste de dragoste. El dezvă
luie, prin soarta celuilalt 
personaj, muncitorul Ivan Ce-

CINEMATOGRAFIC
unui inel de o formă neobiș
nuită.

înfățișînd începutul dragos
tei acestor doi eroi, înfrigu
rarea și perseverența cu care 
s-au căutat după sfîrșitul răz
boiului, deși ea credea că el 
a murit și el nu-i cunoștea 
decît numele și faptul că 
avea o cicatrice deasupra 
unei sprîncene, și în cele din 
urmă impresionanta lor regă
sire, creatorii filmului reu
șesc să dezvăluie frumusețea 
morală a oamenilor sovietici, 
trăinicia unor sentimente năs
cute din suferințe și năzuin
țe comune, pe care anii, in

reda, un alt aspect al urme
lor dureroase pe care răz
boiul le-a lăsat în viața oa
menilor. In același timp, ca
zul lui Cereda relevă forța 
regeneratoare a încrederii în 
om.

In depoul unde, după sfîrși
tul războiului Feodor lucrea
ză ca mecanic de locomotivă, 
colectivul își manifestă dese
ori nemulțumirea față de ati
tudinea delăsătoare, egoismul 
și nepăsarea lui Cereda, un 
om morocănos, care bea și 
muncește prost. Chiar fiica 
lui. Sania, după ce s-a stră
duit zadarnic să-l determine

să-și schimbe atitudinea, sfir- 
șește prin a-l părăsi. Numai 
Feodor încearcă, cu tact și 
răbdare să înțeleagă ce se 
ascunde in sufletul acestui 
om, măcinat de o suferință pe 
care doar ochii i-o trădau 
uneori.

Intr-adevăr suferința lui Ce
reda era una dintre acelea pe 
care cu greu le poate supor
ta o ființă omenească. El a 
fost deținut în lagărul de con
centrare nazist și fără voia 
lui, încercînd să evadeze de 
unul singur, a fost cauza prin
derii și împușcării grupului 
din careh printr-o întâmplare, 
scăpase numai Feodor. Pen
tru Cereda naziștii au imagi
nat o pedeapsă mult mai cum
plită decît tortura sau glon
țul. L-au eliberat dîndu-i acte 
de trădător, deși era complet 
nevinovat față de tovarășii 
săi, și prin aceasta iau zdro
bit sufletul și viața. Cereda 
ar fi preferat de o mie de ori 
să moară decît să îndure chi
nul remușcării pentru că a 
ucis, fără voie, 15 tovarăși 
de-ai săi. Nu mai există oare 
nici un mijloc pentru a-l re
aduce pe acest om pe făgașul 
normal al vieții, atît de boga
tă în înfăptuiri și bucurii, a 
oamenilor sovietici ? Creato
rii filmului ne răspund afir

mativ prin felul în care de
monstrează faptul că numai 
prin încredere poate fi vin
decat sufletește un om care 
și-a pierdut încrederea în sine 
însuși și în oameni.

„Mi-au mîncat inima cîinii" 
— spunea Cereda și Feodor îi 
răspundea invariabil: „nu 
cred!“ Și nu se înșela pen
tru că, mai mult decît pe al
ții, viața îl făcuse să înțelea
gă cită putere există în oa
menii care cred într-un ideal 
măreț, o putere pe care nici 
cele mai cumplite torturi fi
zice sau morale nu o pot in
fringe. Dragostea tovarășilor 
săi, încrederea lui Feodor, îi 
redau lui Cereda „inima" pe 
care „cîinii” cu chip de om, 
i-o sfișiaseră. dar nu izbutise
ră să-i stingă flacăra iubirii 
de țară și a năzuinței de li
bertate.

Interesant prin problematica 
sa și prin patosul cu care a- 
firmă forța educativă a încre
derii, in om, filmul „Mecani
cul conducea trenul" emoțio
nează pe spectatori, făcîndu-i 
să urmărească cu interes re
generarea morală a muncito
rului Cereda și dragostea, atît 
de greu încercată a lui Feo
dor și a Olgăi.

ANA EREMIA

Cu începere de azi se va desfășura 
în întreaga fără 

Festivalul filmului 
pentru sate 

în cadrul căruia se va prezenta un număr 
însemnat de filme artistice și documentare 

agrozootehnice și de știință popularizată

TINERI ȘI TINERE 
DE LA SATE !

Imbpgăfifi-vă cunoștințele citind cărți 
politice, beletristice, agro-zootehnice 

și de popularizare a științei

REȚINEȚI! Aceste cărți le puteți 
procura de la:

— librăriile și magazinele cooperației 
de consum

— difuzorii de cărți de la sate
Comandindu-Ie LIBRĂRIEI „CARTEA 

PRIN POȘTĂ“ din București, 
str. Biserica Enei nr. 10



„Libertate! Jos colonialismul!” Aceste cereri hotărîte ale negrilor din Uniunea Sud-Aln- 
cană au devenit lozinci ale tuturor popoarelor Africii

Fotografie reprodusă din revista germană „FREIE WELT"

Solidari cu Africa luptătoare! i

stăzi in întreaga 
lume este sărbăto
rită Ziua de luptă 
pentru eliberarea 
Africii de sub ju
gul colonialist.

Anul acesta această sărbători
re are loc în condițiile avîn- 
tului continuu al mișcării de 
eliberare națională din țările 
africane. Popoarele Africii 
sânt hotărîte să rupă de
finitiv lanțurile colonialis
mului și sint gata să facă 
orice sacrificii pentru a- 
ceasta. în Algeria luptele 
continuă cu și mai multă in
tensitate. în pofida acțiunilor 
colonialiștilor francezi, în po
fida actelor teroriste ale ban
delor de ultracolonialiști, po
porul algerian este ferm hotă- 
rit să lupte pînă la dobîndirea 
libertății și independenței sale 
naționale. O intensificare a 
luptei de eliberare națională 
are loc de asemenea în Rhode
sia și Nyassaland, în Tanga- 
nica, în Kenya, în Angola și 
Mozambic.

Năzuința către libertate și 
către independență națională 
a fost întotdeauna năzuința 
cea mai fierbinte a popoare
lor Africii. Această năzuință a 
fost înțeleasă, apreciată și 
sprijinită de Uniunea Sovie
tică, de celelalte țări socialis
te și de toți oamenii cinstiți 
din întreaga lume. în nume
le acestei năzuințî, în nume
le păcii și progresului omeni
rii, Uniunea Sovietică a pre
zentat cu un an în urmă în 
fața Adunării Generale a Or
ganizației Națiunilor Unite 
Declarația cu privire la acor
darea independenței țărilor și 
popoarelor coloniale. Adopta
rea acestei declarații de către 
majoritatea covîrșitoare a

delegaților, arată că lupta po
poarelor coloniale pentru in
dependența națională, pentru 
libertate se bucură de sprijin 
in toată lumea, că a sunat 
ceasul din urmă al colonia
lismului.

In noile condiții istorice pu
terile coloniale caută să-și 
mențină vechile privilegii în 
țările care au scuturat sau 
sint pe cale să scuture jugul 
colonial prin forme mai rafi
nate de dominație în special 
pe calea penetrației economi
ce. De asemenea, imperialiștii 
consideră că un mijloc de a-și 
păstra dominația lor este acela 
de a atrage țările care și-au 
dobîndit recent independența 
în pactele agresive, de a insta
la baze militare pe teritoriul 
lor.

Planurile imperialiștilor dau 
greș. Succesele mișcării de eli
berare in Africa sint obținute 
în noile condiții internaționa
le caracterizate prin schimba
rea raportului de forțe pe are
na mondială în favoarea for
țelor socialismului și păcii, 
întregul curs al istoriei con
temporane arată că țările so
cialiste sint militante hotărî
te și consecvente împotriva 
oricăror forme de opresiune 
politică și jefuire economică 
a popoarelor. Toate popoarele 
care luptă pentru câștigarea 
sau consolidarea independen
tei lor, văd în țările socialis
te reazimul sigur al luptei 
lor, prietenii lor cei mai sin
ceri. statornici și de nădejde. 
Țările lagărului socialist a- 
cordă țărilor independente ale 
Africii și Asiei un ajutor de
zinteresat îndreptat efectiv 
spre asigurarea și consolida
rea suveranității naționale. 
Țara noastră, ca și celelalte

DOLARII AMERICANI
JEFUIESC AFRICA

țări socialiste, este o sprijini
toare fermă a luptei de elibe
rare a popoarelor Africii, o 
adversară intransigentă a ori
căror forme de robie colonia
lă. De la tribuna Organizației 
Națiunilor Unite tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
spus referindu-se la odiosul 
sistem colonialist : „Poporul 
reenin se pronunță cu notari
ze pentru abolirea definitivă 
și r.eir.tirziată a acestui sis
tem blestemat care face să se 
cutremure de rușine pe oricine 
se simte om".

