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Piegătiiea profesională 
precum ți atenția cu care 
lucrează Ii permit tinăru- 
lul Marin Dorobanțu strun
gar in sectorul mecanic 
Uzina „23 August' din 
Capitală să depășească 
zilnic sarcinile de plan 

Foto : L CUCU

Au îndeplinit
planul anual

• DEVA (de la corespon
dentul nostru). — Ieri, în 
schimbul inginerului Hosu 
Mircea, laminatorii de la sec
ția laminoare 800 mm din ca
drul Combinatului siderurgic 
Hunedoara au trecut prin 
caje primele profile laminate 
în contul anului 1902, înche- 
indu-și astfel sarcinile pe a- 
nul curent cu 18 zile înainte 
de termen.

• Colectivul Uzinelor „Teh- 
nometal” din Timișoara, care 
produce diferite tipuri de uti
laje pentru agricultură și in
dustria alimentară, a raportat 
zilele trecute Ministerului Me
talurgiei și Construcțiilor de 
Mașini că a început să lucre
ze în contul anului viitor.

• In regiunea Dobrogea, a- 
proape 30 de întreprinderi in
dustriale și unități economice 
lucrează în contul anului vii
tor, iar în regiunea Ploiești 
peste 70. Prin folosirea rațio
nală a utilajelor și prin buna

gospodărire a materiilor pri
me și materialelor, în indus
tria dobrogeană s-au realizat, 
de la începutul anului și pină 
acum, economii suplimentare 
la prețul de cost de aproape 
50 milioane lei.

• In numai 11 luni colec
tivele de muncă din industria 
locală a regiunii Hunedoara 
și-au îndeplinit sarc.nile 
nuale de plan. Sporind pro
ductivitatea muncii cu aproa
pe 5 la sută față de anul tre
cut și punînd în valoare noi 
resurse locale, aceste între
prinderi au realizat o produc
ție de bunuri de larg consum 
mai mare decît anul trecut.

(Agerpres)

O delegație 
a Comsomolului 

a sosit în Capitală

In 1962: mai mult,
mai ieftin, mai bun!
Cifrele de plan pe anul viitor, în dezbaterea colectivelor întreprinderilor

La invitația C.C. al U.T.M., joi 
a sosit in Capitală o delegație a 
Comsomolului, condusă de tova
rășa L. K. Boliasnaia, secretară a 
C.C. al U.T.C.L.

Delegația va face o vizită în 
țara noastră pentru a cunoaște ac
tivitatea organizațiilor U.T.M. din 
școli, precum și a organizației de 
pionieri.

La aeroport, oaspeții au fost 
înttmpinați de membri ai biroului 
și activiști ai C.C. al U.T.M.

La fabrica de mașini
unelte din Oradea

— Pentru noi, — 
Gheorghe Gherdan, 
tățirea continuă a 
pieseloT turnate este una din 
sarcinile principale ale anu
lui 1962. Pentru a evita rebu- 
tarea pieselor, pentru a le a- 
sigura o calitate ridicată ar 
fi bine ca începînd cu anul 
viitor să asigurăm turnătoria 
cu rame de formare din oțel 
turnat. In acest fel înlăturăm 
eventualele defecte pe care 
ramele de formare din lemn, 
care se strică destul de ușoz, 
le aduc pieselor turnate. Cu 
sprijinul tehnicienilor, ingine
rilor, urmînd pilda comuniști
lor, vom lucra în așa fel încît 
să contribuim la înzestrarea 
întreprinderilor din țară cu 
mașini-unelte de cea mai 
bună calitate.

Gheorghe Gherdan este 
unul din numeroșii muncitori 
din sectorul I al Fabricii de 
mașini-unelte „înfrățirea" din 
Oradea, care au luat cuvînitul 
la consfătuirea de dezbatere 
a cifrelor de plan pe anul 
1962. Și ca el, mai toți parti- 
cipanțil la discuții au vorbit 
despre necesitatea îmbunătă
țirii continue a calității mași
nilor pe care le fabrică, au 
făcut propuneri, au arătat

spunea 
Imbună- 
calitățil

măsurile concrete ce trebuie 
luate in această direcție.

Anul viitor, in fața fabricii 
stau sarcini sporite. Producția 
globală pe Întreaga fabrică 
va crește cu 24,2 la sută față 
de anul acesta iar producția- 
marfă cu 23,4 la suită. Noile 
fabrici șl uzine care se con
struiesc în mai toate colțurile 
țării pe baza politicii Înțelepte 
a partidului nostru de indus
trializare socialistă a țării au 
nevoie de mai multe mașini- 
unelte moderne, de înaltă 
tehnicitate. Și la aceasta este 
chemat să-și aducă o contri
buție importantă șl colectivul 
Fabricii „înfrățirea" din O- 
radea.

— In anul viitor Întreaga 
atenție a sectorului se va 
concentra in jurul calității 
produselor, «punea lnginerul- 
șef adjunct Gheorghe Moldo
van. Fabrica noastră In anul 
viitor va produce 4 tipuri de 
mașini noi. De asemenea 
noua turnătorie va intra In 
funcțiune parțial. Se vor per
fecționa o serie de procedee 
tehnologice la turnare, forjare

VIORICA CLONDA

(Continuare tn pag. a 4-a)

La Uzina de strunguri
din Arad

laSectorul metalurgic de 
Uzina de strunguri din Arad 
este 
tate 
nei. 
rie, 
contur peste 70 la sută 
reperele ce intră in 
nența unui strung. Pentru a- 
limentarea ritmică a sectoa
relor prelucrătoare cu repere
le necesare nu-i lipsit de im
portanță modul cum acest 
sector, furnizor de piese semi
fabricate, își desfășoară acti
vitatea. în funcție de rezul
tatele obținute aici este „re
glat” de fapt întregul proces 
de producție al uzinei.

Dezbaterea cifrelor de plan 
pe anul 1962 a constituit un 
prilej de analiză a realizări
lor obținute de colectivul sec
torului în anul acesta, precum 
și un mijloc principal de a 
stabili noi măsuri tehnico-or- 
ganizatorice care să asigure 
realizarea ritmică a sarcinilor 
de producție pentru anul vii
tor. Referatul prezentat cu a- 
ceastă ocazie de șeful secto
rului, inginerul Ion Cîmpiatn, 
a scos în evidență tocmai a- 
cest lucru. Se arăta că reali
zările obținute în primele 
11 luni ale anului, cînd în

considerat pe bună drep- 
„sectorul cheie” al uzi- 
Aici, in secțiile turnăto- 
forjă, modelărie capătă 

din 
compo-

fiecare secție a fost depășită 
cantitatea pieselor executate, 
a creat de fapt premisa ca 
planul de producție pe anul 
1961 să fie realizat cu mai 
multe zile înainte de termen.

Majoritatea muncitorilor, 
tehnicienilor ți inginerilor 
care au luat cuvtntul în ca
drul dezbaterilor, au subliniat 
faptul că sarcinile care stau 
în fața uzinei, a sectorului 
lor, sînt pe deplin realizabile, 
că în uzină există încă multe 
rezerve interne care pot duce 
la sporirea producției.

— Greutățile întâmpinate a- 
nul acesta la turnarea batiu- 
rilor de strung, sublinia tână
rul turnător Iosif Kemf, tre
buie înlăturate pentru a asi
gura o normală desfășurare a 
procesului de producție. Pen
tru aceasta, consider necesar 
ca toate modelele să fie revi
zuite, în același tâmp comple- 
tîndu-se cele uzate, deterio
rate sau cele care lipsesc. De 
asemenea propun ca părțile 
demontabile, atât la modelul 
batâului cit și la cutiile de 
miez, să se confecționeze din 
aluminiu. Se asigură în acest

V. DINULESCU
(Continuare tn pag. a 4-a)

Doi utemiști, doi tineri colectiviști fruntași 
din comuna Luncani, regiunea Cluj. 
Prezenți mereu acolo unde gospodăria 

colectivă are nevoie de forțele și priceperea 
lor.

...Pe la jumătatea acestui an, colectiviștii 
din Luncani au c~rrstruit o seră cu o supra
față de 500 metri pătrați ; un nou izvor de 
venituri pentru dezvoltarea averii obștești- 
Era nevoie de grădinari. Utemista VIORICA 
BUGNARU a cerut să vină să lucreze aici; 
de atunci n-a precupețit nici un efort. Și 
bogăția de legume prin valorificarea cărora 
gospodăria colectivă a obținut pină acum 
un venit de peste 45.000 lei se datorește în 
mare măsură și utemistei Viorica Bugnaru.

B

ION PORUMB a vrut să devină îngrijitor 
de animale. I s-a dat în îngrijire un lot de 
25 de viței. îndrăgostit de meseria pe care 
șl-a ales-o, dornic să-și însușească metodele 
zootehnice avansate, el este un pasionat 
cititor al literaturii de specialitate- Ceea ce 
învață, aplică în practică și prin rezultatele 
pe care le obține asigură produși valoroși 
pentru dezvoltarea șeptelului — proprietate 
obștească.

Doi utemiști. doi tineri colectiviști hotârițl 
să contribuie cu toate forțele lor la continua 
înflorire a gospodăriei colective.

Foto : I. CUCU

Ca apa pîrîului 

în marele • fluviu
urica 

i o fată 
'vorba 

!' poate
firii ei
tive, puțin cam tă
cută. Lucrează de 

mai mulți ani de zile in gos
podăria agricolă colectivă din 
comuna Cumpăna, regiunea 
Dobrogea. Face parte din- 
tr-una din echipele de cîmp de 
la brigada a IlI-a, al cărei 
brigadier, Ion Giju, imi spu
sese că Aurica se numără 
printre cei mai buni tineri, cu 
care gospodăria agricolă colec
tivă de aici se mîndrește. „Este 
o fată pricepută și inimoasă" 
— o caracterizase pe scurt bri
gadierul.

Drept să spun, chtnoscînd-o pe 
Aurica mai apoi, m-am gindit 
la prima vedere dacă nu cum
va brigadierul sau președin-

Topală este 
modestă, cu 
domoală și, 
din cauza 
foarte emo-

Studiu la microscop ; în felul acesta, problemele teoretice 
se Însușesc mai ușor și mai temeinic.

Foto: GR PREPELIȚA

Prima recoltă de roșii la noi
le sere, în suprafață de 
10.000 m.p. ale combinatului 
agroalimentar „30 Decem- 

brie“-București.

LA COLTUL ROȘU AL UZIN
e dimineața pină 
seara e aceeași 
mare afluență de 
oameni pe holul 
larg și în sălile 
colțului roșu de la 

Fabrica de confecții și trico
taje din Capitală. Ce fac aici, 
de ce vin într-o singură zi a- 
tîția oameni ? Cred că sînt 
prea puțini cei care vin să ră
mână doar în hol, deși, la 
drept vorbind, au ce vedea și 
în această încăpere. Pereții 
sînt acoperiți cu fotomontaje 
care ilustrează plastic istoria 
dezvoltării fabricii, de la a- 
telierele mizere ale vechii 
„Apaca" pînă la uriașele săli 
luminoase de azi. Cifre, date, 
scene de muncă, chipuri de 
oameni, grafice și texte, poe
zii sorise chiar de muncitori, 
toate te ajută să vezi, ca prin 
stereoscop, relieful și dimen
siunile noii realități socialis
te. Și parcă nu numai din fa
brica aceasta, ci din în
treaga țară. La inaugurarea 
din 1948, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej spunea că fa
brica de tricotaje șl confecții

e abia un început, un semn 
care prefigurează viitoarele 
construcții din țara noastră. 
Realitatea a confirmat cu stră
lucire aceste cuvinte. Elevii 
de la seral care stau uneori 
pe băncile de aici și răsfoiesc 
cărțile de istorie, sîint încon
jurați de paginile ei vii. Iată, 
mi-am zis, cum poți folosi un 
spațiu oarecare pentru a face 
timpul mai frumos, pentru a 
retroverti clipele unei aștep
tări în momente educative.

In timp ce în sala mare 
muncitorii dintr-un sector 
dezbat cifrele de plan pe 1962, 
alături, într-o altă încăpere, 
brigada artistică de agitație, 
„centrală” (o numesc provizo
riu așa, fiindcă mai sînt în 
fabrică încă 7 brigăzi de sec
tor) repeta tocmai noul pro
gram inspirat din dezbaterile 
planului, din hotărîrea acestui 
mare colectiv fruntaș pe ra
mură de a investi cuvintele cu 
tăria faptei.

înainte de a poposi la bi
bliotecă, deschid ușa sălii de 
alături. E încă goală, tlxită 
doar de bănci care ajung pină

lingă tabla ștearsă proaspăt. 
Seara vor avea loc aici cursu
rile universității muncitorești, 
frecventate anul acesta de o 
sută de oameni care audiază 
expuneri despre politica parti
dului nostru, despre tehnica 
confecțiilor și despre astrono
mie. Sînt teme pe care sin
guri și le-au ales. Față de 
anul trecut, an de început, 
oarecum experimental, frec
vența e excelentă.

Biblioteca, tot „centrală", 
fiindcă maț există 10 biblio
teci de sector, se bucură zil
nic de mulți oaspeți. O statis
tică improvizată indică 70—80 
de cititori pe zi la „centrală" 
și în medie 15—20 pe zi la 
bibliotecile de sector. Deci, 
peste 200 de muncitoare și 
muncitori împrumută cărți în 
fiecare zi. Și nu cîte una sin
gură, ci 2-3 sau chiar mai 
multe deodată. Pe lîngă acti
vitatea unei destoinice bi
bliotecare salariată (Zenovia 
Radu) răspîndirea căiții la 
oei peste 8.400 de cititori din 
fabrică este facilitată de mun- 
oa voluntară < colectivului

bibliotecii, alcătuit din 21 de 
oameni. Am văzut-o pe tova
rășa Radu însoțită în compli
cata operație de așezare ir. 
rafturi și înregistrarea pe fișe, 
dar mai ales de recomandare 
a cărților, după preferințe, 
după nivelul de înțelegere, 
după preocupări și gust, de 
inimoșii tineri Aurelia Petreș, 
croitoreasă la sectorul VI, care 
răspunde din partea comisiei 
centrale a concursului „Iubiți 
cartea" la sectorul I și de Ma
rin Născuțiu, mecanic, elev în 
clasa a X-a la seral. Am pri
vit, am ascultat cu atenție tot 
ce s-a întâmplat timp de o oră.

N-are nimic funcționăresc 
munca aceasta de bibliotecar. 
Ea cere multă pasiune, o bună 
cunoaștere a oamenilor, finețe 
și grijă, tact și hotărâre. Sea
mănă întruicîtva activitatea de 
răspândire a cărții, cu aceea 
de creație. în primul rând, 
fiindcă vizează oamenii, pro
blemele, îrămîntările, prefe
rințele, aspirațiile lor.

Mulți cititori sînt *1 «1 pro-

pagandiști activi ai cărții. 
Unii în cercuri mai largi, alții 
numai în familie. Din aceas
tă ultimă categorie, am întîl- 
nit un caz interesant. Munci
toarea Eugenia Moga. croito
reasă la sectorul V, după ce 
și-a inițiat fiul cel mai mare 
în tainele cititului, acum bă
iatul acesta de 15 ani și-a lă
sat cu mult în urmă, ca ritm 
de citit, propriul dascăl din 
familie. Fișa mamei e încăr
cată, cel puțin pe trei sferturi, 
cu titlul cărților citite de bă
iat. Anul acesta am numărat 
peste 70. Numai în 
rentă, decembrie, el 
yolume.

Mai sînt destule
atestă setea de carte, de cul
tură, a muncitorilor, a tinere
tului. în domeniul acesta nu 
putem face nici un fel de com-

luna cu- 
a citit 5

fișe oare

ION BRAD
(Continuare tn pag. a 4-a)

tele, care, de asemenea, îmi 
vorbise despre ea cu căldură, 
o confundaseră cu vreo altă 
tânără colectivistă. Dar dacă 
oamenii cu care Aurica mun
cește zi de zi in gospodăria 
colectivă, alături de care ea 
învinge greutățile care se mai 
ivesc uneori in muncă, împăr
țind împreună cu ei și bucuria 
firească a izbînzii, spun despre 
ea așa, desigur că așa trebuie 
să fie.