Țările Africii care și-au do- 
bindit o reală independență 
au arătat lumii că ele pot 
să se conducă singure, pot 
să-și apere propriile lor inte
rese. Mai mult decit atita a- 
ceste țări duc pe plan inter
național o politică de promo
vare a ideilor păcii și între
prind însemnate acțiuni în a- 
ceastă direcție. Astfel o în
cununare a acestor eforturi 
este adoptarea la O.N.U. a re
zoluției care prevede trans
formarea Africii intr-un teri
toriu denuclearizat.

Solidaritatea popoarelor a- 
fricane se întărește în ciuda 
intrigilor colonialiste. Lupta 
de eliberare a poporului al
gerian. a popoarelor din An
gola, din Kenya, din Mozam
bic, Rhodesia și din celelalte 
teritorii coloniale, lupta po
porului congolez pentru uni
tatea și independența țării 
sale, sînt sprijinite cu căldu
ră de celelalte țări africane.

Cu prilejul Zilei de luptă 
pentru eliberarea Africii de 
sub jugul colonialismului, po
porul și tineretul romin adre
sează un călduros salut noilor 
state independente ale Africii, 
își exprimă bucuria față de 
orice pas înainte în progresul 
și consolidarea acestor state, 
iși manifestă calda simpatie și 
deplina solidaritate cu popoa
rele africane care luptă pen
tru scuturarea jugului colo
nial. Poporul nostru își uneș
te glasul cu cel al tuturor po
poarelor care cer desființarea 
imediată și completă a colo
nialismului.

u-i mult de cînd, 
pare-se cu ocazia 
festivă a unui ban
chet, dl. J. Mennen 
Williams care înde
plinește funcțiunea

bine remunerată de adjunct al 
secretarului de stat al S.U.A., a 
declarat plin de patos : „Vrem să 
avem certitudinea că dolarii noș
tri (în Africa) servesc unor feluri 
clare și pozitive".

Fraza nu părea suficient de lim
pede. Misiunea de a o tălmăci 
și-a asumat-o binecunoscutul ziar 
al cercurilor de afaceri din S.U.A. 
„Business Week". Acest ziar a 
scris cu seninătate că „corpora
țiile din S.U.A. — de la New 
Yorl< și pînă la San Francisco — 
văd In Africa o nouă piafă, noi 
surse de aprovizionare, mari pro
fituri". Deci este limpede : „felu
rile clare și pozitive” de care 
vorbea dl. J. Mennen Williams în
seamnă în fapt ceea ce denumea 
cu exactitate ziarul american „o 
nou piafă, noi surse de aprovi
zionare, mari profituri".

Dar nu-i vorba numai de simple 
vorbe rostite la ocazii festive sau 
de cuvinte oarecari date tiparu
lui. Pe continentul negru, trustu
rile americane operează cu cruzi
me jefuind imensele bogății ale 
Africii. Tragedia congoleză nu-i 
străină de interesele unor mono
poluri din S.U.A. în Angola, Sa
lazar folosește arme cumpărate 
din S.U.A. Sălbaticii rasiști din 
Republica sud-africană au cei mai 
sinceri protectori la Washington.

Să luăm o harfă a Africii. Se 
găsesc pe această hartă multe 
țări ale durerii și suferinței. Vești
le ce vin din ele ne cutremură. 
Republica sud-africană este un a- 
devărat lagăr de concentrare, o 
copie a lagărelor hitleriste ale 
morfii. Dar această republică po
sedă nenumărate bogății de pe 
urma cărora se înavuțesc și mo- 
nopoliștii americani. Un acord re
cent încheiat între Republica sud- 
africană, Marea Britanie și S.U.A. 
cu privire la extracția și desface
rea uraniului conține prevederi 
de natură să asigure livrarea că
tre Statele Unite a trei pătrimi 
din această prețioasă producție 
sud-africană. De altfel în aceeași 
Africă de sud principalele bănți 
au marea majoritate a capitalului 
provenit din S.U.A., iar bogatele 
mine de aur numără printre cei 
mai importanți proprietari ai lor 
societatea „American South Afri 
can Investment". Faptele le citea
ză publicația „Ghanaian Monthly".

în Liberia, companiile america

ne fac poate afaceri chiar cu 
mult mai rentabile. Pentru fiecare 
tonă de minereu de fier cumpăra
tă în această țară monopolurile a- 
mericane plătesc 4,75 dolari. Pe 
piața mondială prețul unei tone 
de minereu de fier reprezintă 
12,55 dolari. Dacă anual compa
niile americane cumpără nu mai 
puțin de 4.000.000 tone de mi
nereu de fier, proporțiile jafului 
săvîrșit nu sînt greu de evaluat...

E interesant, de altfel, că firma 
„Firestone Rubber Company" 
care a reușit să pună mina pe în
tinse plantații de arbori de cau
ciuc din Liberia și-a încheiat a- 
nul comercial 1955, de pildă, cu 
un profit care reprezintă DE PA
TRU ORI MAI MULT DEC1T VE
NITURILE GUVERNULUI LIBERIEI. 
Notați : o singură firmă I Faptul 
acesta se petrece în Liberia des
pre care ziarul francez „Les Pers
pectives" scria : „Liberia este o 
țară africană în care S.U.A. s-au 
statornicit de aproape 140 de 
ani. Cu toată această perioadă 
de timp relativ lungă, Liberia 
continuă să rămînă o țară slab 
dezvoltată cu un venit de 40 de 
dolari anual pe cap de locuitor, 
90 la sută din populația Liberiei 
este analfabetă".

Monopolurile americane își lăr
gesc continuu sfera activității lor 
pe continentul african, ele au pă
truns și în sfera de influență so- 
cofifă ca aparținînd aliatului lor 
englez.

Pe bună dreptate ziarul „Tara- 
bulus El-Gharb“ care apare la 
Triboli remarca că „S.U.A. se 
străduiesc să-și extindă influența 
în Africa chiar împotriva intere
selor aliaților lor occidentali". 
Concernul lui Rockefeller și Mel
lon „Vanadium Corporation of 
America", fără nici un fel de re- 
mușcări, a devenit sfăpînul acțiu
nilor companiei britanice „Wid- 
don's Minerals" care se ocupă cu 
extragerea minereului de magne
ziu în Rhodesia de nord. La ora 
actuală, monopolurilor americane 
le revin 55 la sută din acțiunile 
societăților ce extrag cupru în 
colonia britanică Rhodesia.

Am mai putea da numeroase a- 
semenea exemple. Punem însă 
aici punct. Faptele amintite ex
plică suficient de temeinic „țelu
rile clare și pozitive" ale mono
polurilor S.U.A. pe însîngeratul 
pămînf al Africii. Dureroasa expe
riență de viață pe care au acu
mulat-o, îi face însă pe africani 
să înțeleagă cu fot mai multă 
exactitate sensurile politicii S.U.A. 
în Africa.

M. RAMURA
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Vizita unei delegații 
de medici romîni 

în Indonezia
DJAKARTA 30 (Agerpres). 

La 29 noiembrie a sosit la 
Djakarta, într-o vizită, la in
vitația guvernului indonezian, 
o delegație de medici din 
R.P.R. Din delegație fac par
te : acad. prof. dr. Grigore 
Benetato, președintele Socie
tății Științelor Medicale din 
R. P. Romînă, prof. dr. Ana 
Aslan, directorul Institutului 
de Geriatrie „Prof. dr. C. L 
Parhon”, prof. dr. Teodor Bur- 
ghele, rectorul Institutului 
medieo-farmaceutic din Bucu
rești și prof. dr. Ernest Un- 
gureanu, șeful catedrei de 
parazitologie a Institutului de 
medicină din Iași.

In ziua sosirii, membrii de
legației. însoțiți de ambasado
rul R. P. Romine. Pavel Si- 
lard, au fost primiți de pre
ședintele Sukarno și au făcut 
o vizită ministrului Sănătății 
al Indoneziei, dr. Sotryo.

In seara aceleiași zile, doam
na Subandrio, soția ministru
lui Afacerilor Externe al In
doneziei. a oferi» o ma&ă în 
cinstea delegației.

-----•-----

Scrisoarea adresată 
de Nina Hrușciova 
cetătenei americane 

D. Wilson
WASHINGTON 30 (Ager

pres). — In presa americană a 
găsit un larg răsunet scri
soarea adresată de Nina 
Petrovna Hrușciova cetăjenei 
americane D. Wilson, iniția- 
toarea mișcării sub lozinca 
„Femei, luptați pentru pace”.

In numele participanților la 
demonstrația femeilor — parti
zane ale păcii, care a avut loc 
recent la Washington, D. Wil
son a adresat Ninei Hrușciova 
și soției președintelui S.U-A. J. 
Kennedy, scrisori în care se 
spune: „Nici o mamă nu poate 
să considere că și-a făcut dato
ria, atit timp cit nu s-a pro
nunțat pentru viață, împotriva 
morții, pentru pace, împotriva 
războiului". In scrisoarea sa 
de răspuns, N. P. Hrușciova 
subliniază că lupta pentru 
dreptul la viață al copiilor lor 
este apropiată femeilor sovie
tice — milioane de mame, su
rori, văduve sovietice au pier
dut in război pe cei apropsc:: 
lor.

Guvernul sovietic propuse 
în prezent încheierea trcMZu- 
îtă de pace cs cele două state 
germane.

„Considerăm — se spune în 
încheierea scrisorii — că tre
buie să se obțină dezarmarea 
generală și totală. Sîntem îm
potriva cursei înarmărilor, sîn
tem pentru dezarmare, sîntem 
pentru pace".

N. P. Hrușciova arată că fe
meile sovietice sînt bucuroase 
că în S.U.A. a luat ființă o or
ganizație feminină care se 
pronunță pentru dezarmare și 
pace. „Acesta este un țel no
bil și cu adevărat matern”.

-
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Cele mai nobile principii 
pe care le-ar dori cineva 
pentru generațiile viitoare

Larg sprijin acordat în Comitetul nr. 3 al O.N.U. propunerii 
romîne cu privire la promovarea în rîndurile tineretului 

ideilor păcii, respectului reciproc și înțelegerii între popoare
NEW YORK 30 - de la tri

misul special Agerpres: în 
Comitetul nr. 3 al Adunării 
Generale O.N.U. s-au reluat 
dezbaterile în legătură cu ra
portul Consiliului Economic și 
Social în cadrul căruia dele
gația R. P. Romîne a prezen
tat un document intitulat: 
„Sugestii asupra conținutului 
unei declarații proclamînd 
principiile fundamentale pri
vind promovarea in rîndurile 
tineretului a ideilor păcii, res
pectului reciproc și a înțele
gerii între popoare ’.

Reprezentantul U.N.ES.C.O. 
a luat cuvîntul în legătură cu 
documentul propus de delega
ția romînă pentru a informa 
pe membri! comitetului asu
pra felului în care U.N.E.S.C.O. 
a pus în aplicare prevederile 
din rezoluția intitulată ..Mă
suri pentru promovarea în 
rîndurile tineretului ale idei
lor păcii, respectului reciproc 
și înțelegerii între popoare”, 
adoptată la sesiunea a 15-a a 
Adunării Generale din iniția
tiva delegației romîne.

Noile propuneri ale delega
ției romîne. a subliniat vorbi
torul, precum și discuțiile care 
au loc în Comitet pe marginea

lor sînt de cea mai mare im
portanță pentru U.N.E.S.C.O. 

Sprijinind propunerile dele
gației romîne, reprezentantul 
Arabiei Saudite a arătat că 
„aceste propuneri cuprind cele 
mai nobile principii pe care 
le-ar putea dori cineva pentru 
generațiile viitoare. Totodată, 
a spus vorbitorul, și adulții 
din anumite țări trebuie edu
cați, pentru că, vorbind în ge
neral despre adulți, ei conduc 
destinele omenirii astăzi, ei 
sînt acei care inițiază trimite
rea în război a tineretului. Do
cumentului prezentat Comite
tului de delegația R. P. Ro
mîne, a arătat reprezentantul 
Arabiei Saudite, trebuie să i se 
acorde toată atenția. De ase
menea salutăm, a spus el, pre
zentarea acestor sugestii de 
către delegația romînă, care 
ușurează și accelerează proce
sul de elaborare a unei de
clarați! internaționale”.

Relevind însemnătatea su
gestiilor romîne ca o contribu
ție la continuarea eforturilor 
pentru elaborarea unei decla
rații internaționale cu privire 
la educarea tineretului în 
scopurile nobile 
reprezentantul 
și-a exprimat

că U.N.E.S.C.O. va acorda su
gestiilor romîne și ideilor pre
zentate în cursul discuțiilor 
importanța pe care le merită.

Propunerile romîne au fost 
de asemenea sprijinite de re
prezentantul Indiei care, după 
ce a arătat că traducerea 
viață a acestor propuneri 
constitui o mare realizare 
o contribuție importantă 
cauza păcii și-a exprimat spe
ranța că U.N.E.S.C.O și insti
tuțiile specializate vor face 
noi pași în direcția inițiată de 
delegația romînă.

în 
ar 
Și 
Ia

ale păcii, 
Iugoslaviei 

speranța

Vâzîta 
cosmonautului 

Gagarin in India
DELHI 30 (Agerpres). — TASS 

transmite : Cosmonautul luri
Gagarin a făcut o vizită primului 
ministru al Indiei, Nehru, la reșe
dința sa neoficială. Nehru a sa
lutat cu căldură pe gloriosul erou 
sovietic și l-a prezentat familiei 
sale. După o scurtă convorbire 
prietenească cu primul ministru al 
Indiei, luri Gagarin s-a îndreptat 
spre Travancore House la o con
ferinfă de presă, unde se adu. 
naseră deja numeroși ziariști in
dieni și străini.

In declarafia sa la conferinfă 
de presă maiorul Gagarin a spus: 
„Sînt extrem de fericit că tocmai 
mie, simplu om sovietic, poporul 
și guvernul sovietic mi-au încre
dințat primul zbor în Cosmos. Am 
făcut tot ceea ce a fost în pu
terile mele pentru a îndeplini cu 
succes această sarcină. Am făcut 
aceasta în numele 
tru popor sovietic, 
tregii omeniri".

Declarafia lui I. Gagarin că ar 
dori să zboare pe planeta Venus 
și să vadă ce se ascunde în spa
tele păturii sale de nori a stîrnif 
aplauze furtunoase și animafie. 
„Considerăm că succesele noastre 
în cucerirea Cosmosului ne apar
țin nu numai nouă, ci totodată în
tregii omeniri, a continuat Gagarin, 
Oamenii vor zbura în Cosmos, 
vor dezvălui și mai departe fai
nele naturii și le vor folosi spre 
binele omului, în numele prospe
rității în lume".

Cosmonautul sovietic a răspuns 
la numeroasele întrebări puse de 
corespondenți.

eroicului nos- 
în numele în

O înfrîngere la O*N*LL  
a blocului țărilor membre 

ale N.A.T.O.
NEW YORK 30 (Agerpres). 

Blocul țărilor membre ale 
N.A.T.O. a suferit o infringe- 
re la 30 noiembrie cu prilejul 
discutării în Comitetul Politic 
al O.N.U. a rezoluției prezen
tate de Suedia, Austria și alte 
șase țări privind crearea unui 
„club neatomic" din care să 
facă parte țările care nu po-

în apărarea drepturilor 
tineretului muncitoresc

De la corespondentul nostru din Paris
in toate coifurile 
Franței, din între
prinderi mari și mici, 
metalurgiști, mineri, 
ucenici de croitorie, 
tineri muncitori s-au 
adunat, zilele trecu
te, la Conferința na-

t a
e-rf

țională pe-'ru aoăra-ea drepturi
lor și organizarea tineretului mun- 
c toresc francez.

Un ftaăr —eraj-șv p-eze 
cc—e'—ă -e-a c
dn f-ăm'-'ă-.« sae. „Acasă
tem 12 cop.,, iar eu sint ce! ma 
tinăr. Cînd tatăl meu a fost grav 
bolnav, am fost nevoit să încep 
a lucra in uzină de la vîrsfa de 
12 ani pentru a-mi ajuta părinții 
să facă față necesităților grele 
de viață. Este de prisos să vă 
mai spun cite greutăți am întîm- 
pinat pentru a învăța o meserie. 
Cînd, după cițiva ani, am putut 
in sfîrșit să dobîndesc certificatul 
de calificare profesională, a ve
nit timpul să plec în armată. La 
Înapoierea din Algeria înfîmpin

greutăți imense spre a-mi găsi un 
rost".

în fafa situației tragice în care 
este pus tineretul, Confederația 
Generală a Muncii a hofărît acum 
doi ani să creeze o comisie na
țională avind ca scop organizarea 
și apărarea drepturilor tinerilor 
oameni ai muncii francezi.

Astfel, din inițiativa tinerilor din 
C.G.T., le Toulouse a fost creată 
'a uz -a J-d-Arr r’ o uniune 
a ‘ -w or care iup'ă oer—u pace 
îi Agera, care ndude ÎS orga- 

ee r .ne-er. AzeaVă u- ---e 
are și scopul de a prezenta si 
susține revendicările tinerilor mun
citori din uzină.

Tinerii delegați au vorbit amă
nunțit. despre dificultățile și nu
meroasele bariere ce li se ridică 
atunci cînd vor să-și urmeze stu- 

în uni- 
la sută

“ zss
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O imagine ediiicatoare pentru condițiile giele in care învață elevii Italieni. Din cauza localu
rilor necorespunzăioare (clasele fiind Inundate de apă, dărăpănate) elevii de la Școala 

elementară „Umberto Cerboni" (Roma) sînt nevoiți să învețe pe coridoare

MOSCOVA 30 (Agerpres).— 
TASS transmite : La Moscova 
s-a anunțat oficial că a luat 
sfîrșit cea de-a doua fază a 
tratativelor dintre delegațiile 
Finlandei și Uniunii Sovietice 
cu privire la arendarea către 
Finlanda a părții sovietice a 
canalului Saima.