Dar ce a făcut Aurica To
pală așa de extraordinar de a 
ajuns să o cunoască fiecare 
colectivist în parte, de vorbeș
te președintele gospodăriei așa 
de frumos despre ea iar tine
rii se mîndresc că printre ei 
există asemenea fete ? Extra
ordinar, Aurica Topală n-a 
făcut nimic și cred, de altfel, 
că termenul acesta nici nu-i 
prea place. Ea nici n-a sal
vat de la înec cireada de 
vaci a gospodăriei colective și 
nici n-a stins focul din cine 
știe ce lan de grîu aprins de 
trăsnet. Dacă ar fi fost vreoda
tă nevoie și de asta, ca oricare 
altul ar fi făcut-o și ea, în mod 
sigur, fără să mai stea nici o 
clipă pe gînduri. Ceea ce a 
făcut Aurica acum însă, de 
țin atâta la ea toți colectiviș
tii, este un lucru simplu. Atât 
de simplu și de firesc încît 
de multe ori el poate tre
ce neobservat: Aurica Topală 
n-a lipsit în acest an nicioda
tă de la muncă, din gospodă-

ria colectivă. Nici odată ! Pre
cizarea este foarte necesară și 
ea se cere neapărat întregită 
cu specificația că în tot acest 
timp Aurica a executat numai 
lucrări de cea mai bună cali
tate. Lucrări pentru care bri
gadierul sau șeful ei de echi
pă n-au fost niciodată nevoiți 
să-i facă vreo observație, ci, 
din contră, au găsit întotdea
una prilejul ca pentru aseme
nea lucrări s-o felicite.

M-am gindit că în decursul 
unui an întreg, unui om i se 
pot întâmpla multe, este pus 
în diferite împrejurări în care 
activitatea sa normală poate 
fi stingherită. Am întrebat-o 
și pe Aurica Topală dacă nu 
i s-au ivit asemenea situații 
de-a lungul anului care iată, e 
pe terminate.

— Eu știu ? a căutat ea să-și 
amintească. Poate că s-au ivit 
și asemenea situații, dar eu 
am zis că ele se pot ocoli în 
așa fel încît munca în gospo
dărie să nu sufere. Pentru că 
nu era vorba numai de mun
ca mea, ci de munca noastră, 
a tuturora. Și uite, acum, 
cînd mă uit înapoi de-a lungul 
unui an întreg, văd că s-a pu
tut să nu lipsesc niciodată de 
la lucru.

Aurica Topală de la gospo
dăria agricolă colectivă din 
comuna Cumpăna n-a lipsit

PETRE GHELMEZ
(Continuare în pag. a 4-a)

Cele șase povețe

ale miliardarului Lear
ata, America poete 
răsufla ușurată. Adio 
mizerie, adio șomaj, 
adio cocioabe I In 
țara unchiului Sam, 
a bunului și blîndu- 

lui unchi Sam, va curge lapte, 
unt și miere. Pentru asta nici 
■năcar nu e nevoie de eforturi. 
Nu trebuie să pui creierul la con
tribuției să-fi uzezi 
muncă, să scormonești 
noi pentru dobindirea 
Este deajuns să urmezi 
domnului Lear.

Dacă șomerul Smith, 
zadarnicele căutări de 
cru, doborât de necazurile 
de acasă, îndurerat de 
chipurile supte de foame 
de copiilor, vree să scape 
de ecest coșmar, n-are de
cît să urmeze sfaturile 
domnului Lear.

Dacă muncitorul Walker, 
să zicem, amenințat mereu 
cu concedierea, obligat să 
lucreze în condiții inuma
ne tn nu știu care fabrică 
a lui Ford, siliș să mun
cească într-un ritm infer
nal tn ateliere insalubre, 
dacă acest muncitor Wal
ker deci vrea să scape de 
toate acestea n-are decît să 
citească cu sfințenie sfatu
rile domnului Lear și să 
le urmeze.

Dacă cetățeanul Black, să 
cern, locuitor al unei 
din Chicago sau Brooklin, unda 
șobolanii dorm tn pat cu copiii, 
iar apa șiroiește pe pereți vrea 
să scape de aceste necazuri, e 
destul să-l citească pe domnul 
Lear.

Dar cine este acest domn Lear, 
la urma urmei, și unde pot fi gă
site prețioasele sale sfaturi ?

Domnul Lear-senior este 
multimilionar american, unul din 
regii Americii contemporane, unul

puterea de 
mijloace 

existenței, 
sfaturile

sătul 
lu-

de

zi-
cocioabe

un

din acei răsfățaji ai modulul de 
viață capitalist al cărui singur 
mare necaz constă In alegerea
locului unde să risipească banii. 

Și acest domn Lear—senior, în- 
tr-un moment de plictis, a pus 
mina pe condei, a scris un artico
laș intitulat ispititor „Cele șase 
secrete ale mele vă pot face mi
lionari" și l-a trimis revistei 
„This Week" care s-a grăbit să-l 
publica.

Care stnt aceste secrete atîf de 
prețioase, menite să revoluționeze 
lumea, să facă din mizer — avut, 
din neoaz — bucurie? Cum poete 

ajunge milionar orice șo
mer î

Primul secret sună așa: 
„deprindeți-vă să vă ex
puneți clar ideile". Deci, 
orice om care știe să vor
bească limpede deține în 
buzunar un milion. Cu cla
ritatea asta a ideilor asta 
insă o mică poveste. Dom
nul Lear-senior subînțelege 
cultura, Invăfătura. Asta, 
cînd dă sfaturi. Cînd e 
vorba de practică același 
domn Lear-senior, împreu
nă cu toate familiile mono
poliste care stăpînesc A- 
merica și ti dictează legi, 
presară drumul spre cultu
ră cu zeci și sute de 
obstacole. Chiar o revistă 
ca „Time” scria nu de mult 
despre realitatea america
nă : „I ........................

este un 
jumătate din procentul de 
la sută 

cei mai buni din clasele

din

.Irosirea talentelor 
mit. Aproxima-

care reprezintă

nu 
tiv
10 
elevii 
superioare nu intră în colegii, iar
40 la sută din studenfi nu-și ter
mină studiile. Vorbind pe scurt, 
în fiecare an 400.000 de tineri 
tolentați părăsesc școlile medii și 
colegiile numai pentru că nu pot 
plăti taxele de învăfămînț".

Domnul Lear pledează pentru 
carte. Adică, cum se spune, ai

AL. GIRNEAȚA

(Continuare în pag. a 6-a)



Inimă artificială

NATURALE

felinare 
pliante, 
hărțile

grajd 
vechi 

pe
cî- 
nu 
de 
lo
de

MAREA VALOARE
A ÎNGRĂȘĂMINTELOR

unoiul de 
este cel mai 
îngrășămînt 
care l-au folosit 
oamenii pentru 
sporirea rodniciei 
pămîntului și mă
rirea recoltelor la 

plantele cultivate.
Gunoiul de grajd — un în

grășămînt complet și univer
sal — conține în medie 0,5 la 
sută azot, 0,25 la sută fosfor, 
0,5 la sută potasiu și 0,6 la 
sută calciu, ceea ce înseamnă 
că 20 de tone de gunoi de 
grajd, care este doza mijlocie 
ce se aplică la __
hectar, aduc so
lului 100 kg azot, 
50 kg fosfor, și 120 
kg potasiu, adică 
atîta hrană cît 
consumă plantele pentru a 
da o producție foarte bună 
de grîu, porumb, floarea-soa- 
relui, sfeclă de zahăr, cartofi 
etc.

Valoarea 
grajd stă 
deosebită asupra solului. Ast
fel, el afinează solurile ar- 
giloase pe care le face 
mai ușor de muncit, le 
încălzește, ușurează circulația 
apei și aerului în pămînturile 
îndesate. Toate aceste îmbu
nătățiri se datoresc vieții mi
croorganismelor din gunoiul 
de grajd, care se găsesc în 
cantități foarte mari.

Experiențele făcute în țara 
noastră au dovedit că gunoiul 
de grajd sporește producția 
la toate plantele cultivate, pe 
toate felurile de pămînt, iar 
efectul unei îngrășări se ma
nifestă prin sporirea produc
ției timp de 2—3 ani în mod 
vizibil și timp de 5—6 ani în 
mai mică măsură. Practic, e- 
fectul cel mai puternic (40—50 
Ia sută) se manifestă în anul 
aplicării, apoi scade în anul 
al doilea, cînd efectul este 
mai mic (25—30 la sută) și în 
anii următori, cînd efectul se 
stinge treptat.

Experiența aplicării gunolu-

iul de grajd axată că In folo
sirea rațională a acestei bo
gății trebuie să se țină seama 
de cîteva reguli importante. 
Astfel, cu cit zona in care ne 
aflăm este mai călduroasă și 
cu ploi mai puține, cu atît 
gunoiul de grajd trebuie să 
fie mai bine fermentat Și mai 
adine încorporat în pămînt. 
In zonele mai răcoroase și 
mal umede, gunoiul de grajd 
se poate încorpora în stare 
mal puțin descompusă, mer- 
gînd pînă la aplicarea unui 
gunoi proaspăt.

Experiențele din ultimii ani

Pe teme agrotehnice

de zahăr, cartofi

gunoiului de 
!n influența sa

au arătat că folosirea gunoiu
lui de grajd proaspăt în zo
nele mai ploioase și în con
diții de irigații este o măsură 
foarte rațională dacă ținem 
seama că prin fermentarea 
timp de 6 luni se pierde 45— 
50 la sută din volumul și 
greutatea gunoiului de grajd. 
Aceasta înseamnă că folosi
rea gunoiului de 
proaspăt ne permite să în- 
grășăm o suprafață de teren 
aproape de două ori mai 
mare decît în cazul că am 
lăsa gunoiul să fermenteze.

în afară 
mentare și 
îngropare, 
noiului de 
seama încă de o regulă : cu 
cît zonă în care ne găsim 
este mai răcoroasă și pămîn- 
turile mai sărace, cu atît vom 
da la hectar o cantitate mai 
mare. Astfel, în timp ce pe 
cernoziomuri se aplică 20 tone 
la hectar, pe pământurile spă
late de apele ploilor și zăpe
zilor din zonele vecine mun
ților se aplică 30—40 tone la 
hectar.

Plantele care folosesc bine 
gunoiul de grajd sînt grîul, 
porumbul, sfecla de zahăr,

grajd

de gradul de fer- 
de adîncimea de 
la folosirea gu- 
grajd mai ținem

floarea-soarelul, cartoful, 
nepa etc. De asemenea, 
se poate concepe grădina 
legume și zarzavaturi fără 
losirea unor cantități mari 
gunoi de grajd.

Cercetările științifice urmă
resc mărirea eficacității gu
noiului de grajd prin diferite 
metode. Astfel, prin tocarea 
paielor de așternut se mărește 
puterea de absorbție a udu
lui, se evită pierderile de 
azot și se mărește efectul a- 
supra producției.

Tot astfel, prin introducerea 
a 10 kg. superfosfat la fiecare 

1.000 de kg gunoi 
, de grajd se mă

rește conținutul de 
fosfor din gunoi și 
în același timp și 
conținutul de azot, 

seama că bacteriile ac-

Prima inimă artificială po
loneză, construită după proiec
tul profesorului Jan Moll, di
rectorul Centrului de cardio- 
chirurgie din Poznan, este pre
văzută cu o instalație specială 
pentru scăderea temperaturii 
sîngelui. După ce a fost înde
lung experimentat, aparatul 
este folosit începînd din luna 
iulie în clinicile din Poznan și 
Lodz, la operații deosebit de 
grave pe cordul deschis.

Pînă în prezent au fost făr 
cute cinci asemenea operații, 

fiind 
către 
8 ani 
mal-

La casa memorială
Racoviță

n fața Institutului 
de Speologie din 
Cluj te întîmplnă 
mai întîl monu
mentul ctitorului 
acestui lăcaș al 

bustul marelui ex- 
bioJog romîn, des-

științei — 
plorator și _ _____ ___
chizător de drumuri noi în 
știință. Emil Racoviță.

Sentimente de adîncă dra
goste încerci atunci cînd ai 
în față mărturiile concrete ale 
vieții șl activității marelui sa
vant, adăpostite jntr-o încăpe
re chiar la locul său de 
necurmată muncă. El» Iți dez
văluie nemijlocit chipul lumi
nos al savantului progresist, 
al neînfricatului luptător pen
tru progres social

Plase planctonice, 
cu geam d» mică, 
barca speologică, ____
Polului Sud — ni-1 arată pe 
Emil Racoviță ca mare ex
plorator, excelent organiza
tor șl Îndrăzneț cercetător al 
tainelor naturii. Pilduitoare 
sînt cuvintele celebrului ex
plorator Roald Amundsen cu 
privire la personalitatea sa
vantului romîn, scris» în 
timpul expediției pe vasul 
„Belgica“ la Polul Sud: „Pe 
lîngă interesul arzător pentru 
specialitatea sa, se leagă de 
el însușiri oare-1 fac un tova
răș desăvîrșit de plăcut șl un 
drumeț plin de îndemn1*.

Racoviță a fost un Înflăcă
rat patriot. Cînd a pus pri
mul piciorul pe o bucățică de 
pămînt din Antarctica, patrio
tismul său cald 11 determină 
să insiste pe lîngă conducă
torii expediției să boteze 
acest ostrov cu nume
le Iul Grigore Cobălcescu, 
nume care figurează șl azi pe 
toate hărțile Polului Sud. Cînd 
ajunsese deja un savant cu 
renume mondial, bucurîndu-se 
de prestigiu și faimă tn 
cercurile oamenilor de știință 
din Apus, Racoviță nu prege
tă să se întoarcă în patrie și 
să-și dedice întreaga-i acti
vitate ridicării nivelului știin
ței românești. înfruntând opre
liștile și nepăsarea regimu
lui burghezo-moșieresc el reu
șește să înființeze tn 1921 la 
Cluj primul Institut dg speo
logie din lume, impunînd prin 
opera și activitatea sa știința 
românească peste hotare.

întemeietor al unei 
științe — biospeologia, 
vani cu renume mondial, 
coviță a fost un cercetă
tor neobosit, mare explo
rator al naturii (în insulele Ba- 
leare, în Pirinei, în Algeria, 
Spania, Franța, tn tara noas
tră — peștera Scărișoara. Bi- 
haria, Viăra-Buizești etc>.

Modestia, sobrietatea, mun
ca neobosită pînă în ultimele 
clipe ale vieții îl caracteri
zează din plin pe Emil Raco
viță. Savantul găsea o satis
facție deosebită In a-și con
fecționa singur — dar cu mul
tă ingeniozitate — obiectele 
de lucru necesare. Pe biroul 
său, se găsesc orînduite o ti
pografie de mână, o mașină 
de tăiat hârtie, cartoteca — 
presa de legătorie, colecția 
de diapozitive, ca șl marele 
său fișier bibliografic, 
tocmite migălos de mâna 
muncitoare șl harnică.

Pe masa de lucru 
deschis calendarul al» cărui 
file n-au mai fost Întoarse din 
19 noiembrie 1947...

în această zi se încheie is
toria vieții lui Emil Racoviță. 
Dar poporul nostru păstrează 
neștirbită amintirea marelui 
savant romîn, deschizător de 
noi orizonturi în biologia con
temporană.