Cele două părți au 
reluarea tratativelor 
viitor apropiat.

înțelegerea asupra
tratative a fost realizată încă 
in cursul vizitei în Uniunea 
Sovietică a lui Urho Kekko
nen, președintele Finlandei, in 
noiembrie anul trecut.

hotărît 
intr-un

acestor

DJAKARTA. — Președinte
le Sukarno însoțit de minis
trul Chairul Saleh, amiralul 
Martadinate, șeful marelui

altele : „împreună cu 
din lume noi trebuie

ne printre 
loji tinerii 
să ne dăm contribuția la stabili
rea unei noi societăți din care 
vor dispare pentru totdeauna ex
ploatarea, nedreptatea, mizeria și 
războiul !".

CELINE KROES
Paris, 30 noiembrie 1961.

seda arma nucleară. In ciuda 
opoziției reprezentanților Sta
telor Unite*  Angliei și Franței, 
Comitetul Politic a adoptat 
rezoluția cu 57 voturi, contra 
12 și 32 de abțineri. Împotri
va rezoluției au votat țările 
membre ale blocului N.A.T.O., 
cu excepția Norvegiei și Da
nemarcei.

Luînd cuvîntul în numele 
delegației Uniunii Sovietice, 
L. I. Mendelevici a subliniat 
că, deși această rezoluție are 
unele lipsuri serioase va sus
ține rezoluția deoarece ea re
prezintă un efort în plus pen
tru micșorarea încordării și a 
pericolului unui 
clear.

Sprijinim acest 
spre micșorarea 
unui război nuclear, a spus re
prezentantul Bulgariei care a 
urmat la cuvint. Ne-am pro
nunțat întotdeauna pentru ase
menea inițiative. Spre exemplu 
am sprijinit și sprijinim pro
punerea Republicii Populare 
Romîne cu privire la transfor
marea Balcanilor într-o zonă a 
păcii, într-o zonă denucleari- 
zată.

război nu-

pas modest 
pericolului

Artista franceză Brigitte Bardot 
șantajată de uitracaloniaiiști

stat major al Forțelor mari
time militare, primarul Dja
kartei, Sumarno, și alți func
ționari superiori a vizitat o- 
rășelul muncitorilor sovietici 
din Djakarta. Președintele 
Sukarno a sădit alături de 
bustul lui Lenin un pom al 
prieteniei.

paravan pentru menținerea 
dominației coloniale în Iria- 
nul de vest. Numeroși comen
tatori burghezi consideră a- 
ceasta drept o dovadă a în- 
frîngerii politicii Olandei față 
de Irianul de vest.

HAGA. — Convingîndu-se 
in cursul dezbaterilor la se
siunea Adunării Generale 
O.N.U. că planul olandez al 
așa-zisei internaționalizări a 
Irianului de vest, prezentat la 
O.N.U., este condamnat la 
eșec, guvernul olandez a ho- 
tărit să-și retragă planul îna
inte de a se trece Ia vot. Nu
meroși delegați au caracteri
zat pianul olandez ca o încer
care de a folosi O.N.U. drept

CARACI. — La Caraci a iz
bucnit încă un mare incendiu, 
al patrulea din această lună, 
care a distrus locuințele a 
5.000 de oameni. Cinci persoa
ne au fost ucise, iar alte zece 
rănite.

PARIS. — După cum anunță 
agenția France Presse, la 29 
noiembrie a sosit la Dakar 
(Republica Senegal) o escadră 
franceză formată din patru 
nave de război.

diile. Ei au subliniat că 
versifate nu sînt decit 3 
fii și fiice de muncitori,

Tineretul muncitor din 
este un tineret combativ. El a do
vedit lucrul acesta in cursul mi
nunatei manifestații din Paris a 
celor 20 mii de tineri și tinere, 
manifestație care s-a desfășurat în 
timp ce aveau loc lucrările con
ferinței. Delegații la conferință au 
salutat cu căldură pe tinerii care 
au ieșit în străzi pentru a-și 
prima opoziția lor față de 
boiul 
rința 
pace 
toate

La
lat propunerea privind organiza
rea unei mari săptămîni de aefi-. 
uni în apărarea revendicărilor ti
neretului muncitoresc francez. A- 
ceasfa va avea loc în primele 
săptămini ale anului 1962.

Participanții la conferință 
ascultat cu atenție cuvîntul 
tinăr muncitor algerian care a 
bit despre cei 250 mii de tova
răși ai săi a căror situație în Fran-, 
ța este deosebit de tragică. Ti
nerii muncitori francezi prezenți 
la conte- r.ță și-au manifestat so
lidaritatea cu lupta dreaptă a po
porului, a t.neretului algerian.

In sala conferinței au izbucnit 
ovații furtunoase atunci cînd s-a 
dat citire mesajului trimis de cos
monautul sovietic Gherman Titov. 
Am asistat la o demonstrație stră
lucită de dragoste față de Uniu
nea Sovietică.

La terminarea lucrărilor, confe
rința a lansat un apel către tine
ret, un ape! la unirea tinerilor 
din Franța. In acest apel se spu-

Franța

colonialist din Algeria și 
lor arzătoare de a trăi 
și prietenie cu tinerii 
țările lumii.
conferință delegații au

ex- 
răz- 
do- 

în 
din

vo-

au 
unui 
vor-

♦

Tineretul ecuadorian 
condamnă 

activitatea bandelor 
de 

contrarevoluționari 
cubani

ti niunea Tineretului Revolufio- 
/ / nar din Ecuador a cerut 

autorităților din Guayaquil 
să ia măsuri împotriva activității 
antiecuadoriene desfășurate de 
organizațiile americane și de con
trarevoluționarii cubani pe terito
riul Ecuadorului. Documentul acu
ză S.U.A. și bandele contrarevolu
ționarilor cubani de violare a con
stituției țării, prin atacarea lideri
lor Uniunii Tineretului Revoluționar 
și a locuințelor acestora, precum și 
de acțiuni îndreptate împotriva 
luptei juste a poporului ecuado
rian pentru abrogarea „protocolu
lui de la Rio de Janeiro". Uniu
nea denunță, de asemenea, com
plotul pus la cale de S.U.A, în 
vederea dezlănțuirii unei noi a- 
gresiuni' împotriva Cubei.

REDACȚIA fi ADMINISTRAȚIA! București, Piața aSdnteii", Tel. 17.00.10, Tiparuli Combinatul Poli grafic „Casa Scînteil'

PARIS 30 (Agerpres). — 
Prelungirea războiului din Al
geria favorizează întețirea ac
țiunilor provocatoare ale ban
delor teroriste ultracolonia- 
liste.

Zilele acestea, cunoscuta 
artistă de cinematograf Bri
gitte Bardot a primit o scri
soare în care i se cerca văr
sarea unei sume de 50.000 de 
franci noi în fondul așa-numi- 
tei „Organizații armate secre
te", a ultracolonialiștilor și 
era amenințată cu represiuni 
dacă nu va da curs acestei 
„cereri".

La 30 noiembrie săptămîna- 
lul francez „L’Express" a pu
blicat fotocopia acestei scri
sori semnate în numele „statu
lui major" al O.A.S. de către 
șeful serviciului financiar al 
acesteia, J. Lenoir.

Scrisoarea se încheie cu cu
vintele : „Neexecutarea aces
tui ordin va atrage după sine

intrarea în acțiune a secției 
speciale a „armatei secrete".

în fața amenințărilor O.A.S.- 
ului, Brigitte Bardot s-a adre
sat tribunalului. Totodată ea 
a trimis o scrisoare redacto
rului șef al săptămînalului 
francez „L’Express" în care 
scria: „V-am trimis fotoco
pia acestei scrisori de ame
nințare pentru a o folosi cum 
credeți de cuviință în cadrul 
luptei pe care o duce ziarul 
dv. împotriva acestei organi
zații teroriste. Fie că o veți 
publica sau nu, vă pot aduce 
la cunoștință că nu voi ceda 
în fața amenințărilor de șan
taj, nu voi ceda întrucît nu 
doresc să trăiesc într-o țară 
fascistă".

Agenția France Presse, sub
liniază că acesta este primul 
caz cînd o persoană șantaja
tă de elementele ultracolonia- 
liste intentează acțiune judi
ciară împotriva acestei orga
nizații fasciste, teroriste.

Zarvă cu caracter diversionist
LEOPOLDVILLE 30 (Ager

pres). — Corespondentul TASS 
V. Fediașin transmite:

Zarva stîrnită în jurul inci
dentului din Kindu, cînd un 
mic grup de soldați congolezi, 
sub influența unei acțiuni in
stigatoare, a ucis 13 aviatori 
militari italieni 
O.N.U., continuă, 
acestei campanii 
tice caută cu 
abată atenția de la cele mai 
importante probleme care stau 
astăzi în fața Congoului și a 
guvernului său.

Guvernul central a luat mă
suri urgente pentru anchetarea 
evenimentelor din Kindu, tri- 
mițînd o comisie guvernamen
tală specială care și-a publi
cat raportul oficial.

Comisia a relevat că la baza 
evenimentelor din Kindu se 
află o provocare intenționată 
și a indicat nominal pe cei vi- 
novați.

în serviciul 
Organizatorii 
propagandis- 
orice preț să

Tocmai această împrejurare 
nu dă liniște complotiștilor. Ei 
încearcă să arunce vina pen
tru incident asupra conducerii 
acelor subunități ale armatei 
congoleze naționale care au 
început cu succes ofensiva îm
potriva Katangăi. In paginile 
presei occidentale și a presei 
locale reacționare au apărut 
„propuneri" provocatoare și 
chiar acuzații directe la adre
sa comandamentului grupului 
din Stanleyville al armatei 
congoleze, la adresa prim-mi- 
nistrului adjunct al republicii, 
Gizenga, și a altor militanți 
congolezi

In aceste condiții pare foarte 
ciudată poziția conducerii 
O.N.U. în Congo. Reprezen
tanții O.N.U. au cerut crearea 
unei comisii mixte pentru o 
nouă anchetare a incidentului 
de la Kindu*  exercitând chiar 
presiuni asupra guvernului 
central congolez.

Acțiuni piraterești 
colonialiștilor portughezi

DELHI 
sfîrșitul 
trupele coloniale portugheze, 
amplasate pe insula Anjidiv, 
au deschis focul asupra unor 
nave de pescuit indiene, a- 
flate la 4 mile de portul Kar- 
war de pe coasta de vest a In
diei, omorînd un pescar și ră
nind alți doi. Continuind ac
țiunile agresive, în ultimele 
zile, după cum anunță agenția 
Reuter, nave militare portu
gheze patrulează de-a lungul 
țărmului vestic indian intre

30 (Agerpres). — La 
săptămânii trecute,

Goa și insula Anjidiv — am
bele posesiuni portugheze.

Toate aceste acțiuni, prin 
care — după cum scrie ziarul 
„Indian Express" — Portuga
lia încearcă să facă o „de
monstrație de forță”, au stâr
nit indignarea opiniei publice 
indiene.

Luînd cuvîntul în Camera 
Populară a Parlamentului in-, 
dian, primul ministru Nehru a 
declarat că guvernul va lua 
măsuri eficiente pentru a pre- 
întîmpina noi acțiuni agresi
ve de acest fel.
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Șcianovski. Bronstein 
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. de-a 10-a runde în clasament con
duce Spasski cu 1 puncte urmat 
de Holmov cu 6V2 puncte.
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Pentru tot mai numeroși ama
tori de turism din tara noastră, 
sosirea anotimpurilor reci în
seamnă un nou prilej de afirmare 
a pasiunii lor mai noi sau mai 
îndelungate. Frumusețile toamnei 
sînt gustate de mii și mii de oa
meni ai muncii ca.e, săpfămînal, 
se recreează vizifînd locuri pito
rești, orașe și regiuni de mare 
interes turistic. Numeroase 
în ultima vreme excursiile 
care participă grupuri masive de 
muncitori din gospodăriile agri
cole colective. Sute de colectiviști 
din 
reșfi, 
Tg.

Craiova, Timișoara, Bucu- 
Constanța, Pitești, din 

Secuiesc, Codlea, Agnita, 
Lehliu, și alte localități au vizitai 
Capitala, orașele Făgăraș, Sibiu 
și Brașov, Valea Prahovei și a 
Oltului, au participat la excursii 
de schimb de experiență între 
gospodării agricole din aceeași 
regiune sau din alte regiuni ale 
țării. La Timișoara, agenția O.N.T. 
Carpați își propune în prezent să 
confinuie excursiile cu colectiviști 
in capitala regiunii, pentru vizi
onarea spectacolelor de operă și 
vizitarea frumosului oraș de pe 
Bega.

Și numeroase colective de 
muncitori din fabrici și uzine 
și-au trimis mereu mai mulfi re
prezentanți în excursiile organi
zate de O.N.T. Carpați. De la 
fabricile „Donca Simo" și „Kirpv" 
din București, de la topitoria de 
in din Reci, regiunea Brașov, din 
întreprinderile și uzinele sibiene, 
brașovene sau timișorene, sute de 
excursioniști au vizitat văile Oltu
lui și Prahovei, Curtea de Argeș, 
muzeele Doftana și Peleș. Mulfi 
turiști din întreaga ■ țară se în
dreaptă tot mai des spre Bicaz 
pentru a cunoaște minunatele 
construcții de aici, precum și im
presionantul monument natural — 
Cheile Bicazului — din apropie
rea stațiunii Lacul Roșu. Spre a- 
ceste locuri de un rar pitoresc se 
poate urma, în ultimul timp, și 
un nou traseu, mai scurt și mai 
plăcut : Brașov — Tîrgul Secuiesc
— Onești — Tg. Ocna
— Bicaz.

Apropierea vacanței 
pentru elevi și studenți 
cată de tot mai numeroase 
reri pentru taberele ce se 
organiza prin O.N.T. Carpați la 
Borșa, Diham, în Ciucaș și în alte 
locuri. Sute de studenți de la in
stitutele Medcc-Farmaceufice, de 
Artă Te, 
de Cais

Echipa de fotbal a U.R.S.S. 
a obținut miercuri seara la 
Montevideo un nou succes re
marcabil, învingînd cu 2—1 
(2—1) puternica selecționată a 
Uruguayului, țară care a cîș- 
tigat de două ori campionatul 
mondial de fotbal (în anii 1930 
și 1950). Meciul dinamic și de 
foarte bun nivel tehnic 
disputat pe 
nario în fața 
tatori.

în primele 
gazdele au 
dar apărarea echipei sovietice 
și în special portarul Iașin 
nu au lăsat să treacă nimic, 
în continuare jucătorii sovie
tici preiau inițiativa, lansează 
tot mai multe atacuri spre 
poarta echipei uruguayene. în 
minutul 27 Gusarov primește 
o pasă de la Netto, driblează 
doi apărători uruguayeni și 
înscrie plasat. Reacția echipei 
uruguayene este imediată. 
După numai două minute, ex
trema dreaptă Cubilla egalea
ză. Spre sfîrșitul reprizei, e- 
chipa U.R.S.S. trece din nou 
la ofensivă și în minutul 42 
Ponedelnik mărește scorul cu

*

s-a 
stadionul Cente- 
a 50.000 de spec-

10 minute de joc 
atacat dezlănțuit

Cupa

— Bacău

c/e 
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iarnă 
mar- 

ce- 
vor

și Ci-ematograr ca, 
de la Institutul oe 

■e și geologe <fin 

prirr-e viitorîî oespefi ai -sbe-e- 
lor de ier--ă. Si oe elevii ce la 
nu-.e-oase școli medii din Capi
tală, de la Școala tehnică de ar
hitectură și construcții, Școala teh
nică sanitară ș.a. îi vom întîlni 
in vacanță în taberele pentru 
elevi.

In sfîrșit la ordinea zilei sînt 
înscrierile la excursiile de reve
lion. Agențiile OJ4.T. Ca-pați re
gionale organ'zează reveiloane 
la Băile Hercuiaie, Păltiniș, B"ea 
Lac, la cabanele oii Poiana Bra
șov, la hotelul Sportșrilor, la ca
banele d'n Bucegi și în stațiunile 
de pe Valea Prahovei,

B. LAURENȚIU

un șut imparabil. In repriza a 
doua jocul se desfășoară în 
aceeași cadență rapidă cu ne
numărate atacuri la ambele 
porți însă, nici una din echi
pe nu reușește să mai înscrie.

Arbitrul argentinian Juan 
Brozzi a condus următoarele 
formații; U.R.S.S. : Iașin, Du- 
binski, Maslenkin, Cioheli, 
Netto, Voronin, Metreveli, Gu
sarov, Ponedelnik, Mamîkin, 
Meshi.

Uruguay : Maidana, Troceh, 
Alvarez, Gonzales, Concalves, 
Marique, Cubilla, Silva, So- 
sia, Douskas, Pintos.

Fotbaliștii sovietici și-au în
cheiat astfel, în mod strălu
cit turneul întreprins în Ame
rica de Sud. Ei au 
cele mai optimiste 
sticuri, obținînd trei 
din trei meciuri, ceea 
o altă echipă europeană nu 
a izbutit pină acum cînd a 
jucat în America de Sud. 
După cum se știe, înaintea 
meciului de la Montevideo, 
„11-le sovietic" a învins la 
Buenos Aires echipa Argenti
nei cu 2—1 și 
chipa Chile cu

Cupelor

depășit 
prono- 
victorii 
ce nici

la Santiago e-
1—0.

Progresul—Leixoes 04
Pe Stadionul „23 August" 

din București în prezența a 
40.000 de spectatori s-a dispu
tat ieri meciul retur dintre 
echipele Progresul București 
și Leixoes Porto, meci care a 
contat pentru optimile de fi
nală ale competiției de fotbal 
„Cupa Cupelor".