GH. BUȘ 
student — Cluj

toate reușite, ultima 
efectuată de curîhd de 
prof. Moll unui copil de 
care suferea de o gravă 
formație congenitală a inimii. 
Datorită instalației speciale 
pentru scăderea temperaturii 
sîngelui s-a reușit ca în numai 
11 minute temperatura corpu
lui copilului să scadă la 12 
grade, ceea ce a permis efec
tuarea operației pe cord des
chis. Timp de 22 de minute în 
inima copilului nu a pătruns 
nici o picătură de sînge. Dato
rită posibilității scăderii tem
peraturii corpului pînă la o 
limită atît de scăzută operația 
a putut fi efectuată în condiții 
foarte bune. Pacientul se simte 
bine după operație.

Intr-unui din laboratoarele

Institutului de mecanică a-

plicată din Capitală.

PE URMELE

W WJERESMJE 
DESCOPERIRI ROMINEȘEI 

ț urnea plantelor ascunde 
/ j încă multe taine, in la

boratoarele institutelor 
științifice din lumea întreagă 
zeci de mii de botaniști, fizio- 
logi, geneticieni, biochimiști și 
biofizicieni încearcă să desco
pere legile care dirijează me
canismele complexe ale vieții 
plantelor. In țara noastră una 
din instituțiile științifice care 
se ocupă de viața plantelor 
este și Institutul de Biochimie 
al Academiei R.P.R. Aici, un 
colectiv format în majoritate 
din cercetători tineri, sub con. 
ducerea acad. Eugen Ma- 
covschi, abordează variate 
probleme ale chimiei vieții, 
una din ramu
rile cele mai 
interesante ale 
științei moder
ne. Numai pen
tru simpla enu
merare a între
gii problematici 
studiate în la
boratoarele acestui institut ar 
fi necesare multe pagini.

Să începem însă cu o sim
plă... sămînță. Dacă despicăm 
in două un bob de grîu, de 
mazăre sau o zămință de do
vleac, vom observa, cu toată 
varietatea de forme, o mare 
asemănare a alcătuirii lor. In 
principal, vom distinge: înve
lișul de protecție, endospermul 
și embrionul. Embrionul cu
prinde într-o formă rudimen
tară organele principale ale 
viitoarei plante, iar endosper
mul reprezintă o magazie cu 
produse de rezervă, care asi
gură creșterea plantulei.

Compoziția chimică a semin
țelor variază de la un gen la 
altul, de la o specie la alta 
și chiar de la un soi la altul.

Pentru creșterea plantei, 
deosebit de importantă este 
rezerva de substanțe protei
ce, celelalte jucând mai mult 
un rol deosebit de substanțe 
energetice. Nu este întîmplă- 
tor deci faptul că substanțele 
proteice conținute în semințe 
au atras atenția tinerilor cer
cetători Victor Gheție, can
didat în științe, și Lucia Bu- 
zilă de la Institutul de bio
chimie al Academiei R.P.R., 
care studiind unele probleme 
ale imunității plantelor, au 
descoperit în semințele a nu
meroase plante prezența unor 
proteine speciale prea puțin 
cunoscute pînă acum.

In timpul cercetării protei
nelor extrase din semințele de 
fasole și bob ei au observat că 
răcirea unor extracte în apă a 
acestor proteine, sub tempera
tura de 2^0, determină pre
cipitarea unei fracțiuni din 
aceste proteine. Fracțiunea 
precipitată se redizolvă dacă 
readucem soluțiile respective 
la temperaturi superioare celei 
de precipitare.

Tinerii noștri cercetători nu

ținînd 
tivează mult mai intens asu
pra materiei organice din 
gunoi.

Pe solurile sărăturoase, gu
noiul de grajd este un ame
liorator desăvîrșit, ținînd sea
ma de însușirea lui de a în
depărta substanțele toxice. 
Dacă însă alături de gunoi 
se aplică și 2.000—3.000 kg? 
ha. fosfogips, un rezidiu de la 
fabricarea superfosfatului, e- 
fectul ameliorativ este mult 
sporit. Tot astfel, gunoiul de 
grajd mărește efectul gipsu
lui. Astfel pe sărăturile de la 
Socodor regiunea Banat, a- 
tunci cînd s-au aplicat 10 
tone gips recolta de sorg a 
sporit cu 66 la sută, în timp 
ce dacă s-au adăugat 20 tone 
gunoi de grajd 
sorg 
față

în experiențele făcute în 
țara 
meliorarea nisipurilor prin în
groparea adîncă a gunoiului 
de grajd (la 60 cm.), s-a ob
ținut un spor de producție de 
1.100 kg./ha. față de aplica
rea obișnuită a gunoiului de 
grajd. Acest efect deosebit se 
datorește faptului că gunoiul 
de grajd determină o înrădă
cinare puternică a tuturor 
plantelor și în special a po
rumbului.

Gunoiul de grajd constituie 
mijlocul de bază în obținerea 
producției de peste 5.000 kg./ 
ha. porumb boabe în condiții 
de cultură neirigată pe su
prafețe cît mai mari. La ulti
mele arături care se mai iac, 
aplicarea gunoiului de grajd 
trebuie să constituie o mă
sură nedespărțită.

în zonele mai umede, apli
carea gunoiului de grajd la 
cuiburile de cartofi, constituie 
un mijloc de sporirea produc
ției la această cultură.

în timpul iernii trebuie să 
dăm toată atenția platforme
lor de gunoi de grajd, așe- 
zînd gunoiul cît mai îndesat 
și mai ordonat, pentru a fa
voriza o fermentare normală 
și a evita pierderile de azot.

recolta de 
a crescut cu 163 la sută 
de parcela neîngrășată.

noastră cu privire la a-

Excavator pentru 
teren înghețat

Ing. TEODOR MOSCALU 
candidat în științe agricole

automatizată
marii 
porci 
(R.S.

a

dăpătoare automa
te. O lopată meca
nică înlătură gu
noiul.

Colectivul
crescătorii a rezol- 

asemenea 
problema 
pavilioa- 
ajutorul

O imagine îniățișînd lucrările de montare a reactorului 
Centralei atomo-electrice de la Beloiarsk care va purta 

numele lui I. V. Kurciatov-
Foto: TASS—MOSCOVA

Extracția de petrol, cu toa
te progresele înregistrate în 
ultimii ani de tehnica foraju
lui, ridică încă foarte multe 
probleme. în comparație cu 
mineritul, extracția de petrol 
se face în condițiile imposibi
lității urmăririi vizuale, ta 
cursul lucrului, a modificării 
condițiilor de exploatare la 
adtacime. Petrolistul nu vede 
ce se întâmplă sub pămînt. 
De aceea, în multe cazuri, 
munca lui poate fi comparată 
cu aceea a medicului, care pe 
baza unor simptome exterioa
re, încearcă să afle ceea ce 
se întîmplă în interiorul or
ganismului.

Pentru ca un zăcămînt 
petro] să funcționeze normal 
în condițiile exploatării, adi
că să nu sufere erupții neaș
teptate sau scăderi bruște ale 
presiunii, trebuie urmărită fa 
permanentă starea lui. De a- 
ceea petroliștii, atunci cînd 
încep exploatarea unui nou 
zăcămînt, trebuie să rezolve 
un număr mare de probleme 
care caracterizează stratele 
productive, — permeabilitatea 
lor, grosimea, presiunea, etc., 
etc.

în ultimul timp, ta Uniunea 
Sovietică, în ajutorul muncii 
petroliștilor au venit mașini
le electronice de calcul. Ele 
au făcut posibilă, în unele ca
zuri, părăsirea metodelor em
pirice de exploatare a zăcă
mintelor de petrol: metodele 
optime nu au putut fi apli
cate înainte, deoarece necesi

ce

de

Foto : AGERPRES

automată cu cusături drepte și 
curbilinii.

Uzina de construcții meca
nice „Lesmaș“, din Harkov, a 
pus la punct producția in se
rie a acestei mașini.

Producerea industrială 
a diamantelor artificiale

La Leningrad a fost con
struit primul exemplar din 
lume de excavator care să lu
creze în teren înghețat. El a 
fost trimis în orașul Norinsk, 
din Siberia, pentru exploata
rea zăcămintelor de minerale 
utile.

în loc de cupă, excavatorul 
este prevăzut cu șenile hidra
ulice cu cuțite de metal dur.

într-o oră el poate excava și 
îndepărta din șanț sau din 
groapa de fundație 10 m3 de 
pămînt înghețat.

Institutul ucrainean de cer
cetări în domeniul materiale
lor sintetice extradure a pus 
la punct, pentru prima oară 
în Uniunea Sovietică, tehnolo
gia producției experimentale 
industriale a diamantelor arti
ficiale. Pe baza acestui 
procedeu au fost fabricate îna
inte de termen 2.000 de carate 
de diamante.

Utilizarea uneltelor prevă
zute cu diamante artificiale 
a demonstrat că acestea sînt 
cu 40 la sută mai rezistente 
decît cele care folosesc dia
mante naturale.

Descoperirea 
unui nou ferment

Mașină universală 
de sudat

Institutul unional de proiec
tare pentru industria de con
strucții de mașini grele a pro
iectat o mașină universală 
pentru sudat — „U.S.M.-1.200". 
Cu ajutorul ei se poate exe
cuta sudura manuală și semi-

Anna Petrova, doctor în științe 
biologice, a făcut o descoperire 
științifică prețioasă prin identifi
carea în mușchii iepurilor maturi 
a fermentului izomeraza de amilo- 
ză, care participă la formarea 
glucidelor complexe.

Folosirea fermentului în zooteh
nie va da posibilitatea să se ob
țină o carne de 
rioară.

o calitate supe-

Crescătorie de animale

Colectivul 
crescătorii de 
din Trebon 
Cehoslovacă) 
terminat automati
zarea îngrășării și 
a introdus o nouă 
tehnologie a fu
rajării. Toate pa
vilioanele dispun 
de o completă me
canizare. Ameste
curile de furaj sint 
transportate cu un 
transportor tn si

lozul din pavilioa
ne, iar de aici fu
rajul se distribuie 
printr-o țeavă de 
sticlă în locurile 
unde au loc furajă
rile. Transportul 
amestecului de fu
raj este complet 
automatizat, fu
rajul se încarcă și 
se descarcă în mod 
automat. In toate 
colțurile se află a-

marii

vat, de 
cu succes 
aerisirii 
nelor cu
ventilatoarelor puse 
in funcțiune de 
termometre de con
tact.

Modelul 
al celulei

electronic
nervoase

Inginerii Donalds Zaniavi- 
cius și Alghis Bogdanas, de la 
Biroul special de proiectare de 
pe lîngă uzina de mașini elec
tronice de calculat din Vilni
us, au construit un model elec
tronic în funcțiune al celulei 
nervoase — neuronul.

Neuronul electronic repro
duce principalele proprietăți 
ale celulei nervoase. Cînd mo
delul este conectat 
cilograf, pe ecran 
semnal luminos 
identic cu curba
unei celule nervoase excitate.

în prezent inginerii lucrează 
la crearea unui sistem întreg 
de neuroni electronici.

la un os- 
apare un 

care este 
impulsului

Matern atica»»» extrage
petrol

în vizită la Institutul 
ds biochimie 

al Academiei R.P.R.

s-au oprit însă aici. Ei au stu
diat fenomenul de precipitare 
la frig a proteinelor și în ex
tractele în apă obținute din se
mințele altor plante — sălba
tice sau de cultură — și au 
constatat că aceste proteine 
sînt prezente aproape in toa
te semințele.

Imposibilitatea punerii în 
evidență a precipitării la rece 
în unele cazuri nu poate fi 
considerată ca fiind o dovadă 
certă a inexistenței crioprotei- 
nelor (proteine ce precipită la 
rece) în semințele unor plan
te ca griul, porumbul, bumba
cul sau molidul, deoarece con
centrația acestora în extrasul 

apos poate ji 
prea mică.

Fenomenul de 
precipitare la 
rece mai depin. 
Ie, printre alte
le, nu numai de 
concentrația so
luției de protei- 

temperatură. în 
produce în limi-

ne dar 
general, 
tele de 
15'C.

Cercetările au continuat cu 
perseverență. Ele au adus da
te noi și au identificat care 
anume fracțiune din protei
nele conținute în semințele 
de fasole, bob, dovleac, cas
travete etc., manifestă proprie
tatea de crioprecipitare. S-a 
constatat că această fracțiune 
este constituită mai ales din 
proteine de tipul globulinelor, 
adică al substanțelor proteice 
cu greutatea moleculelor 
mare, bine studiate la anima
le, ele fiind prezente atît în 
în celule cît și în țesuturi, în 
sînge, limfă și lapte.

S-a constatat de asemenea 
că proteinele conținute în se
mințe manifestă un proces 
mai intens de precipitare la 
rece în cazul cînd proporția 
de crioglobuline este mai 
mare.

In schimb, fenomenul de 
crioprecipitare nu s-a putut 
evidenția în extractele apoase 
ale proteinelor semințelor ce 
nu conțin decît cantități neîn
semnate de globuline. (De pil
dă cele de grîu, porumb, etc.). 
Cercetările sint în curs. Ti
nerii oameni de știință se 
străduiesc să tragă conclu
ziile practice ale acestei des
coperiri. Și avem certitudinea 
că ei vor reuși.

N. MATELIN

și de
el se 
temperatură de 8’ și

noi 
sa- 
Ra-

în
să

stâ

în 
al 
că 
a-

reducă uniform din toate păr
țile. în oaz contrar, apele vor 
pătrunde ta sonde și activita
tea lor va înceta pe multă 
vreme. Din această cauză 
munca petroliștilor presupune 
o permanentă atenție.

Cu cîteva luni în urmă, la 
Centrul de calcul din Baku a

tatea curentului — debitul 
zilnic, exprimat ta tone.

Acest model electronic 
zăcămîntului de petrol 
permis examinarea a 40
variante de amplasare a son
delor. Fiecare variantă repre
zintă un anumit mod de 
ploatare a zăcămîntului,

al 
a 

de

tau un număr uriaș de cal
cule.

Dacă privești din depărtare 
un cîmp de sonde ți se pare 
că ele sînt așezate la voia în
tâmplării. Dacă iei tasă 
mtaă planul de exploatare 
unui zăcămtat, vei vedea 
sondele sînt așezate după
numite legi. Totul depinde 
aici de condițiile geologice. 
Ele sînt acelea care nu per
mit, în unele cazuri, să creas
că numărul de sonde, deși la 
prima vedere, aceasta ar per
mite sporirea extracției de pe
trol. Creșterea nerațională a 
numărului de sonde face ta 
primul rtad să scadă presiu
nea zăcămîntului, iar în al 
doilea rtad, permite inunda
rea sondelor de către apele 
subterane.

Dacă privim cu atenție har
ta oricărui zăcămînt de petrol 
vom vedea că conturul aces
tuia se restrânge. odată cu 
ploatarea, către interiorul 
cămtatului. în interesul 
tracției trebuie urmărit 
conturul zăcămîntului să

ex- 
cu

CRONICA ȘTIINȚIFICA
ființă

ex- 
ză- 
ex- 
ca 
se

luat 
ușa căruia 
mătoarea 
mîntul de ____  ________
kamni*. De intri pe ușă nu 
dai de nici o urmă de petrol 
și totuși aici se află „creierul" 
celui mai mare zăcămtat ma
rin de petrol din Azerbaidjan 

în locul zăcămîntului func 
ționează modelul lui electro 
nic. în acest model capacită
țile electrice corespund condi
țiilor hidraulice, mărimile ten 
siunllor exprimă presiunea 
din fiecare son^ă jar int°<nsi

un laborator pe 
poate fi citită ur- 

inscripție: „Zăcă- 
petrol „Neftianîie

indicii economici corespunză
tori. Din toate aceste varian
te a fost aleasă varianta op
timă. în comparație cu prima 
variantă de exploatare a ză
cământului, elaborată de ingi
nerii petroliști, fără ajutorul 
mașinii electronice de calcul, 
numărul sondelor a fost redus 
doar la 15, ceea ce în condi
țiile extracției petrolului din 
zăcămintele marine, constituie 
realizarea de economii de pes
te 1,5 milioane ruble.