Desfășurată pe un timp 
umed și cețos, întîlnirea a luat 
sfîrșit cu scorul de 1-0 (0-0) în 
favoarea echipei portugheze, 
calificată astfel în sferturile 
de finală. După cum se știe, 
prima întîlnire, disputată la 
Lisabona, se terminase la ega
litate 1-1. Fotbaliștii echipei 
Progresul au avut aproape tot 
timpul inițiativa jocului. Ei au 
atacat insistent, atît în prima 
repriză cît și în cea de a doua, 
au șutat deseori la poartă, dar 
în același timp au ratat ne
numărate ocazii de gol. înain
tașii echipei gazdă au pierdut 
un meci pe care după aspec
tul jocului*  meritau să-l 
ciștige.

Echipa portugheză a făcut

Tragerea la sorți 
a sferturilor de finală

BUDAPESTA 39 (Agerpres). 
— Comitetul de organizare a 
competiției de fotbal „Cupa 
Cupelor”, întrunit joi la 
Budapesta, a procedat la tra
gerea la sorți a sferturilor de 
finală. întîlnirile se vor dispu
ta astfel: Dinamo Zilina (R. S. 
Cehoslovacă) — Fiorentina (Ita
lia) ; Motor Jena (R. D. Ger
mană) sau Alliance Dudelange 
(Luxemburg) - Leixoes : Uj
pest Dozsa (R. P. Ungară — 
Dunferline (Scoția); Werder 

Germană) —Bremen (R. F.
Atletico Madrid (Spania). S-a 
hotărît totodată 
aibă loc la 10 mai în orașul 
Glasgow.

O N. T „Carpați“-Agenția București

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

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

— La excursiile de sfîrșit de săptămină cu autocarele 
pe Valea Oltului Pensiune completă. Plecarea sîmbătă 
d.a. întoarcerea duminică seara. Costul excursiei 
68.90 Iei.

— în fiecare sîmbătă d.a. 
Prahovei în stațiunile Sinaia 
cabane din masivul Bucegi. 
48.30 Ici,

— La excursiile organizate
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 Ia Agenția din Calea Victoriei nr. 100, 
Bd. Republicii nr. 4 și filiala din Bd. Republicii nr. 68.

— cu trenul — pe Valea 
și Predeal, precum și la 
Costul excursiei 33,30—

Partida dintre marii maeștri 
Paul Keres și Mihail Tal progra
mată în cea de-a 9-a rundă a 
campionatului unional de șah 
a tost urmărită cu mare interes 
de publicul spectator. Avînd pie
sele negre fostul campion mon
dial a ales apărarea Tarrasch cu 
intenția de a-l atrage înfr-un joc 
de complicații pe partenerul său. 
Keres a forțat schimbul damelor 
și a obținut inițiativa. Tal s-a a- 
părat însă foarte bine și partida 
s-a dat remiză la mutarea 34. Li- 

. derul clasamentului, Boris Spasski, 
a făcut remiză cu Lein. Cu ace
lași rezultat s-au terminat parti- 

Gipslis— 
învins 
Vladi- 
cedat 
cefei

Cu prilejul campionatelor 
de tir ale Asociației Spartak, 
care au loc în prezent la Su- 
humi, cunoscutul trăgător Iuri 
Nikandrov a stabilit un nou 
record unional în proba de ta
lere aruncate din șanț, mar- 
cînd 295 
sibile.

puncte din 300 po-

AUREL MIHAILOPOL (R.P.R )
Se naște o poveste

(Al III-lea Salon internațional

HECTOR GARCIA (Mexic)
Cerșetorul

da arta fotografică al RPR)

» 
un joc de sti'ictă apărare, une
ori obstructionist, și a contra
atacat destul de rar. La unul 
dintre aceste contraatacuri, în 
minutul 61, centrul atacant 
Osvaldo a reușit să înscrie 
singurul punct al partidei, 
printr-un șut, de la aproxima
tiv 14 m. De remarcat că fot
baliștii bucureșteni au avut 
ocazia să egaleze în mai multe 
rînduri dar ei n-au izbutit s-o 
facă. In minutul 73 Oaidă a 
tras în bară și tot el spre sfîr
șitul jocului de la numai 3 m 
a trimis mingea cu capul peste 
poartă.

Arbitrul Franz Mayer (Aus
tria) a condus următoarele 
formații : Leixoes Porto : Rol- 
dao — Santana, Moreira — Ja
cinto, Raul, Pacheco — Madei- 
ros, Ventura, Osvaldo, Olivera, 
Gomes. Progresul București : 
Mîndru — Smărăndescu II, Ca- 
ricaș, Nedelcu — Ioniță, Paș- 
canu — Oaidă, Protopopescu, 
Voinea, Marin, Baboîe.

Fotbal
retur pentru optimile 

„Cupei Cupelor"
Jn meci 

de finală ale 
Uțpest Budapesta a învins pe Ațax 
Amsterdam cu 3—1 (1—0). Echi
pa olandeză care cîștigase pri
mul meci doar la un punct dife
rență (2—1) este eliminată din 
competiție, în timp ce Ujpest se 
califică în sferturile de finală.

• Meciul retur pentru com
petiția de fotbal „Cupa Cupe
lor" disputat între echipele 
Dinamo Zilina și Olimpiakos 
Pireu s-a soldat cu scorul de 
1-0 (1-0) în favoarea jucători
lor cehoslovaci. Dinamo Zilina 
care a cîștigat și primul meci 
(3-2) s-a calificat în sferturile 
de finală.

« In cadrul competiției de 
fotbal „Cupa orașelor tîrguri" 
la . Bratislava a avut loc 
joi partida de baraj din
tre formațiile MTK Budapesta 
și Lokomotiv Leipzig. Au cîști
gat jucătorii din Budapesta cu 
2-0 (1-0).

Acțiunea de vaccinare 
împotriva gripei

In cadrul măsurilor com
plexe luate în vederea pre
venirii bolilor contagioase. 
Ministerul Sănătății și Preve
derilor Sociale organizează 
între 1—25 decembrie o nouă 
acțiune de vaccinare a popu
lației împotriva gripei.

In această acțiune vor fi 
vaccinate persoanele între 
16—55 ani din întreaga țară. 
Vaccinarea se va face prin 
pulverizarea intranazală.

Vaccinările se fac la cir
cumscripțiile sanitare terito
riale, la serviciile sanitare 
din întreprinderi, instituții sau 
din alte locuri de muncă.

(Agerpres)
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La Atelierele navale „Filimon Sîrbu" din Giurgiu a fost reconstruit vasul de pasageri 
„Tallin" cu o capacitate de 350 persoane. Peste cîteva zile el va pleca în cursă.

cu ocazia revelionului în

-A*., ^$£3%

La cercul de croitorie de la Casa pionierilor din Cluj 
pionierele se inițiază în arta broderiei.

Foto : S. NICULESCU

Statuia care plînge
La intrarea in podul New 

York te intîmpină o statuie. 
Uriașă, aureolată și cu o 

simbolică fădie, a luminii, în 
mină. Am privit-o pe vremuri, oe 
aproape, emoționat — fiindcă 
știam — a fost ridicată in nădej
dea că va ocroti liberarea. Ve
tustă, abandonată, inutilă, desue
tă, întruchiparea atrfor speranțe 
trădate, supraviețuiește astăzi, pă
răsită și incomodă, ca un vesti
giu sărac și gratuit al unor aspi
rații pierdute. Și-n ochii ei oe 
piatră deslușesc lacrimi.

In Statele Unite se petrec fapte 
de o sălbatică inumanrta4», arrurr 
tind, în 1961, de epoca s nică și 
rușinoasă a domniei lui Mc Cari- 
hy. Am fost în țara lui Linca,n și 
știu ce oroare iscă acest nume. 
Am vizitat patria lui Franklin De
lano Roosevelt și mi-am dat sea
ma ce sentiment de mînie și de 
revoltă stirnește amintirea lui Mc 
Carthy. Am întîrziat in case de 
fermieri, de muncitori și de inte
lectuali care nu-i rosteau numele, 
dintr-un simțămînf de dispreț. Mc 
Carthy reprezintă una din vremile 
cele mai negre și mai odioase, 
cînd cei mai buni fii ai Americii 
au fost tîrîfi în fața unor comi- 
siuni de anchetă oneroase și de
căzute, puși înaintea unor mar
tori plătiți, zvîrliți în închisori 
blestemate în care luptătorii de
votați cauzei libertății, progresului 
social și păcii și-au lăsat lumina 
ochilor și uneori viața. Numele 
lui Mc Carthy e in Statele Unite 
sinonim cu samavolnicia, barbaria, 
cu teroarea și fascismul, expresii 
abjecte ale imperialismului ajuns 
la cel mai decăzut prag. Mc 
Carthy a trecut, mccarthysmul a 
intrat în dicționar la paragraful 
unei semnificații imunde și tot ce 
e curat, omenesc și demn în A- 
merica spera că o asemenea ti
căloșie nu mai este cu putință. 
Și fotuși, iată, în 1961, în anul în 
care Gagarin și Titov au tăiat pir- 
tii în tăria cerului, dind conștiin
ței umane un îndreptățit senti
ment de mindrie și onoare, în a- 
cest an cînd înfreaga umanitate 
năzuie la ivirea unor zori de li
niște, care să asigure speciei 
dreptul la speranță, în America 
lui Lincoln și a lui Franklin De
lano Roosevelt o legislație fascistă 
încearcă să zvîrle pe comuniști 
în temniți, la adăpostul unei pre
vederi abjecte, emanații draconi
ce ale unui spirit alienat. Legis
lația Mac Caran cere comuniști
lor americani să se recunoască 
„agenți ai unei puteri străine". 
Cine refuză să semneze o ase
menea declarație e pîndit de în
chisori și, pentru fiecare zi de în- 
tîrziere, în darea declarației, de 
o amendă fabuloasă. „O biata 
mea Americă, spunea acum două 
decenii Walt Whitman, condu
cătorii tăi sînt uneori de o naivi
tate care m-ar putea înduioșa, de 
nu m-ar cuprinde mînia". Mă gîn- 
desc în această clipă la Wa|t