Matematicienii de la acest 
centru de calcul și-au adus

contribuția lor valoroasă și în 
readucerea la viață a unor ză
căminte de petrol părăsite. în 
care, din cauza unei exploa
tări neraționale, efectuate în 
anii de înainte de revoluție, a 
rămas mai mult de 60 la sută 
din cantitatea de petrol. Re
zultatele obținute de matema- 
ticienii-petroliști au întrecut 
cele mai îndrăznețe așteptări. 
S-a dovedit, că pot fi folosite 
chiar vechile sonde, transfor- 
mînd doar unele din ele în 
sonde de injecție.

O altă problemă abordată 
de cercetătorii de la Centrul 
de calcul al Academiei de 
Științe a R.S.S. Azerbaidjene 
a fost aceea a așezării cît mai 
raționale a conductelor de 
petrol pe fundul mării, deoa
rece petrolul este adus în une
le cazuri de la sonde ampla
sate la o distanță de 130—150 
km. de țărm. Contribuția lor 
a permis efectuarea tuturor 
calculelor necesare construc
ției doar în cîteva ore în 
comparație cu termenul minim 
de 5-6 luni, cerut d» ingineri.

Tehnica electronică de cal
cul a permis, în plus, aplica
rea unor noi metode geofizice 
de prospectare, cum este a- 
ceea a carotajului inductiv și 
care nu putea fi folosit din 
cauza complexității calculelor 
necesare pentru prelucrarea 
datelor obținute din măsură
tori. Carotajul induotiv, meto
dă foarte sensibilă de studie
re a zăcămintelor de petrol, 
constă în introducerea în in
teriorul sondelor de explorare 
a unui sistem de bobine elec
tromagnetice. Cînd prin una 
din ele trece curentul electric 
de înaltă frecvență, în cealal
tă este indusă o forță elec- 
tromotrice, a cărei intensita
te depinde de proprietățile 
conductoare ale rocilor. în a- 
cest fel se pot pune în evi
dență, cu ușurință, rocile îmbi
bate cu petrol.

Experiența atît de valoroa
să dobîndită de tînărul colec
tiv de matematicieni din Azer
baidjan arată că matematica 
găsește o largă aplicare în 
domenii de activitate practică, 
în care, pînă nu de mult, nici 
nu se bănuiau marile avanta
je aduse de folosirea ei.

Exploatarea cea mai econo
mică a unor zăcăminte de pe
trol, sau readucerea la viață 
a zăcămintelor de mult pără
site constituie doar unele din 
multiplele 
le creează 
calculului.

posibilități pe care 
tehnica modernă a

TEOFIL ROLL
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în secția de mase plastice a Uzinei de dispozitiv»- 
„Tocielektropribor** din Kiev.
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u mult înainte de oprirea 
trenului în stație, pe ecra
nul dreptunghiular ușor a- 
burit, al ferestrei se dese
nează imaginea unei clă
diri impunătoare — enorm

fagure de lumini — pe un creștet de deal. 
Este Complexul școlar. Așa se anunță 
vizitatorilor săi, mai înainte chiar de a-i 
trece pragul. Bîrladul de astăzi: printr-o 
mare instituție de învățămînt, realizare 
a regimului nostru democrat-popular.

Complexul e una din acele realizări 
despre care imaginea completă, mai 
mult decît orice meșteșugită descripție, 
ți-o dă deplasarea la fața locului.

La fața locului: un patrulater arhitec
tonic de o eleganță sobră, fiecăreia din 
laturile sale corespunzîndu-i o clădire 
masivă. Aici se află patru școli, activea
ză peste 100 de cadre didactice, învață 
peste 2.000 de elevi. Nemilosul meu ghid 
e ferm hotărît să-mi arate toate cele 554 
de încăperi ale acestui uriaș „combinat 
pedagogic". Îmi face însă un rabat; vi
zitez numai cîteva laboratoare de chi
mie, fizică, științe naturale, excelent uti
late, și numai vreo zece din cele aproa
pe 50 de săli de clasă. Trec în revistă 
35.000 de volume ale bibliotecii, și înfăp
tuiesc apoi un raid prin sala de lectură, 
cabinetele metodice ale profesorilor, ate
lierele de practică, studioul stației 
de radioficare, clubul, cercurile foto și de 
radiofonie.

...Mărturie, între atitea altele, a grijii 
de părinte ce o poartă generației tinere 
partidul, această „școală cu multe școli" 
oferă elevilor ei condițiile cele mai bune 
pentru a se educa și instrui, pentru a 
deveni — miine — cadre de nădejde în 
sfera tuturor activităților constructorului 
orînduirii comuniste.

Două chestionare

în balanță-»

m £ua£ un „interviu colec- 
m tiv" elevilor clasei a X-a

Sj8P qg D. (Alegerea clasei a fost
făcută la intimplare). 31 de 
băieți și fete au dat răspun- 
surj scrise la trei întrebări

— și fiecare din răspunsurile lor ar merita 
să fie in întregime reprodus. Sint 31 de 
bilete — pe care le păstrez — și care 
atestă profilul nou al generației aflate 
astăzi pe băncile școlilor noastre,

Este o deosebire și o distanță ca de la 
pămint la cer intre aspirațiile și idea
lurile tineretului nostru școlar și acele 
ale atâtor tineri din țările capitaliste, 
pradă „educației" de junglă, a moralei 
burgheze imorale. Cu un an in urmă, doi 
profesori francezi au chestionat grupe de 
liceeni între 11 și 19 ani. Rezultatele au 
fost de o tristețe vecină cu deznădejdea. 
50 la sută dintre cei avînd 19 ani nu și-au 
exprimat nici o părere despre viitorul 
lor. La întrebarea „Ce vreți să deveniți ?" 
s-au înregistrat următoarele rezultate : 
Patron (16 la sută); Campion sportiv (12 
la sută); Să devin bogat (22 la sută). Nu
mai 14,4 la sută au declarat că vor si 
ajungă profesori și 11J la sută ingineri. 
Eroul ideal mărturisi de cei mai mulși: 
Napoleon. 1. Pentru că era împărat și 2. 
Pentru că toată lumea se apleca în fața 
lui...

Nu tntimplâtor întrebările noastre au 
fost asemănătoare chestionarului amintit. 
Am procedat, deci, la o confruntare în
tre două generații, de pe două emisfere 
sociale diferite. Și astfel:

La întrebarea „Ce vreți să deveniți în 
viață — din 31 de elevi, 18 au răs
puns indicând profesiuni tehnice din in
dustrie și agricultură; Profesor (10), Scrii
tor (1) Actor (2). La întrebarea „Care este 
eroul preferat?" (din istoria patriei, știin
ță, literatură) am înregistrat următoarele: 
Meresiev (10) Gagarin (7), Filimon Sîrbu 
(8), Pavel Corceaghin (6) și cite unul 
sau mai multe răspunsuri: Lomonosov, 
Țiolkovski, Tudor Vladimirescu, Mitrea 
Cocor. La întrebarea: „Ce cărți ați citit 
de la începutul anului școlar și pînă 
acum ?“ Fiecare elev a răspuns printr-o 
enumerare, uneori, impresionantă.

Asemenea răspunsuri, pe care le-am fi 
căpătat în oricare din clasele școlii din 
Bîrlad și din celelalte orașe ale țării, 
ilustrează configurația etică înaintată a 
acestei categorii de tineret. Băieții și 
fetele, utemiști și utemiste, sint pătrunși 
de idealuri înalte, realizabile prin muncă, 
prin luptă; își aleg modele de viață din
tre eroii care au intrat în conștiința uma
nității ca simboluri ale năzuinței și luptei 
pentru construirea viitorului pe temelia 
ideologică și morală a clasei muncitoare, 
pentru progresul științei și culturii.

Puse într-o balanță, cit de greu cîntă- 
resc astfel de mărturisiri ale elevilor 
noștri, față de ale atitor tineri din Apus, 
dezorientați, otrăviți de ideologia și mo
rala burgheză!

Lecții practice 

despre

colegialitate
m participat, cu îngăduin
ța profesorilor, la multe ore, 
în diferite clase. Cele 50 de 
minute ale orei școlare re
prezintă un cîmp foarte

larg de documentare, de observație.
Răsfoiesc carnetul de însemnări. E un 

..documentar de lung metraj" la a cărui 
developare apar nenumărate chipuri și 
întâmplări, fapte și atitudini. Nu-mi vine 
ușor să înfăptuiesc ceea ce în limbajul 
cineaștilor se cheamă un „decupaj".

Oră de limbă romînă la clasa a IX-a B 
(prof. Veronica Darabană), „Școala arde
leană". Popa Monica, Gopșa Gavril, Vul
pe Luminița descriu pe rînd, cu un „pe
nel sigur" tabloul condițiilor din Ardea
lul secolului 18. Profesoara, foarte tână
ră, utemistă ca și elevii, ascultă cu vă
dită satisfacție răspunsurile lor, atentă, 
incit pentru o clipă pare că rolurile s-au 
inversat.

Oră de matematică la a X-a D (pro). 
V. Dumitrache). Clasă reală. In ora de 
matematică acești elevi sint „la ei acasă". 
Foarte mulți cer singuri să iasă la tablă.

6 ZALE ÂN COMIPLEXUIÎL ȘCOLAR DDN BÎRLAD
Irava Gabriela -» uimitoare — albește în 
cîteva secunde tabla cu ecuații, obține 
rezultatul exact și se reîntoarce în ban
că cu o modestie neverosimilă. Sînt mo
mente cind totul are aerul unei discu
ții, pe un subiect intim, între profesor 
și elevi.

Oră de socialism științific la clasa 
a Xl-a D (prof. Elena Popescu); Limbă 
rusă la a X-a G (prof. Al. Nimirschi); 
Fizică la a X-a C (prof. G. Gîlcă). Ore de 
geografie, chimie, științe naturale... Șe
deam de fiecare dată în ultima bancă 
și vedeam în față ridicîndu-se miini 
multe și mulți elevi. Notam aproape în
continuu nume de băieți și fete care dă
deau răspunsuri exemplare, notele puse 
și spuse de profesori. Numărul lor, al 
elevilor bine pregătiți, al răspunsurilor 
bune, al notelor mari, era mare.

Elevi și eleve pe care i-am văzut la 
ore ridicînd mina și apoi ridicîndu-se 
ei însuși și răspunzind care e legea lui 
Ohm sau care sînt izvoarele de inspira
ție în opera lui Eminescu sau „proble
ma fundamentală a filozofiei", luind no
tele cele mai bune, mi-au mărturisit o 
încredere nelimitată în opinia colectivu
lui, în foloasele pe care le aduce ea ori 
de cite ori acționează prompt, la obiect, 
în chip tovărășesc, principial. Este încre
derea intr-o admirabilă forță educativă, 
în puterea de a cultiva la elevi normele 
eticii muncii pe care numai colectivul o 
deține.

Putere ne care colectivul o dobindește 
pe măsură ce el însuși se sudează.

Foarte mulți sînt elevii care au a-ți 
împărți bucuria notelor mari cu clasa 
întreagă, al cărui colectiv i-a ajutat, mai 
înainte, prin critică tovărășească, prin 
discutarea atitudinii lor. Opinia colecti
vului, atunci cind ea se manifestă cu 
promptitudine, cu combativitate, consti
tuie un instrument educativ, un stimu
lent în muncă cu rezultatele cele mai 
bune. Un elev, Prisecaru Ion, dintr-a 
VIII-a I manifestă un „interes" foirte 
viu pentru notele mari. Numai că în
cearcă să le obțină pe căi necinstite. 
O colegă, Caracaș Eliza, îl surprinde. 
In pauză, adunare-fulger. Iau cuvin- 
tul Vilea Paula, Roiescu Florin, Balaș 
Florica. „Colectivul nu va închide ochii 
în fața acestor abateri de la disciplina 
muncii". Prisecaru promite să învețe. 
Două săptămîni mai târziu, obține 8 la 
Matematică și 7 la teza de Chimie. Un 
început de bun augur.

...O oră educativă la clasa a X-a B 
(dirigintă Gabriela Tetiva). Organizarea 
orei aparține biroului U.T.M. pe clasă. 
Sarcina de a redacta și prezenta un 
referat (scurt) despre „Adolescență, prie
tenie și tovărășie" a fost încredințată 
lui Șoitu Laurențiu. Este un tinăr care 
la cei 16 ani ai săi are în urmă o bogată 
activitate de organizație. In sat, în Șule- 
tea natală, a fost președinte de grupă, 
detașament și unitate de pionieri. A fost 
secretarul organizației U.T.M. al școlii 
medii din Murgeni, a petrecut o vară 
în tabăra U.T.M. de la Cîmpina, a 
cunoscut mulți tineri minunați ai țării 
noastre, a legat cu ei prietenii trainice. 
Și iată-l acum vorbind colegilor săi des
pre prietenie, colegialitate, etica muncii,

In aceste fapte, ș!. în multe altele ase
mănătoare, consemnate sau nu într-un 
simplu carnet de reporter, se reflectă 
atitudini morale noi, o înțelegere avan
sată a conceptului de colegialitate, în
sușirea spiritului tovărășesc, întrajutora
re prietenească — calități pe care le pro
movează un colectiv unit, care se bucură 
zi de zi de îndrumarea comuniștilor, de 
sfaturile lor părintești. ,

satirice
iciodată lipsurile nu sînt 
mai numeroase decît arme
le de combatere a lor. In a- 
cest arsenal, satira e o ar
mă cu bătaie lungă și~. tă
măduitoare. In fiecare clasă

există un difuzor al stației de radiofi
care. Comitetul U.T.M. folosește din plin 
stația. Intre altele, pentru emisiunile de 
satiră. In fiecare săptămină microfonul 
este pus la dispoziția cite unei clase. 
Astăzi aparține clasei a Xl-a F. Este ora 
10, pauza cea mare și toată lumea, in 
cancelarie, in clase, ascultă.

Ceea ce trebuie relevat în primul rînd 
este concepția care a stat la baza alcă
tuirii emisiuniu Ea este grăitoare pen
tru stăruința cu care utemiștii din aceas
tă școală folosesc cele mai felurite căi 
și metode și inițiative pentru a forma 
o opinie de colectiv. Autorii emisiunii 
au conceput-o ca pe o discuție a unui 
colectiv de elevi, care-și exprimă opinia 
asup-a celor mai diverse aspecte ale ac
tivității clasei. Este o idee excelentă, for
mula aleasă oferind, prin ea însăși, un 
model pe care elevii... da, să-l copieze !

Mult haz stârnește ingeniosul „rebus 
radiofonic". La microfon cîțiva elevi se 
prefac a dezlega un careu de cuvinte în
crucișate. „Orizontal: sport practicat de 
unii elevi slab pregătiți. 5 litere — Chiul? 
— Da, răspunde cineva. Vertical: unul 
din elevii clasei noastre care deține per
formanțe la acest sport — Lupeș Gheor
ghe !...“ Și așa mai departe. Cuplete dia
logate, texte satirice puse pe melodii, 
întrebări și răspunsuri, 
umor, 
tonică 
spune 
melor 
rei 
campionilor notelor 
manilor, etc., etc.

In clase mulți rid. unii roșesc, fiecare 
trage învățăminte.

cu vervă, cu 
cu combativitate, dînd imaginea 
a unei opinii publice active. Se 
faptelor pe nume, se spune su
pe nume, tirul concentric al sati- 

este reglat asupra chiulangiilor,- 
mediocre, absento-

6 ore de clasă
am hotărît: miine (adi- 
azi) voi participa la

Stația de radioamplificare 
a școlii prezintă în fiecare 
săptămină programe inspi
rate din viața școlii. In aceste 
programe arma satirei, în
dreptată împotriva indiscipli- 
naților și chiulangiilor este 
folosită cu multă eficacitate.