fi*  
Ce 
cit 
se-

Whitman și mă întreb : să 
vorba numai de „naivitate" ? 
cap sănătos, iogic și cit da 
informat, mai poate crede în 
colul nostru în gogorița „comu
nismului exportat” ? Ce judecată 
limpede mai poate repeta astăzi, 
fără teama de a se face de ris 
în fata lumii, sloganul ruginit, în
trebuințat de fasciști pină ia to
cire și obsesie, cu privire la „co
muniștii — agenji ai Moscovei"? 
In Statele Unite există comuniști 
cum există în întreaga lume, cum 
există pretutindeni pe planeta 
noastră, oamenii cei mai înaintați 
ai epocii, însuflețiți de o învăță
tură fără de moarte, animați de 
idealuri care nu pier, revoluțio
nari devota)i cauzei progresului, 
patrioți luminați, căliți la focul 
unor lupte aprige, în a căror ini
mă fierbe nestins dorul libertății

CU

pr«-
ca

Să înceteze
persecuțiile 

împotriva Partidului 
Comunist din S.U.A.!

și pe care nici o samavolnicie, 
nici o prigoană nu-i poate fringe.

Sînt asemenea oameni în Ame
rica. Ei privesc cu sufletul plin 
de o nemărginită dragoste spre 
adevărata lume liberă a planetei 
noastre, spre lagărul păcii, unde 
idealurile pentru care luptă as
tăzi comuniștii americani au de
venit de decenii o realitate con
cretă, palpabilă și imediată. Cum 
își închipuie — în biata lor rătă
cire — cei care au pus în circu
lație legea Mac Caran că vor pu
tea opri cu un 
silnică și ridicul 
rea spre lumină 
devotați trup ți 
scump crez de 
imaginează că vor stăvili cu niște 
biete litere imprimate pe o hotă- 
rîre, cursul Istoriei ?

Comuniștii americani reprezintă 
pe cei mai aleși fii ai poporului, 
continuatorii, într-o nouă epocă 
istorică, și cu sarcini inedite, ai 
dîrzilor luptători cari au eliberat 
continentul american de sclavia 
colonială engleză, cari au cîști
gat independența, cari și-au dat 
cu prisosință și abnegație sîngele 
în războiul de secesiune, cari 
și-au adus aportul de jerfe la 
lupta împotriva hitlerismului. Cum 
își închipuie zbirii neo-fasciști, cu 
nimic mai puțin odioși decît pre
decesorii lor, că pot fringe gru
mazul comuniștilor cu o lege, cu 
niște închisori — oricît de cum
plite ar fi ele — și cu amenzi 
oricît de greu ar atîrna asemenea 
bestiale sperietori ? Ce aparat de 
tortură — scornit de vreo minte 
drăcească — poate împiedica ră-

petec de hîrtie 
stupidă, mișca- 

a unor oameni 
suflet celui mai 
via|ă, cum își

săritul soarelui, ți chiar dacă s-ar 
născoci un ceasornic ale cărui 
ace ar merge înapoi, cred inspi
ratorii persecutorilor comuniștilor 
că un asemenea cadran ar fi de 
ajuns ca să împiedice venirea 
luminii după scurgerea nopții ?

Nu, legea Mac Caran nu clin
tește în Statele Unite nici o con
vingere și nici o devoțiune. în 
schimb aruncă încă un reflector 
asupra consecvenței administra
ției Kennedy în ceea ce privește 
apărarea „sfintelor drepturi cetă
țenești".

„Am venit la conducere — de
clara la instalarea sa actualul pre
ședinte — ca să veghez. Tot ce a 
visat Abraham Lincoln și a apărat 
el cu sfințenie, va fi apărat 
sfințenie".

Dar testamentul marelui 
ședințe spunea : „Veghiafi
minciuna să nu fie confundată cu 
adevărul" și iată că în anul de 
grație 1961, minciuna nu e con
fundată cu adevărul, ci i-a luat 
locul cu o sinistră sfidare.

„Vegheați ca sfînta libertate să 
nu fie 
în anul 
bertafe 
printre 
bitrarul

„Vegheați ca nici unui om să 
nu i se siluiască libera lui con
știință" și, dacă în anul 1961, co
muniștii sînt scoși în afara legii, 
mă întreb a cui conștiință rămîne 
teafără, liberă de constringeri, în 
patria lui Abraham Lincoln ?

Și totuși legea lui Mac Caran, 
această rușinoasă pecingine a Sta
telor Unite din această epocă, nu 
va fi pînă la 
zerabil petec 
tat, fiindcă 
poet-profef 
există cătușă să paralizeze brațele 
ce se înalță spre cer, și nici 
furi să zăvorască în celule, 
rite devotate libertății".

★
în portul New York, ca 

semn al timpului, din orbitei» 
goale și deznădăjduite ale Statuii 
Libertății par să picure lacrimi.

Vor fi înfr-o zi ale bucuriei, 
eînd va fi înfrîntă samavolnicia.

înlocuită cu arbitrarul" și 
de grație 1961, sfînta li- 

zace undeva în beci, 
obiectele părăsite, iar «r- 
a devenit lege.

sfîrșit decît un mi- 
de hîrtie, mîine ui- 
— vorba aceluiași 
Walt Whitman „nu

lan- 
spi-

un

AUREL BARANGA 
--- •—

Revista pariziană „Fran
ce Nouvelle" a publicai 
nu demult însemnările zia
ristului Gruny Payie des
pre insula Reunion, colo
nie franceză. Publicăm 
astăzi aceste înseninări.

nsula Reunion se 
află la 800 de ki- 
metri spre răsă
rit de Madagas
car. Ea a fost 
nelocuită pînă în 

ne- 
de 

nu- 
au

anul 1624. în acel an 
gustorii din „Societd 
l’Orleans", acționînd în 
mele „regelui creștin", 
transformat această insulă 
într-o colbnie a Franței.

Insula Reunion dispune de 
frumuseți neobișnuite. Ea este 
bogată în esențe lemnoase 
valoroase, are pămînturi fer
tile și rodnice. Populația 
insulei este formată din ur
mașii primilor coloni francezi 
și ai robilor lor — originari 
din Africa. Numărul locuitori
lor creștea în permanență pe 
seama emigranților veniți 
din Franța, India și China. 
Situația izolată a insulei Re
union a contribuit ca acești 
emigranți să se rupă de 
populația băștinașă a țări
lor lor. Francezii n-au fost 
excluși din acest proces. Pe 
insula Reunion s-a format un 
grup de populație, care vor
bește un dialect deosebit.

De aceea este absurdă a- 
firmația că populația insulei 
Reunion „reprezintă francezi 
adevărați" și că „Reunion 
este o parie integrantă a 
Franței".

Economia insulei Reunion a 
fost destinată întotdeauna

prelucrarea 
cer atrage- 

considera-

pentru aprovizionarea metro
polei. Din această insulă se 
exporta în Franța cafea, con
dimente și, în ultimul timp, 
trestie de zahăr.

Insula a fost transformată 
într-o anexă agrară cu o eco
nomie de monocultură : tres
tie de zahăr.

Cultivarea și 
trestiei de zahăr 
rea unor fonduri
bile. Aceasta a dus la apa- 
rijia pe insulă a unei pături 
de capitaliști locali. Contra
dicțiile. care au apărut între 
fabricanții locali de zahăr și 
capitaliștii din metropolă, au 
fost rezolvate, ca de obicei, 
pe seama oamenilor muncii 
atît francezi, cît și ai celor 
din Reunion.

Lipsiți de drepturi politice 
reale și supuși discriminării 
rasiale, locuitorii din Reunion 
s-au ridicat în repetate rîn- 
duri la lupta pentru îmbună
tățirea situației lor.

72 la sută din 
prietari stăpînesc pe 
Reunion numai 7 la sută din 
suprafața totală. Iar marilor 
latifundiari le revine peste 
60 la sută din pămînt.

Cu excepția fabriailor 
zahăr, pe insulă nu 
întreprinderi industriale. Toa
te fabricile aparțin unui nu
măr de cinci societăți produ-

micii pro- 
insula

de 
există
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care sînt 
proprietari 
ani, mo- 

și-au con- 
situația în

cătoare de zahăr, 
concomitent și 
funciari. In ultimii 
nopoluiile franceze 
solidaf simțitor 
țară. Societății producătoare 
de zahăr „Le Sucrerie d’outre 
mere" îi aparțin 3 mari fa
brici de zahăr. Comerțul de 
import este concentrat în 
mîinile companiilor „Marseil- 
leuse", „La Lyonnaise" și 
„L'Emirne". Băncile locale 
„Bankque de la Reunion" și 
„La Societe Bourbonnaise de 
Credit" au fost înghițite de 
banca franceză „Credit Lyon
naise".

Micile fabrici locale au fost 
înghițite de monopoluri. Me
seriașii nu pot face față con
curenței importului francez. 
Suprafața cultivată cu 
ruir.b, legume și tutun se re- 
strînge pe seama lărgirii se
mănăturilor de trestie de za
hăr. Toate mărfurile de con
sum sînt importate. Balan
ța comercială a insulei Re
union este în permanență de
ficitară. Una din urmările a- 
cestei situații este nivelul 
extrem de coborît de trai a! 
populației. Salariul minim 
garantat (51 franci pe oră) 
este extrem de mic. ’ 
locuitori ai insulei nu 
nici măcar aceasta 1

Șomajul constituie un fla-

al 
su- 

Namai 
știe sâ

situația

po-

Iar cîți 
primesc

gel permanent al insuiel. în 
Reunion mortalitatea infantilă 
este foarte mare. In 1957, la 
1.000 de copii în vîrstă pînă 
la un an s-au înregistrat 326 
cazuri de deces. Vîrsia me
die a populației — 25 ani — 
este una dintre cele mai scă
zute din lume. Fiecare 
16-lea locuitor al insulei 
feră de tuberculoză, 
un sfert din populație 
citească și să scrie.

Adevărul despre
din Reunion a pătruns prin 
perdeaua propagandei ofi
ciale care proclamă : „Re
union este pămînt francez", 
„Reunion este raiul Oceanu
lui Indian". Chiar și ministrul 
pentru treburile departamen
telor de peste mări, Robert 
Lecourt, în timpul vizitei sale 
făcute în iulie 1960 pe acea
stă insulă, a fost nevoit să re
cunoască că populația Re- 
unionului trăiește în condiții 
de „sărăcie iără seamăn".

Nicăieri poate nu se 
nifestă atît de limpede
racterul brutal al politicii co
lonialiste. Potrivit unui plan 
se prevede ca anual să fie 
trimiși în Franța de pe insulă 
2.000 de tineri bărbați și 
număr egal de fete pentru 
să lucreze ca servitori.

Poporul Reunionului au

ma
ca-

un
ca
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împacă cu asemenea mă
suri. Locuitorii insulei luptă 
pentru ridicarea nivelului de 
trai, pentru elaborarea unor 
planuri de dezvoltare econo
mică care să urmărească ri
dicarea nivelului economic al 
țării.

Pentru a obțin» aceasta 
este necesar, în primul rînd, 
să se pună capăt dependen
ței coloniale față de Franța. 
Reunionul trebuie să-și funda
menteze relațiile cu Franța 
pe baza autonomiei și insti
tuirii unei autoguvernări de
mocratice.

Reprezentantul administra
ției gaulliste, prefectul Per- 
reau-Pradet, a răspuns la re
vendicările juste ale poporu
lui prin intensificarea regimu
lui de represiune. Prefectul 
Reunionului conduce insula 
ca un vice-rege. El poate 
concedia orice funcționar de 
stat care, după părerea sa, 
„este capabil să încalce or
dinea publică".

In mod practic, toate tunc- 
țiile în aparatul administrativ 
al Reunionului se află în 
mîinile funcționarilor metro
polei. Pe insulă nu sînt recu
noscute drepturile democra
tice elementare^ sindicatele 
sînt interzise. Cea mai neîn
semnată manifestare de pro
test este înăbușită cu cruzi
me. Organele 
ale presei sînt persecutate. 
Luptătorii activi ■---=
de eliberare sînt 
închisori.

Politica represiunii și a 
roarei constituie însă 
simptom al slăbiciunii asupri
torilor colonialiști. Nu este 
departe ziua cînd frontul larg 
al forțelor democratic*  anti
colonialiste din Reunion vor 
obțin*  vletalia definitivă.

democratice

ai mișcării 
aruncați în

te- 
un

Cinematografe
LA ÎNCEPUTUL SECOLU

LUI : Munca (16 ; 18,15 ; 20,30). 
CAZUL GLEIWITZ ; Patria (10; 
12,15 ; 14,30 ; 16,45 ; 10 ; 21). ME
CANICUL CONDUCEA TRE
NUL : Republica (9,30 ; 11,45 ;
14 ; 16,15 ; 19 ; 21,15), I. C. Fri
mu (10 ; 12 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21), 
Al. Sahia (10 ; 12 ; 15 ; 17 ; 19 ; 
21), Miorița (10 ; 13; 16,30 ;
18,45 ; 21). VINTUL S-A OPRIT 
ÎN ZORI : București (9 ; 11 ;
15 ; 17 ; 19 ; 21). NU TE LĂSA
NICIODATĂ : rulează la cine
matografele 8 Martie (15 ; 17 ; 
19 ; 21), Arta (15 ; 17 ; 19 ; 21), 
G. Coșbuc (15; 17 ; 19; 21).

LOVITURI : “ 
11 ; 13 ; 15 ; 17;
Pavei (cinema- 

13 ; 15 ; 17 ; 19 ;
(cinemascop — 

16,30 ; 18,45 ;
Magheru (10 ;

; 21), M. Gorki 
' . 18,15 ; 20,30). 
Lumina (rulează 

de la orele 10

G. Coșbuc ( 
CELE 400 DE 
Alecsandri (9 ;
19 ; 21), Elena 
scop — 9 ; 11 ;
21), Gh. Doja 
10 ; 12 ; 14,15 ;
21). CAZACII : 
12; 15 ; 17 ; 19 ;
(10 ; 12 ; 14 ; 16 
KER OGLI : “
în continuare 
pînă la orele 14, după-amiaZă 
16 ; 18,30 ; 20,45). ULTIMUL
MEU TANGO : rulează la cine
matografele : Olga Bancic (9,15;
11.30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15), V.
Roaită (9 ; 11.30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 
21,30), Volga (9 ; 11.30 ; 14 ; 16,30; 
19 ; 21,30). SPECTATORI ÎN
OFSAID : Central (10 ; 11.45 ;
13.30 ; 15,15 ; " "
RAPSODIE 
Victoria (10 ;
21). CEI TREI
ȘTIINȚA ȘI MATERIALE NOI 
— INSTINCTUL ÎNFRÎNT — 
SPANIA 1800 ; Timpuri noi (ru- 
uează în continuare de la ore
le 10 pînă la orele 21). PRO
GRAM SPECIAL PENTRU CO
PII : 13 Septembrie (10 ; 11). EL 
HAKIM : 13 Septembrie (12,15; 
14.30_; 16,45 ; 19 ; 21,15). DOUA 

ambele serii : Tinere- 
Pintilie

V.

- — , J..,'. ,
17 ; 18.45 ; 20,30).

UCRAINEANA : 
12 ; 15 ; 17 ; 19 ; 

— GINERI —

VIEȚI 
tulul (16 ; 19.30), life 
15.15 ; 19). OAMENI PE GHEA
TA : înfrățirea între popoare 
(16 ; 18 ; 20), C-tin David (15,30;
18 ; 20.30). Flacăra (15 ; 17 ; 19 ; 
21), Libertății (10 ; 12 ; 14 ; 16,30; 
18.30; 20,30). VÎNT DE LIBERTA
TE : Cultural (16 ; 18,15 ; 20,30), 
M. Eminescu (15 ; 17 ; 19 ; 21). 
RAIDUL VĂRGAT : rulează în 
continuare de la orele 10 pînă 
la orele 21 la cinematograful 
Al. Popov. CARMEN DE LA 
RONDA : Grivița (10 ; 12 ; 14,50;
17 ; 19,15 ; 21,30), Popular (10,30; 
14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15). CIELI- 
TO LINDO : 8 Mai : (15 ; 17;
19 ; 21). DOCTORUL DIN BO- 
THENOW : Unirea (16 ; 18.15 ; 
20,30), 23 August (10 ; 13 ; 15.30;
18 : 20,30). GENEVIEVE : 16
Februarie (16 ; 18 ; 20). CĂPI
TANUL DABAC ; rulează la 
cinematograful G. Bacovia (16; 
18 ; 20). PE URMELE BRACO
NIERULUI : rulează la cinema
tograful T. VIadimir">cu (15 ;
17 ; 19 ; ’' ~
(16 ; 18 ;
18 ; 20).

21), B. Delavrancea
20), Drumul serii (lț;