— Doare ! I !
— Da, dar face bine ! 11

tovărășie. „Spiritul tovărășesc consti
tuie o trăsătură a omului nou, construc
tor al socialismului și comunismului. El 
se formează în lupta pentru același țel, 
în lupta împotriva individualismului, 
egoismului — rămășițe ale mentalității 
burgheze". Șoitu apelează la tot felul de 
exemple. Referatul lui subliniază că to
vărășia, colegialitatea, presupun în pri
mul rînd o atitudine înaintată față de 
muncă și învățătură care să fie un exem
plu pentru colegi, exigență și combativi
tate față de manifestările negative, în
trajutorarea atunci cînd un coleg întâm
pină dificultăți în muncă. „Prietenia 
noastră este clădită pe atașamentul co
mun față de cauza partidului, pe dorin
ța comună de a deveni oameni folositori 
patriei socialiste".

Au urmat, desigur, discuții. S-au citat 
numeroase exemple din clasă, cele mai 
multe semnificative, dar nu vom repro
duce aici decît unul singur. Pentru re
zultatele bune pe care le obține în ul
tima vreme, lui Galiță Gheorghe i s-au 
adus laude. El însuși a arătat cît de 
mult datorează colectivului care în 
trecut nu l-a cruțat de critică, l-a în
demnat pe o cale bună, l-a determinat 
să reflecteze îndelung asupra comportă
rii sale. Colegei sale, Epure Maricica, pe 
care cîndva obișnuia s-o eticheteze ca 
„pîrîtoare", i-a mulțumit acum pentru 
repetatele observații ce i le făcea după 
fiecare oră, pentru colegialitate. S-a a- 
mintit însă în acea oră educativă (în 
chip foarte educativ) și un alt fapt; cît 
de mult a cîștigat el din prietenia cu o 
colegă de an, Aftenie Mioara, dintr-a 
X-a C. Fruntașă la învățătură, Mioara îl 
ajută, face din prietenia lor un stimu
lent, o formă de sprijin colegial. Ei pe
trec multe clipe împreună discutând des
pre cărți, despre profesia ce-o vor ale
ge, învățînd, participînd la activități 
culturale. Este, desigur, o prietenie fru
moasă, pe care colectivul o respectă.

eri 
că 
toate cele 6 ore ale clasei 
a X-a D. Dar n-am putut 
lua parte decît la cinci.

Azi, la
în stația de autobuz, 
tobuzul sosește, 
inși mă calcă

7,30 am 
La 7,45 

Lume multă, 
pe picioare 

urcă în autobuzul deja plin. 
7.59. Încă un autobuz. Alți 20 
mă calcă. Tot nu m-am urcat, 
tept. 8 și 10... și 15. Sosește, în sfîrșit. 
Acum sînt eu cel care calcă pe picioare
le a 20 de inși și mă urc. Dar am 
pierdut prima oră. Pînă la 9 meditez 
profund asupra orariului autobuzelor 
care circulă spre Complex. Ajung repe
de la concluzia că orariul trebuie îmbu
nătățit (fiindcă și elevii întârzie uneori 
din aceeași cauză)..

...Ultima oră : Anatomia (prof. Marga
reta Pruteanu). Dumitriu Ion ia loc, sin
gur, în banca întâi spre a-și scrie teza. 
Atunci cînd clasa întreagă a dat teză, 
el a lipsit. Profesoara ascultă, explică 
apoi o lecție nouă și, aparent, totul de
curge normal.

Dar... O elevă, Postolache Liliana, 
aflată în apropierea lui Dumitriu pare 
foarte „interesată" de reușita lucrării. 
Se foiește într-un fel foarte caracteristic. 
Are în palma închisă un bilețel și de 
cîteva ori schițează gestul de a i-l stre

fost 
au
de 
se

20

Aștept, 
de inși 

Mai aș-

Orâ de consultație

poate frîna cea mai mare. Ea generează, 
de fapt, cocoloșirea lipsurilor, falsa co
legialitate. Un caz : în timpul tezei la 
fizici în clasa a X-a B, Matei Olimpia o 
vede pe Ciucă Zamfira copiind, 
s-ar spune, ziua-n amiaza mare, 
tace. Nu atrage atenția profesoarei, 
demască furtul pentru că — judecă ea — 
„nu-i frumos să pirăști", nu e, chipurile 
„colegial". Rezultatul: Ciucă Zamfira 
capătă la teză nota 10, Matei Olimpia 
nota 7. De prisos să mai spunem că 
aceasta nu înseamnă colegialitate.

...Nu de puține ori am auzit la Bîrlad, 
pe unii dintre profesori și tovarăși din 
comitetul U.T.M. spunind (atunci cind se 
referă la unele clase unde situația la în
vățătură e mai slabă și disciplina lasă 
mult de dorit) : — Nu mai știm ce me
todă să folosim spre a îmbunătăți munca 
acelor elevi. Am organizat grupe de în
vățătură, am discutat situația notelor în 
orele de dirigenție, am convocat părinții.

Se crea astfel impresia că au fost epu
izate toate metodele. Lucrurile nu stau 
însă așa.

Se abdică uneori de la adevăratele 
principii educative, se renunță la munca 
plină de răbdare și tact pedagogic, la me. 
todele de educație specifice organizației 
U.T.M., recurgîndu-se la măsuri adminis
trative, cu efect de moment, dar care 
nu au acea influență care să determine 
o schimbare în mentalitatea, în compor
tarea elevului. Iată un exemplu : ora 11. 
Limba romînă la clasa a X-a F. După 20 
de minute, profesoara V. Darabană se 
reîntoarce în cancelarie, indignată, spu
nind că din cauza tulburărilor produse 
de cîțiva elevi indisciplinați, n-a putut 
ține ora. Dirigintele, Alexandru Lazăr, 
și secretarul comitetului U.T.M. Al. Ni
mirschi, se duc la fața locului. Autorul 
acestor rînduri nu știe ce anume s-a dis
cutat atunci în clasă, întrucit dirigintele 
nu i-a îngăduit să asiste. Nu e greu de 
bănuit însă ce fel de metode „educative" 
au fost utilizate, ce „analiză" profundă a 
cauzelor care au făcut ca o profesoară să 
nu-și poată ține ora, a fost efectuată, 
dacă vom spune că dirigintele a trimis 
să i se aducă o foarfecă și cu ea a intrat 
„pedagogic" în părul băieților. Mărturi
sim că nu putem întrezări foloasele unor 
asemenea metode administrative. Cu foar
fecă frizerului nu pot fi tăiate rădăcinile 
manifestărilor de indisciplină, de lipsă 
de respect față de profesori și colegi, de 
neseriozitate în muncă. Asemenea mani
festări se curmă numai prin muncă edu
cativă, răbdătoare.

„Secretul" oricărei îmbunătățiri a

cum 
Dar, 

nu

n-am .. fițuica...
Desene de V. VAS1LIU

Ciucă Zamfira : — Hm : la

cura. Observ. A observat și ea că. 
observat-o. Pare că renunță, totuși nici 
pînă acum nu știu dacă nu a izbutit să 
întindă „mina de ajutor".

In pauză am întrebat-o de față cu cole
gii. A răspuns evaziv, bagatelizînd în- 
tîmplarea, ascunzîndu-se după o glumă, 
și gata!

— Cum „și gata ?“, aud întrebarea du- 
mitale, cititorule. Ai spus că de față au 
fost colegii. Ei n-au reacționat în nici un 
fel ? Vreau să știu ce s-a întâmplat.

...Ce s-a întâmplat ? Fie, voi povesti.
Am închis 

că la gluma 
desenat nici 
unuia dintre 
dezaprobînd

muncii, a atitudinii față de muncă, — 
chezășia ei! — constă intr-o intensă, vie 
activitate politico-educativă, singura în 
stare să omogenizeze un colectiv, să de
termine un curent de opinie, conștiința 
îndatoririlor, disciplină și simț de răs
pundere. Abia pe urmă vin toate cele
lalte. .

Forme ale muncii
o clipă ochii. Și se făcea 
Lilianei Postolache, nu s-a 
un zîmbet, pe chipul nici- 
cei de față. Se făcea că, 

___ t______ atitudinea ei, colectivul 
acelei clase a luat de îndată poziție cri
tică, mustrînd-o. „Așa înțelegi să ajuți 
un coleg? In felul acesta procedează o 
utemistă care ține la onoarea clasei ? 
Nu, noi nu putem fi de acord cu ase
menea metode. Nu, ele nu ne fac cin
ste..."

— Deci colectivul a reacționat și încă 
așa cum se cuvenea, aud din nou vo
cea cititorului de astă dată satisfăcut. 
Nu, totul n-a fost decît... un vis.

Fiindcă în realitate, „colegii" au privit 
faptele cu pasivitate. Iar într-un colec
tiv, pasivitatea în fața abaterilor este

politice
ă ne închipuim următoare- 
£e •’ într-o sală, în fața a 
aproape 100 de utemiști și 
elevi ai claselor a Xl-a, un 
lector ține o conferință din 
cadrul ciclului „Cum va a- 

răta harta R.P.R. în 1965". Elevii ascul
tă, iau note. A-ți reprezenta harta viitoare 
a țării înseamnă a cunoaște de fapt pla
nurile mărețe elaborate de partid pentru 
desăvirșirea construcției socialiste în pa
tria noastră, înseamnă a cunoaște și a-ți 
însuși politica Partidului Muncitoresc 
Romîn. însușirea conținutului unor ase
menea conferințe, care alcătuiesc un ciclu

in cadrul învățămîntului politic U.T3I., 
se va reflecta, cu siguranță, în atitudinea 
elevilor față de muncă și învățătură.

Comitetul U.TM. al școlii medii din 
complex, indrumat de organizația de 
partid, are in momentul de față un plan 
judicios de organizare și desfășurare a 
învățămîntului politic. Munca de ela
borare a unui astfel de plan nu este, fi
rește, simplă, ușoară. Comitetul U.T.M. a 
stabilit tematica in funcție de gradul de 
pregătire politică a elevilor din ani dife
riți, dar mai ales, în funcție de proble
mele muncii de educație care se pun in
tr-un an sau altul. Membrii comitetului 
U.T.M. au discutat îndelung cu utemiștii, 
i-au consultat, le-au cerut să facă pro
puneri asupra căror cicluri de conferințe 
să se oprească.

Pentru elevii claselor a Xl-a este or
ganizat ciclul de conferințe „Cum va 
arăta harta R.P.R. în 1965“. Este semnifi
cativ că mulți utemiști din ultimul an al 
școlii medii și-au manifestat interesul 
față de această temă : ei sînt în pragul 
alegerii profesiunii, iar învățămîntul po
litic le va ajuta foarte mult să se orien
teze spre acele domenii de activitate 
unde patria are mai mare nevoie de ca
dre. Pentru elevii claselor a IX-a este 
organizat ciclul „40 de ani de luptă a 
partidului", considerîndu-se că elevii a- 
ceștei clase trebuie ajutați prin învăță
mîntul politic U.T.M. să cunoască mai 
profund trecutul de luptă al clasei mun
citoare și al avangărzii ei — partidul, să 
cunoască și să-și însușească mai temei
nic politica partidului nostru. Pentru 
elevii clasei a X-a este organizat ciclul 
de conferințe „Morala comunistă, mora
la omului de tip nou".

In ce-i privește pe elevii claselor a 
VIII-a, încadrați în cercuri de studiere 
a Statutului U.T.M. au și avut prima șe
dință a cercului, in care a fost citită 
Expunerea tovarășului Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej la cea de a 40-a aniversare a 
partidului. Cursanților li s-a indicat, la 
sfîrșit, modul în care trebuie să apro
fundeze lecția pe baza materialului bi
bliografic.

A fost un început bun, promițător, 
dar... din păcate comitetul U.T.M. n-a 
mers pină la capăt, nu a desăvirșit pînă 
în momentul de față acest început. In 
cadrul ciclurilor de conferințe nu s-a 
ținut pînă acum nici o expunere ; ele ur
mează a fi ținute abia săptămină viitoa
re. Adică, după încheierea tezelor. Spu
nem aceasta fiindcă tovarășii din comite
tul U.T.M. au motivat, intre altele, ami- 
narea acelor conferințe prin... perioada 
tezelor. Dar, ne întrebăm poate fi acesta 
un motiv ? Să nu uităm că pînă la pe
rioada de teze s-au scurs două luni de 
școală, perioadă în care se putea ține pri
ma expunere din cadrul invățămîntului 
politic. Celelalte motive nu sint nici ele 
plauzibile. Avem convingerea că comite
tul U.T.M va fi de acord cu noi atunci 
cînd îi propunem ca pe viitor să nu țină 
seama de astfel de „cauze" in desfășura
rea invățămîntului politic.

In activitatea politică educativă desfă
șurată de organizația U.T.M. informarea 
politică ocupă un loc însemnat. Cu aju
torul direct al organizației de partid, co
mitetul U.T.M. a alcătuit un colectiv de 
tovarăși care să țină informările politi
ce, atrăgind în acest colectiv profesori 
— membri de partid și utemiști — pre
cum și elevi din clasa a Xl-a, cu un ni
vel ideologic și politic ridicat. Ma
terialele sint in prealabil prezentate co
mitetului U.T.M. In săptămină in care 
informarea politică a înfățișat tabloul 
dezbaterilor la O.N.U., a rezoluției dele
gației romine cu privire la educarea ti
neretului în spiritul prieteniei între po
poare, s-a vorbit pe larg — dînd exemple 
recente din realizările tinerilor din uzi
ne, din agricultură — despre participarea 
tineretului din țara noastră la lupta în
tregului popor pentru înfăptuirea sarci
nilor șesenalului, despre aportul tinere
tului nostru — educat în spiritul priete
niei și păcii între popoare — la opera de 
construire a socialismului, de înflorire a 
patrie:.

Alcătuite și prezentate în felul acesta, 
informările politice își ating scopul, ocu- 
pind locul însemnat pe care trebuie să-l 
aibă in munca politică educativă care se 
desfășoară în școală. Iar dacă unele in
formări politice ținute la școala medie 
din complexul din Bîrlad nu-și ating 
scopul, aceasta se întâmplă ori de cite 
ori în munca de alcătuire a lor și în pre
zentare se resimt urmările formalismului. 
Sînt săptămîni cind la mai multe clase se 
citește (și nu se expune liber cum ar fi 
de dorit, de fapt) același text șablon, 
multiplicat cu indigo. O metodă care a 
făcut pe un elev din clasa a Xl-a A să 
întrebe; „Dar atunci de ce nu s-ar citi 
la microfonul stației de radioficare și 
toată lumea să asculte la difuzor ?“

Tovarășa Bocan Georgeta, secretara 
biroului U.T.M. al clasei a Xl-a F, ne-a 
adus la cunoștință, cu seninătate, că in 
clasa ei cei care țin informările politi-

ce sînt numiți... după catalog. Am în
trebat-o dacă și Curelaru Constantin 
(despre care știam că e slab la învățătură 
și certat cu disciplina) a ținut o infor
mare politică. „Nu, mi-a răspuns, fiindcă 
n-am ajuns încă la litera C!“ (!?!)

Este de la sine înțeles
U.T.M. trebuie să pună capăt acestor 
practici formale.
înainte de a se ajunge... .. 
să parafrazăm acea expresie.

Munca politică vie, organizată, bogată 
in conținut, numai ea este eficientă, nu
mai ea prilejuiește lărgirea orizontului 
nostru și dă impuls muncii, învățăturii. 
Confirmări ale acestor cuvinte, comite
tul U.T.M. le poate afla chiar în propria 
activitate. Consolidînd succesele dobîn- 
dite, folosind experiența bună a muncii 
de organizare a învățămîntului politic, a 
alcătuirii atitor informări politice, comi
tetul U.T.M. va putea ridica activitatea 
sa politico-educativă la o treaptă mai 
înaltă.

că comitetul

Fără întârziere, mai 
„la litera C“, ca

/I fi utemist
dunările generale U. T. M. 
reprezintă unul din aspec
tele cele mai importante 
ale muncii politice desfă
șurată de organizația U.T.M. 
în școlile noastre. Îmi aduc 

aminte încăodată de această caracteri
zare, acum, cînd asist la adunarea ge
nerală U.T.M. a claselor a VIII-a.

...Secretarul comitetului U. T. M., A- 
lexandru Nimirschi, a terminat de citit 
lecția „Uniunea Tineretului Muncitor, 
organizație revoluționară a tineretului. 
Conducerea de către partid, principiul ei 
fundamental". Ascultată cu atenție deo
sebită, expunerea, conținutul ei de idei, 
determină spiritul întregii desfășurări 
ulterioare a adunării.

Aveam în față imaginea unui colectiv 
unitar, animat de dorința vie de a dez
volta la fiecare dintre membrii săi o 
conștiință înaintată, un spirit de intran
sigență față de lipsuri și capacitatea de 
a le lichida. „A fi utemist înseamnă 
înainte de toate, a--ți face datoria, a în
văța, a învăța, a învăța, după nob Iul 
îndemn leninist". Și iată, se dă cuvîntul 
utemistelor Vieru 
Liliana, invitate 
a împărtăși din 
fruntașe la învățătură, de uiemiste cure 
știu să adopte atitudinea cea mai înaltă 
față de sarcini. Dar oare toți elevii a- 
doptă o asemenea atitudine ? Acum își 
primește, de fapt, critica cea mai ascu
țită Prisăcaru Ion din clasa a VIII-a. A- 
cum. i se arată elevei Gidea Mandița în 
ce măsură este incompatibilă cu titlul 
de utemistă, delăsarea. Acum cer cuvîn
tul Bunescu Victoria și Munteanu Ghe
orghe care critică lipsa de respect față 
de colegi și colectiv a lui Seros Gheor
ghe. „El nu învață și prin asta atentează 
la onoarea colectivului".

Pretutindeni, la adunarea generală 
U.T.M. a clasei a IX-a, a X-a și a XI, 
această opinie a acționat ca un element 
motor, ca o sursă de energie pentru în
treaga activitate de viitor. După ample 
discuții, adunarea generală a claselor a 
X-a hotărăște : organizarea unei brigăzi 
artistice de agitație care să funcționeze 
cu maximum de operativitate, introdu
cerea unei „foi volante’’, de fapt un ca. 
iet care să se afle, în fiecare zi, în altă 
clasă și unde să se consemneze cele mai 
bune rezultate, experiența fruntașilor 
precum și manifestările de chiul, indis
ciplină etc. Intr-un cuvînt, o cronică 
a vieții de colectiv. Adunarea generală a 
claselor a Xl-a hotărăște între altele, ți
nerea adunărilor-fulger, ori de cîte ori co
lectivul simte nevoia să reacționeze. în
tr-o împrejurare sau alta, cu prompti
tudine, fără amînare.

★
Dialectica vieții unei școli este și ea 

generoasă cu reporterii. Acum, sîmbătă 
seară, cînd mă aflu la reuniunea elevi
lor fruntași pe Complex, pregătindu-mă 
să înfăptuiesc partea ultimă a reporta
jului, găsesc un nou subiect de reportaj.

Orchestra cîntă, băieți și fete cu no
tele cele mai bune valsează, și sînt multe 
aceste perechi... Deodată orchestra um
ple sala cu melodia spumoasă a unei hore. 
Elevi și eleve se prind în cerc și cercul 
se face tot mai mare, tot mai larg — și 
aceasta e una din imaginile cele mai fru
moase pe care o păstrez : un cerc ale ce
lor mai buni la învățătură care se lăr
gește tot mai mult, tot mai mult... 
subiect frumos pentru un reportaj !

Din tren trimitem încă o dată un 
lut luminilor Complexului școlar 
Bîrlad, școlii unde învață, ca pretutin
deni în orașele țării noastre, tineri minu
nați, cu tot mai multă dragoste față de 
muncă, față de patria noastră socialistă.

Maria și Gușă 
la adunare, spre 
experiența lor de

Ca

sa- 
din
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Teatrului

MAJ OHATULUI
pregătiri

----------- folosi- 
în primul rînd am 
expunerea „Dreptu- 
îndatoririle tinerilor

entru tinerii din 
dmpulung Mus
cel majoratul a 
intrat în tradiție 
ca una din cele 
mai îndrăgite săr

bători. Luna aceasta, peste 
850 de tineri din raion vor fi 
sărbătoriți cu ocazia împlini
rii a 18 ani, o dată cu intra
rea lor în rîndurile cetățenilor 
majori, cu drepturi și îndato
riri egale.

Comitetul raional U.T.M. 
dmpulung din regiunea Ar
geș a luat din timp toate mă
surile pentru ca perioada de 
pregătire a sărbătorii majora
tului să constituie un nou și 
important prilej de mobiliza
re a tineretului la pregătirea 
temeinică profesională și 
politică, la acțiuni de muncă 
patriotică.

Folosind și experiența anilor 
trecuți, comitetul raional și 
organizațiile de bază U.T.M. 
din raionul dmpulung Muscel 
au acordat o mare importanță 
perioadei de pregătire.

In toate organizațiile U.T.M. 
s-au ținut expuneri pe teme 
educative ca „Drepturile și 
îndatoririle cetățenilor din 
R.P.R.", „Realizările oameni
lor muncii sub conducerea 
partidului pentru construirea 
socialismului în țara noastră", 
„Despre comportarea civiliza
tă a tineretului" etc.

Organizațiile U.T.M. 
Stîlpeni, Rădești, Lerești și 
multe altele au organizat în
tâlniri între tineri și vîrstnici. 
In expunerile lor, numeroși 
activiști de partid, președinți 
de sfaturi populare, directori 
ai gospodăriilor de stat, pre
ședinți ai gospodăriilor agrico
le colective, muncitori fruntași 
care au participat la întîlniri- 
le cu tinerii, au povestit des
pre tinerețea lor zbuciumată, 
despre condițiile grele de 
muncă și viață din trecut și 
le-au mărturisit că se bucură 
de viața fericită a tinerilor de 
azi și că trăiesc o dată cu ei

din

emoția sărbătoririi majoratu
lui.

— Tinerilor colectiviști le-a 
plăcut mult expunerea tova
rășului Gh. Cojocaru, briga
dierul nostru zootehnic, care 
a vizitat Uniunea Sovietică — 
ne-a spus Gh. Verde, secreta
rul comitetului comunal 
U.T.M. din Lerești. Cei 65 
tineri de 18 ani din comuna 
noastră, care vor fi în curînd 
sărbătoriți, se pregătesc cu 
seriozitate. In această perioa
dă ei au strins 2.500 kg fier 
vechi și au plantat 650 de 
puieți.

— Și formațiile artistice 
și-au intensificat activitatea 
în această perioadă — ne-a 
spus Ion Damaschin, directo
rul căminului cultural din Le
rești.

Pe elevii Școlii pedagogice 
din dmpulung Muscel i-am 
găsit repetînd programul ar
tistic pe care-l vor prezenta 
curînd la sărbătorirea celor 
33 colegi ai lor care împlinesc 
18 ani. Majoritatea tinerilor 
au făcut vizite la locurile is
torice, iar în 24 decembrie 
mulți vor participa la excursia 
organizată la București. In co
munele Boteni, Vlădești și al
tele s-au organizat seri litera
re pe teme educative pentru 
tineret. La Malul cu Flori, Ce
tățeni etc., „joile tineretului" 
au fost închinate tinerilor de 
18 ani.

Sărbătoarea majoratului a 
fost fixată în toate comunele 
raionului dmpulung Muscel. 
Ea este așteptată cu bucurie 
și emoție atît de cei de 18 ani 
cît și de restul tinerilor Si 
vîrstnicilor.

— Facem ultimele pregătiri 
și ne îndreptăm toate forțele 
noastre în aceste ultime zile 
pentru a asigura sărbătorirea 
majoratului în cele mai bune 
condiții — ne-a spus tovară
șul loan Țicu, prim secretar 
al Comitetului raional U.T.M. 
dmpulung Muscel.

I. CHIȚIMIA

LA NOI 
IN SAT

Ambasadorul R. P. Polone 
București, Janusz Zambrowicz, 
organizat joi la amiază o întîlnire 
prietenească cu prilejul turneelor 
întreprinse în țara noastră de ar
tiștii polonezi — pianistul Adam 
Harasiewicz și baritonul Andrzej 
Hiolski.

La întîlnire au luat parte repre
zentanți ai Ministerului Invățămîn- 
tului și Culturii, 
cerilor Externe, 
oameni de artă

fost asigurată de dirijorul 
Cornel Trăilescu.

★
Joi a avut loc vernisajul Expo

ziției de gravură uruguaiană or
ganizată In Capitală de Institutul 
romîn pentru relațiile culturale cu 
străinătatea. Au luat parte repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, Ministerului Învăfămînfu- 
lui și Culturii și Uniunii artiștilor 
plastici, numeroși artiști plastici 
și alți oameni de artă.

A fost de fajă consulul Repu
blicii Orientale Uruguay la Bucu
rești, Jose Pedro Bastarrica, precum 
și membri ai unor misiuni diplo
matice la București.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de Al. Buican, vicepreședin
te al I.R.R.C.S.

Expoziția de gravură uruguaiană 
cuprinde 54 lucrări semnate de 
cunoscufi artiști plastici din a- 
ceastă țară. Ea este deschisă în 
sala Nicolae Cristea, între orele 
10—20, zilnic în afară de luni.

Spectacolul
Operă și Balet de joi seara cu 
opera „Evghenii Oneghin“ de 
Ceaikovski s-a bucurat de 
concursul baritonului polonez 
Andrzej Hiolski, care a inter
pretat rolul titular.

In spectacolul de joi seara 
— care a fost televizat — 
artistul polonez a avut ca 
parteneri pe Teodora Lucaciu, 
Dorothea Palade, Valentin 
Teodorian și alții. Conducerea 
muzicală a spectacolului a

Cu cîteva săptămîni 
urmă, împreună cu
vreo 30 de tineri am
chemată la comitetul U.T.M. 
Atunci, secretara comitetului 
U.T.M. ne-a vorbit despre 
sărbătoarea majoratului, ne-a 
arătat ce acțiuni frumoase se 
vor organiza în comună pen
tru noi, tinerii ce împlinim 
18 ani. De atunci sîmbăta și 
duminica ne întîlnim cu toții 
la căminul cultural și, 
spun drept, în această 
noadă scurtă de altfel, 
învățat multe lucruri 
toare. 
ascultat 
rile și 
majori". De asemenea, am în
vățat aci cîntecul „Steagul 
partidului".

Cu toții așteptăm ca sîmbă
ta și duminica seara să parti
cipăm la acțiunile organizate 
anume pentru noi, la joia ti
neretului care se va organiza 
în curînd și care este dedi
cată 
nim

Eu 
meu 
joratului. El m-a ascultat și 
mi-a zis:

— învățați și bucurați-vă de 
aceste zile, de acești ani. Mă 
bucur și eu împreună cu voi, 
fiindcă atunci cînd aveam 18 
ani, n-am avut parte de ace
ste bucurii.

Apoi mi-a povestit și tata că 
el, la această vîrstă, a cunos
cut biciul boierului Gorovei, 
care stăpînea majoritatea pă- 
mînturilor din sat, a cunoscut 
foamea, mizeria, mi-a poves
tit că de învățat, învățau nu
mai cei avuți, deoarece în 
sat nici nu exista școală. Cele 
povestite de tata m-au făcut 
să prețuiesc mai mult condi
țiile create de partid nouă, 
tineretului. Eu, ca și ceilalți ti
neri am terminat cu cîțiva ani 
în urmă școala elementară. 
Am muncit în cadrul întovă
rășirii agricole iar acum mun
cesc alături de tata în gospo
dăria colectivă care s-a inau
gurat de curînd.

Așteptînd sărbătoarea ma
joratului, mă bucur din toată 
inima că și organizația U.T.M. 
ne ajută să ne pregătim, să 
fim la înălțimea încrederii 
pe care ne-o acordă partidul 
și poporul nostru.

nouă, tinerilor ce împli- 
18 ani.
i-am povestit și tatălui 
despre sărbătoarea ma-

Brigada artistică de agitație de la Uzinele „Republica" din Capitală în timpul unei 
repetiții.

Spartachiada de iarnă
a tineretului

Echipa de rugbi 
„Grivița Roșie" 

în Maroc

vAleanu aurica 
colectivistă. G.A.C. „Octombrie 

roșu“ comune Bune ști, 
raionul Fălticeni

în marea majoritate a clu
burilor și asociațiilor sportive 
de pe cuprinsul țării au în
ceput întrecerile din prima e- 
tapă a popularei competiții 
sportive „Spartachiada de iar
nă a tineretului". Pentru a 
veni în sprijinul zecilor și su
telor de mii de tineri partici
pant la întreceri, cluburile 
sportive în frunte eu „Steaua", 
„Dinamo", „Rapid” și „Pro
gresul" din București au luat 
lăudabila inițiativă de a for
ma echipe model care să or
ganizeze demonstrații Ia dis- 
cip! nele sportive cuprinse in 
regulamentul tradiționalei 
competiții. Aceste demonstra
ții se vor organiza în special 
in asociațiile sportive de la 
sate.

Zilnic corespondenții noștri 
ne anunță sporirea numărului 
de tineri participant la între-

la 
a- 
au 
ti-

cerile spartâchiadei. Astfel 
întrecerile organizate pînă 
cum în regiunea Suceava 
participat peste 5.000 de 
neri și tinere, în raionul Arad
420 de concurenți, în asocia
țiile din orașul Brăila aproa
pe 500 iar în raionul Slobo
zia din regiunea București 
circa 250 de tineri și tinere. 
Mai sînt însă raioane ca Ol
tenița din regiunea București, 
Negrești ăia regiunea Iași și 
altele în care datorită slabei 
popularizări a competiției nu 
s-a depășit eu mult stadiul 
pregătirilor. Pînă ce vor exis
ta condiții pentru organizarea 
întrecerilor la sporturile de 
iarnă, cluburile și asoc'ațiile 
sportive au datoria să treacă 
la desfășurar-a concursurilor 
de gimnastică, haltere, șah 
etc.

Joi dimineața a părăsit 
Capitala, pierind în Maroc 
echipa de rugbi „Grivița Ro
șie" București. Rugbiștii ro- 
mîni vor întîlni duminică la 
Rabat echipa A.S.P.T.T. într-un 
meci contînd pentru „Cupa 
campionilor europeni". Din 
lot fac parte printre alții 
V. Moraru, M. Rusu, Tîbuleac, 
Irimescu, Wusek și Rădulescu. 
Data returului urmează să fie 
stabilită după jocul de la 
Rabat.

PE SCURT

Consfătuiri cu cititorii

Zilele trecute, comitetele 
raionale U.T-M. Doro- 
hoi și Caracal au orga
nizat, în colaborare cu 

redacția „Scînteii tineretului", 
consfătuiri cu cititorii și co
respondenții voluntari ai zia
rului. Au participat tineri 
mecanizatori, colectiviști, in
gineri și tehnicieni din agri
cultură, Învățători și profe
sori, membri ai comitetelor 
organizațiilor de bază U.T.M. 
sătești.

Paiticipanții la consfătuiri 
au discutat despre numeroa
sele teme pe care le oieră 
corespondenților voluntari via
ța nouă a satului în continuă 
dezvoltare. In acest sens ei 
au vorbit despre munca po
litică desfășurată de organi
zațiile de bază U.T.M., sub 
conducerea organizațiilor de 
partid. In scopul populariză
rii în rîndul tineretului a ce
lor mal bune rezultate obți-

nute de gospodăriile agricole 
colective, pentru atragerea 
tuturor tinerilor țărani mun
citori în G.A.C.

Subliniind faptul că o da
torie a tinerilor corespondenți 
voluntari este aceea de a 
oglindi participarea tinere
tului la munca pentru conti
nua consolidare economico- 
organizatorică a gospodăriei 
agricole colective, partici- 
panții la cele două consfă
tuiri au făcut și un bogat 
schimb de experiență în ceea 
ce privește informarea ziaru
lui despre acțiunile întreprin
se de organizațiile UT.M., 
sub conducerea organizațiilor 
de partid, pentru fertilizarea 
solului și valorificarea supe
rioară a fiecărei palme de 
pămînt, pentru generalizarea 
celor mai bune metode de 
cultivarea porumbului în 
scopul obținerii unei recolte 
de 5.000 kg boabe la hectar

în condiții de neirigare, pen
tru generalizarea experien
ței bune în ceea ce privește 
participarea tinerilor la dez
voltarea creșterii animalelor 
— proprietate obștească etc.

în consfătuiri s-au făcut pro
puneri interesante privind ac
tivitatea de viitor a ziarului.

Tinerii cititori și corespon
denți voluntari ai ziarului 
nostru s-au angajat că se 
vor strădui ca, în corespon
dențele trimise ziarului, să 
oglindească mai bine aceste 
probleme, să scrie mai mult 
despre acțiunile întreprinse 
de organizațiile U.T.M. de la 
sate in 
retului 
față de 
al unei 
muncă, al grijii față de avutul 
obștesc, să oglindească mai 
bine chipul înaintat al tînă- 
rului constructor al socialis
mului-

Competiția de fotbal dotată 
cu „Cupa 30 decembrie" a 
programat joi în țară două 
intîlniri. La Constanța echipa 
locală Farul a întilnit pe Pro
gresul București de care a 
dispus cu scorul de 2—1 
(2—0) prin punctele marcate 
de Olaru. Pentru bucureșteni 
a înscris Voinea. Jucînd pe 
teren propriu Steagul Roșu 
Brașov a întrecut cu 3—1 
(2—1) pe Mureșul Tg. Mureș.

★
Meciul revanșă dintre echi

pele de fotbal ale Chile 
și R. P. Ungare, disputat 
miercuri în nocturnă la San
tiago, s-a terminat la egali
tate : 0-0. Fotbaliștii maghiari 
care pierduseră prima întîl
nire cu 5-1 au făcut de data 
aceasta un joc mult mai 
bun în apărare, reușind să 
anihileze atacurile înainta
șilor chilieni. Portarul ma
ghiar Grosics s-a remarcat în 
prima repriză prin cîteva in
tervenții spectaculoase.

parație cu trecutul. Ce să 
comparăm ? Soarele cu licu
ricii ?

La Fabrica de confecții și 
tricotaje, colțul roșu, devenit 
neîncăpător, și-a extins acti
vitatea, cum spuneam, în sec
toare și secții. Rezultatele 
bune în întreaga activitate 
culturală se datorase tocmai 
faptului că factorii care se o- 
cupă de desfășurarea acestei 
munci (organizația U.T.M. și 
sindicatul) au ținut seama de 
indicația organizației de partid 
de a face din 
artistico-educative 
tuturor.

Consecvența. în 
explică succesele, 
vența — lipsurile, 
matic nu are suficientă varie
tate, unele acțiuni se fărâmi
țează, unele teme au aerul a 
fi fost alese „din birou", nu 
în urma consultării oamenilor. 
Despre ce e vorba ?

In prima decadă a lunii de
cembrie, planul prevede, de 
exemplu, două seri de poezie. 
Ele au avut loc. dar nu cu 
prea mulți participanți. Au re
citat mai ales tinerii din bri
gada artistică. Ar fl fost mult 
mai bine dacă se ținea o sin
gură seară de poezie cu mulți 
participanți, iar recitatorii 
fie, pe lîngă „specialiști" 
alți tineri din sală. Cred 
există toate condițiile să 
organizeze o acțiune largă 
cunoaștere și răspîndire a po
eziei, în genul celei de la „E- 
lectroputere" din Craiova. 
Poate chiar în cadrul unei „joi 
a tineretului”.

In plan, „joile tineretului” nu 
sînt stabilite cu un program 
concret, eduoativ și atractiv 
totodată, chibzuit din timp și

manifestările
un bun al

acest sens, 
incoinsec- 

Planul te-

să 
fi 

că 
se 
de

cunoscut de întregul activ cul
tural care poate contribui la 
reușita lui, la atragerea a cît 
mai multi tineri.

Sînt prevăzute uneori con
ferințe cu teme foarte preten
țioase, ca „Fideismul contem
poran", în locul altora care ar 
putea contribui direct la edu
carea oamenilor muncii în 
spiritul ideilor și moralei noi 
socialiste, conferințe mai fi
resc legate de specificul acti
vității auditorilor.

Acțiuni pline de interes, ca 
aceea de inițiere muzicală, au 
fost părăsite pe drum, pentru 
că specialiștii de la Radiotele- 
viziune care promiseseră tot 
sprijinul s-au obosit, se vede, 
după primele două prelegeri. 
Cred că are dreptate tovară
șul Petre Micloș, responsabi
lul cultural în comitetul sin
dicatului, atunci cînd susține 
ideea ca artiștii și muzicienii, 
eu aș adăuga și scriitorii — 
să fie mai consecvenți în do
rința lor exprimată de a cu
noaște mai bine viata acestei 
mari și interesante fabrici și 
de a sprijini direct activita
tea culturală.

în felul acesta, cred, și cer
cul literar și-ar mai aduce a- 
minte că există și ar putea 
juca un rol mai deosebit în 
crearea, hai să zicem, de tex
te de brigadă, pînă una alta.

Coltul roșu, cu toate rami
ficațiile în sectoare, în secții
le fabricii, are încă suficient 
loc pentru intens;ficarea acti
vității sale la care să parti
cipe cît mai multi tineri, pen
tru o gamă cît mai variată de 
manifestări cultural-educative. 
E nevoie doar de mai multă 
consecventă în gri ia pentru a- 
cest, metaforic vorbind, adevă
rat continent cultural care 
poartă modestul nume de colt 
roșu.

l

Ca apa piriului în marele fluviu
(Urmare din pag. l-a)

niciodată de la muncă în acest 
an și a făcut numai lucrări de 
bună calitate. Da, numai la 
atît s-ar putea reduce cele 
spuse despre activitatea aces
tei tinere colectiviste. Dar, 
oare acest „atît" nu spune el 
singur foarte mult ? Nu sînt 
cuprinse aici zilele acelea așa 
de bogate în activitate din 
iarna trecută, cînd Aurica To- 
pală împreună cu ceilalți ti
neri a luat parte la transpor
tul și împrăștiatul gunoiului 
de grajd pe cîmp, pentru obți
nerea unor producții sporite 
de cereale la hectar ? Nu sînt

scopul educării tine- 
în spiritul dragostei 
gospodăria colectivă, 
înalte răspunderi in

Utemistele Ciortea Alexan
drina și Moise Alexandrina de 
la secția gravură a Fabiicii 
de mătase „Ilie Pintilie" din 
Capitală, lucrează la pregă
tirea valțulul. Acest lucru cere 
multă atenție și pricepere, lu
cru de care ele au dat dovadă

LA UZINA DE STRUNGURI
DIN ARAD

Cinematografe (Urmare din pag. l-a)

LA FABRICA DE MAȘINI UNELTE
DIN ORADEA

Austerlitz : Patria (8 ; 11;
14,15; 17,30; 20,45), Elena Pa
vel (9,30; 12; 15,15; 18,30; 21,45). 
Cînd primăvara e fierbinte: 
16 Februarie (16; 18; 20). în
frățirea între popoare (16; 18;
20) , Miorița (10; 12;
18,45; 21). Libertății 
18,30; 20,30). Defileul 
gheru (10; 12; 14,15;
18,45; 21), I. C. Frimu (10; 12; 
14,30; 16,45; 19; 21,15). Sonate: 
Republica (8; 10; 12,15; 14,30; 
16,45; 19; 21,15), București
(8,30; 10,35; 12,40; 14,50; 17;
19; 21), V. Boaită (7,45; 10;
12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15),
Volga (9,45; 12; 14,30; 16,45; 
19; 21,15). Te iubesc viață: 
Alex. Sahia (9; 11; 13; 15; 17; 
19; 21), B. Delavrancea (16; 
18; 20). Vîrsta dificilă; rulea
ză la cinematografele Gh. Do- 
ja (10; 12,15; 14,15; 16,30; 18,45;
21) , Flacăra (15; 17; 19; 21).
Circul fără cupolă: V. Alec- 
sandri (15; 17; 19; 21), Lumi
na (rulează în continuare de 
la orele 10 pînă la orele 14, 
după-amiază 16; 18,15; 20,30. 
Tăunul: rulează la cinemato
graful M. Gorki (9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,50; 21) Război și
pace (ambele serii): Central 
(8,45; 12,30; 16,15; 20). Vîntul 
s-a oprit în zori: Victoria (10; 
12; 15; 17; 19; 21), 23 August 
(10; 12; 15; 17; 19; 21), N. Băl- 
cescu (16; 18,15; 20,30). Hanul 
din Spessart: Tineretului (11; 
16; 18,30; 21). Acțiunea cobra: 
Cultural (16; 18,15; 20,30).
Oameni pe gheață : rulează la 
cinematografele Alex. Popov

16,30; 
(16,30;

Ma- 
16,30;

fel o durabilitate mai mare 
modelelor obținîndu-se în a- 
celași timp prețioase îmbună
tățiri calitative la execuția 
pieselor turnate.

S-a propus de asemenea ca 
din fondul de mică mecaniza
re să se confecționeze o ma
cara cu braț rabatabil care 
să ușureze procesul de turna
re la piesele de greutate me
die. Prin realizarea acestei 
macarale s-ar obține în ace
lași timp descongestionarea 
podului rulant care ar putea 
în acest fel să facă față în 
condiții mai bune la turnarea 
volumului sporit de piese 
grele din producția anului 
1962.

Interesante propuneri a fă
cut și tânăra ingineră Lucia 
Roșu.

— Pentru îmbunătățirea ca
lității a spus ea — propun ca 
nici o șarjă să nu fie turnată 
fără efectuarea analizei de la
borator.

Tot pe această linie a îm
bunătățirii calității au mai fă
cut propuneri privind schim
barea sistemului de uscare a 
oalelor de turnare, să fie in
trodusă turnarea centrifugală 
la o serie de repere, să fie 
creată o stație de sortare a 
nisipului de turnare, organi
zarea transportului în turnă
torie cu mijloace mecanizate.

Îmbunătățiri substanțiale în 
procesul de producție se vor 
obține și prin darea în folo
sință a unei noi hale pentru 
atelierul de modelărie.

Toți vorbitorii, in cuvîntul 
lor, au venit cu propuneri 
care să ajute la realizarea cu 
succes a sarcinilor de plan pe 
anul 1962. In cadrul dezbate
rilor ei au subliniat hotărîrea 
fermă de a participa cu toa
tă capacitatea la îndeplinirea 
sarcinilor de producție pe a- 
nul 1962 incit acestea să fie 
realizate în mod ritmic, încă 
din prima zi a anului viitor.

In acest sector de produc
ție lucrează mulți tineri care 
prin hărnicia lor au contribuit 
la obținerea rezultatelor de 
pînă acum in producție. Tine
rii sînt hotărîți ca printr-o 
mai bună organizare a mun
cii, prin ridicarea continuă a 
cunoștințelor profesionale să 
participe activ și la realizarea 
cu succes a planului de pro
ducție pe anul 1962.

— Tinerii din acest sector își 
vor aduce din plin contribuția 
la realizarea sarcinilor sporite 
ale anului 1962, sublinia Ale
xandru Csinkos. Pentru a 
munci și mai bine este nece
sară consolidarea brigăzilor de 
producție ale tineretului și ac
tivizarea întrecerii pentru cu
cerirea titlului de brigadă 
fruntașă.

— Partidul cere colectivului 
uzinei noastre ca anul viitor 
să dăm industriei noastre so
cialiste mai multe strunguri 
și de mai bună calitate, spu
nea inginerul Ion Cîmpian. 
Dorința și hotărîrea noastră, 
angajamentul nostru este si 
îndeplinim cu cinste această 
sarcină.

(Urmare din pag. l-a)

și modelare. Avem toate con
dițiile create ca ridicarea ne
contenită a calității produse
lor pe care le vom fabrica 
anul viitor, să fie asigurată 
cu succes.

Printre numeroasele măsuri 
tehnico-organizatorice stabi
lite, masuri menite să asigure 
sectorului I desfășurarea rit
mică a producției și ridicarea 
calității pieselor turnate, se 
numără înființarea unui labo
rator rapid la turnătorie, lăr
girea mijloacelor de transport 
In turnătorie, introducerea u- 
nor metode noi de turnare si 
altele.

— Una din condițiile prin
cipale ca să putem executa 
numai lucrări de calitate este 
și înzestrarea sectorului cu 
un stoc corespunzător de 
scule din cele mai perfecțio
nate spunea 
Ladislau.

MetalurguL 
lui, inginerul 
expus pe larg 
unor metode noi de turnare 
ce vor fi introduse încă de la 
începutul anului viitor.

— Turnarea in cochile prin 
acționare pneumatică, intro
ducerea turnării în coji de 
bachelită, extinderea metodei 
de uscare a formelor cu aju
torul bioxidului de 
extinderea forjării prin matri- 
țare a încă 40 de repere și 
alte metode noi, o bună or
ganizare a procesului de pro
ducție, extinderea lucrărilor 
de mecanizare, ridicarea teh-

formatorul Koss

șef al sectoru- 
Ioan Rocaciu, a 

avantajele

carbon,

nicității producției vor con
tribui la creșterea producti
vității muncii, la ridicarea ca
lității produselor.

— Tinerii din sectorul nos
tru, spunea în cuvîntul său 
inginerul Gug Pavel, membru 
al biroului organizației U.T.M. 
pe sector, își vor aduce din 
plin contribuția la realizarea 
tuturor produselor de cea mai 
bună calitate. El a vorbit de 
măsurile pe care le va lua 
organizația U.T.M. : mai buna 
organizare a muncii celor 4 
brigăzi de producție ale tine
retului, ajutorarea tinerilor 
mai slab pregătiți profesional, 
sprijinirea îmbunătățirii mun
cii tinerilor controlori de ca
litate, mobilizarea și încadra
rea fiecărui tînăr din sector 
în cadrul cursurilor de ridi
care a calificării ce se vor 
deschide peste două-trei săp- 
tămîni și altele.

— Angajamentul nostru, 
spunea inginerul Nago Ladis- 
lau, în numele colectivului 
secției turnătorie este ca 
toate produsele noastre să fie 
ds calitate superioară și să 
realizăm 80.000 lei economii.

...Și atunci cînd, după cîteva 
ore de discuții temeinice, 
muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii sectorului I au părăsit 
fabrica, au plecat cu convin
gerea și încrederea că toate 
problemele pe care producția 
anului 1962 le ridică vor fl 
rezolvate cru succes, iar prin 
ridicarea necontenită a cali
tății produselor marca fabricii 
va constitui pentru ei, ș! în 
anul 1962, un titlu de mindrie.

IMPORTANT
Casa de Economii și Consemnațiuni a R.P.R. A PRELUN

GIT PÎNA LA 20 DECEMBRIE a.c. inclusiv, termenul de 
procurare FARA DIFERENȚA DE PREȚ A OBLIGAȚIU
NILOR CEC, pentru a se da astfel posibilitatea unui număr 
cît mai mare de cetățeni de a participa la tragerea la sorți 
lunară a obligațiunilor CEC din 31 decembrie a.c. cînd în 
afara câștigurilor în bani, se vor acorda cîștigurile suplimen
tare în obiecte și excursii in străinătate, stabilite cu prilejul 
„Săptămînii Economiei”.

Elevi, studenti!
Cea mai frumoasă vacanță
de iarnă o puteți petrece

prin O. N. T. Carpați
In taberele stațiunilor de la munte, unde veți practica 

sporturi de iarnă.
In excursii de neuitat la București, pe Valea Prahovei, 

sau pe orice itinerariu pe care 
veți alege.
speciale sau autocarele O.N.T. 
și găzduire asigurate.

Cereți amănunte și înscrieți-vă Ia orice agenție sau 
filială O.N.T. Carpați din țară.

Valea Oltului, la Bicaz 
îl

Transportul cu trenuri 
Carpați. Masă

cuprinse în acest „atât" și zi
lele de febrilă activitate din 
timpul prașilelor la porumb și, 
de asemenea, zilele lui cuptor, 
zilele „de vîrf" ale campaniei 
de recoltarea griului, cînd, 
împreună cu toți ceilalți co
lectiviști, Aurica a luat parte 
cu toate forțele ei la frumoasa 
bătălie care se dădea pentru 
ca nici un bob de grîu să nu 
se piardă ? Și apoi, zilele din 
toamnă, la culesul viei, la re
coltarea rapidă a porumbului? 
Desigur că da! Și asta nu-i 
puțin lucru.

Munca aceasta neobosită a 
Auricăi Topală se poate ve
dea limpede din carnetul bri
gadierului în care Aurica are 
trecute pînă în prezent peste 
220 de zile-muncă. In cei a- 
proape 2.500 lei luați ca avans 
pînă în prezent de la gospo
dăria colectivă, în bucatele pe 
care urmează să le primească 
ea de acum înainte de la 
gospodărie. Munca acestei fete 
inimoase se mai poate ve
dea însă și în aceea că anul 
acesta gospodăria a avut o 
producție de grîu foarte bună, 
că nici producția de porumb 
n-a fost mai prejos, obținîndu- 
se o medie de 3.764 kilograme 
la hectar. In aceste rezultate 
nu se poate desigur, despărți 
munca ei de a celorlalți co
lectiviști din gospodărie. Dar 
principalul e că acolo, undeva, 
ea există, ca apa pîrîului 
care a intrat în marele fluviu, 
sporindu-i măreția.

Aceasta este munca unei 
fețe obișnuite dintr-o gospo
dărie colectivă. Munca unei 
tinere^ colectiviste care a înțe
les că viața ei nu se poate 
despărți de aceea a gospodă
riei colective din care face 
parte, și asemenea unui ostaș 
devotat,„ trebuie să fie mereu 
prezentă acolo unde gospodă
ria are nevoie de ajutorul ei.

A

Excursii instructive 
și plăcute 

organizează

0. N.T. CARPAȚI
— la locurile istorice le

gate de lupta 
nostru, precum 
rile obiective ___„___
sub conducerea partidului, 
în anii puterii populare.

— în stațiunile de spor
turi de iarnă, la Sinaia, 
Bușteni, Predeal, Timiș, 
Pîrîui rece și altele.

— în orice stațiune bal- 
neo-climaterică cu sezon 
permanent.

— la București pentru 
vizitarea orașului, muzee
lor și vizionarea de spec
tacole teatrale și de circ.

Excursii la cerere, pe 
orice itinerariu, cu trenuri 
speciale sau 
O.N.T. Carpați.

Informații și

poporului 
și la ma- 
înfăptuite

autocare

Informații și înscrieri la 
toate agențiile și filialele 
O.N.T. Carpați din țară.



O dezbatere multilaterală 
a activității de organizație
ESENȚIALUL - 

EDUCAREA 
TINERETULUI

Toate brigăzile — 
la nivelul 

celor fruntașe

I tn acest an în regîuneâ 
Hunedoara

■piw'u”- a ca Și în ce- 
lelalte conferințe 
raionale care au 
avut loc săptămî- 
na trecută in ora- 

? șui București, și 
în raionul N. Bălcescu pro
blema principală care a 
stat în centrul dezbaterilor a 
fost munca desfășurată de or
ganizațiile U.T.M. pentru edu
carea comunistă a tineretului.

în întreprinderi, în școli, în 
instituții, ce! mai mulți tineri, 
urmînd pilda comuniștilor, 
manifestă o atitudine înain
tată față de muncă, muncesc 
cu înflăcărare pentru îndepli
nirea sarcinilor ce le stau în 
față. Acesta este neîndoielnic 
și un rezultat al muncii poli
tice desfășurate de organizați
ile U.T.M. cu întreaga masă a 
tineretului pentru creșterea 
conștiinței socialiste a acestuia.

Așa cum s-a scos în eviden
ță în darea de seamă, cum au 
subliniat în cuvîntul lor tova
rășii Elena Stănescu, Florica 
Bucătaru, Cornel Dumitrescu 
ca și alți participanți la con
ferință, organ.zațiile de bază 
U.T.M. au dat o atenție mai 
mare conținutului adunărilor 
generale U.T.M. Teme ca 
„Profilul moral politic al co
munistului", „Trăsăturile îna
intate ale tînărului muncitor", 
„Exemplul însuflețitor de lup
tă al uteciștilor", „Ce a dat 
regimul democrat-popular ti
neretului", „Cum va arăta 
R.P. Romînă la sfîrșitul șese- 
nalului“ etc., au apărut din ce 
în ce mai des pe ordinea de 
zi a adunărilor generale. A- 
ceste teme au fost stabilite pe 
baza consultării tinerilor, la 
pregătirea adunărilor au fost 
atrași un număr mare de 
u tem. ști.

Mai mulți delegați, printre 
care și tovarășele Maria Mi
hai, Maria Bîrsan au apreciat 
în conferință că în perioada 
aceasta s-a dat o mai mare 
atenție organizării învățămin- 
tului politic, desfășurări lui 
în bune condiții. La aceasta a 
contribuit și faptul că aoroaoe 
87 la sută din numărul total 
al propagandiștilor sint mem
bri și candidați de partid. în 
multe organizații de bază 
U.T.M. orele de consultații se 
țin cu o ma. mare regulari
tate, cursanții sînt mai mult 
ajutați în studiul individual, 
ceea ce a dus la creșterea 
eficacității cercurilor politice 
respective. S-a apreciat de 
asemenea că în ultimul timp 
se dă o mai mare atenție in
formărilor politice. Rațiu Petre 
de la TUG 2, Florian Stefâ- 
nescu de ia școala tehnică de 
arhitectură și alți participanți 
la conferință au vorbit pe 
larg despre felul in care este 
organizată informarea politică 
a tinerilor în organizațiile lor 
de bază. Ei au subliniat cu 
acest prilej utilitatea colecti
velor de utemiști care au sar
cina să se ocupe în mod spe
cial de pregătirea și ținerea 
informărilor politice; au sub
liniat ajutorul primit din par
tea organizației de partid care 
a văzut planul de expunere 
al fiecărei informări politice 
și a dat indicații prețioase 
pentru îmbunătățirea conținu
tului ei. în conferință s-a scos 
de asemenea în evidență că a 
devenit din ce în ce mai frec
vent ca informările politice să 
nu se țină numai cu prilejul 
adunărilor generale U.T.M. 
Pentru aceasta, mai mult ca 
pînă acum sînt folosite cercu
rile politice, „joile tineretului", 
reuniunile și alte manifestări.

Apreciind succesele obținute 
în munca de educare politică 
a tineretului, experiența bună 
dobîndită, conferința a scos în 
evidență și o seamă de lipsuri 
destul de serioase.

In conferință a fost criticată,

Uzinel» „Steagul roșu*’Brașov. Tinerii Nicolae Ban, Ion Stă văr el șl Florea Vasile, meca
nici auto’ care fac proba autocamioanelor pe traseu, au venit la un schimb de experiență 
cu tinerii montori ai autocamioanelor Mihai Pantîru, loan Șerbu șl Iosif Benedik. Iată-i 

discutînd despre experiența lor.

400 magazine noi la parterul noilor blocuri
în acest an, în orașele și 

centrele muncitorești s-au 
deschis aproape 400 de maga
zine moderne la parterul noi
lor blocuri de locuințe. Altele 
sînt în curs de amenajare. 
Spațioase, mobilate elegant,

de pildă, practica acelor orga
nizații de bază U.T.M. care, 
sub motivul că se ocupă de 
mobilizarea tineretului în pro
ducție, neglijează o seamă de 
aspecte ale muncii de educație 
comunistă a tinerei generații. 
Așa, de pildă, la Energo-repa- 
rații, I.M.I.R., I.A.L., adunăr.le 
generale încă nu se țin cu re
gularitate, iar atunci cînd se 
țin ele nu dezbat asemenea 
probleme care să aducă o con
tribuție mărită la dezvoltarea 
conștiinței socialiste a tinere
tului.

In concluziile Conferinței s-a 
spu3, printre altele, că princi
pala atenție a organizațiilor 
U.T.M. trebuie îndreptată spre 
munca de 
ideologică 
înarmare 
noașterea 
nostru și 
traducerea 
Conferința

educare politică și 
a tineretului, de 

a acestuia cu cu- 
politicii partidului 
mobilizarea lui la 
acesteia în viață, 

a cerut orga
nizațiilor de bază U.T.M. să 
asigure fiecărei acțiuni pe 
care o desfășoară un bogat 
conținut, astfel ca să contribuie 
la dezvoltarea dragostei tine
retului față de partid, la o 
înțelegere mai profundă a 
politicii partidului, la educa
rea tineretului în spiritul con
cepțiilor marxist-leniniste des
pre lume, viață și societate.

Organizațiile U.T.M. au da
toria să dea o mai mare 
atenție educării tineretu
lui în spiritul înaltelor prin
cipii ale moralei comuniste, să 
se ocupe cu mai multă atenție 
și grijă de îndrumarea tine
retului pentru a avea o com
portare civilizată în viață, în 
societate, făcînd din fiecare 
problemă, oricît de minoră ar 
părea ea, o preocupare pentru 
organizație.

Pe baza propunerilor făcute 
de participanții la conferință, 
a propunerilor reieșite din 
darea de seamă, conferința a 
adoptat o seamă de măsuri 
care să ducă la lichidarea lip
surilor semnalate, la îmbună
tățirea muncii de educare po
litică a tineretului.

P. ISPAS

inerii așteaptă ca 
fiecare aefiune la 
care-i invităm să fie 
interesantă, să-i aju. 
te în lărgirea orizon
tului lor politic, 
la această regulă nu

în legătură 
activității de

cultural. De 
fac excepfie nici activitățile pe 
care le organizăm pentru petre
cerea timpului liber...

Această idee a răzbătut din cu
vântările multor delegați și invi
tați la conferința U.T.M. a raio
nului „Gheorghe Gheorghiu-Dej". 
Ei au vorbit despre experiența 
căpătată de comitetele organiza
țiilor de bază U.T.M. în organi
zarea plăcută, educativă a timpu
lui liber al tineretului.

Ce aspecte mai deosebite s-au 
ridicat în conferință 
cu acest domeniu al 
organizație ?

Mai mulți delegați 
cerințele tineretului de a se per
fecționa în meserie, de a-și însuși 
comorile culturii și științei, de a 
fi la curent cu evenimentele poli
tice interne și externe, cresc me
reu. Se poate aprecia că un nu
măr din ce în ce mai mare de ti
neri își folosesc timpul liber pen
tru a se instrui, pentru a se cul
tiva. Dovadă numărul mare de ti
neri care învață fa liceele serale, 
care frecventează cursurile uni
versităților populare, auditoriul din

au arătat că

înzestrate cu utilajele comer
ciale corespunzătoare, noile 
magazine contribuie la îmbu- 

............. finătățirea aprovizionării 
servirii populației.

Totodată au fost moderni
zate un mare număr de ma

2)
area de seamă și 
participanții la 
conferința orga
nizației raionale 
U.TM. 1 Mat, au 
analizat pe larg 

căile practice prin care tine
retul contribuie la îndeplini
rea sarcinilor de plan ale în
treprinderilor din raion. Cele 
171 brigăzi de producție ale 
tineretului în rindurile cărora 
muncesc acum peste 1.900 ti
neri, mai bine organizate. în
drumate și ajutate de organi
zațiile de bază U. T. M., s-au 
dovedit o formă eficace de 
organizare a tinerilor munci
tori în producție.

Nicolae Neacșu, secretarul 
comitetului U.TM. de la Uzi
nele Electronica, relevind 
succesele dobîndite de brigada 
de producție a tineretului 
condusă de Matei Ștefania, a- 
răta că aceasta își depășește 
sarcinile de plan in fiecare 
lună cu cel puțin 15 procente. 
Brigada a realizat pînă acum 
o economie de materiale in 
valoare de 13.000 lei. Aceasta, 
explica secretarul, se datorește 
atitudinii înaintate în muncă 
a membrilor brigăzii, faptului 
că ei sînt preocupați de ridi
carea calificării, participă eu 
regularitate la cursurile orga
nizate în acest scop.

S-a apreciat de asemenea în 
conferință faptul că comitetele 
multor organizații de bară 
U.T.M. au organizat consfă
tuiri, schimburi de experiență 
cu responsabilii de brigăzi, ceea 
ce a dus la îmbunătățirea ac
tivității brigăzilor.

Participanții la conferință 
nu s-au arătat însă mulțumiți 
cu faptul că in întreg raionul 
1 Mai nu sint în prezent de
cît 15 brigăzi de producție ale 
tineretului care au cucerit ti
tlul de brigadă fruntașă. Dele
gații care au luat parte la dis
cuții au arătat că de această 
situație se face vinovat și bi
roul comitetului raional U.TM. 
căruia i-au trebuit mai mult 
de 3 luni ptnă a trecut concret 
la instruirea comitetelor orga
nizațiilor de bază U.TM., asu-

CUM FOLOSIM
TIMPUL LIBER

ce mai numeros la corrfe- 
concerte, marele număr de 
care merg la spectacole de 
ți film, care vizitează mu
ți expozijiile. Această reali-

ce în 
rințe, 
tineri 
teatru 
zeele 
tate obligă organizațiile de bază 
să organizeze o gamă foarte 
variată de activități cu un bogat 
conținut educativ, care să cores
pundă cît mai bine preocupărilor, 
preferințelor, gradului de pregă
tire al diferitelor categorii de 
tineret. Delegații Victor Popa, 
Vladimir Răsvan, Eugenia Petcu 
și alții au arătat că în organiza
țiile lor de bază s-au organizat 
în general activități cultural-spor
tive, care au răspuns preocupă
rilor tineretului. Dar ei au arătat 
că în această privință nu se ge
neralizează experiența bună do- 
bindită de unele organizații U.T.M.

— Casa de cultură a tineretu
lui ar putea avea un rol foarte 
activ în această privință — a spus 
un delegat în conferință. Este a- 
devărat că prin formațiile sale, 
care cuprind peste 500 de tineri, 
prin celelalte activități care au 
loc aci, casa de cultură oferă ti
neretului multe posibilități de lăr
gire a orizontului politic și cultu
ral, de a se distra în mod plăcut 
și instructiv, 
devină și un 
metodică a

Dar ea trebuie să 
centru de îndrumare 
muncii cultural-artis-

gazine. Ele au fost dotate nu
mai în acest an cu aproxima
tiv 3.000 de agregate frigori
fice, cu un mare număr de 
alte utilaje comerciale, pre
cum și cu mobilier nou. 

pra criteriilor de organizare a 
întrecerii pentru obținerea ti
tlului de brigadă fruntașă.

Conferința a obligat organul 
nou ales să desfășoare o astfel 
de activitate incit pînă la sfîr- 
șitul anului 1962 cel puțin 85 
de brigăzi de producție ale 
tineretului să obțină titlul de 
brigadă fruntașă.

Atît în darea de seamă cit și 
în cucintul unor delegați s-a 
scos în evidență munca bună 
desfășurată de multe posturi 
utemiste de control din între
prinderile raionului, s-a vorbit 
despre raidurile întreprinse și 
eficacitatea lor, despre munca 
unor posturi utemiste de con
trol pentru generalizarea expe
rienței înaintate în producție 
etc. Cu toate acestea in unele 
întreprinderi din raion sint Și 
acum posturi utemiste de con
trol care-și rezumă activitatea 
numai la afișarea unor arti
cole cu caracter festiv la ga
zetele „Vorbește postul ute- 
mist de control*. Aceasta pen
tru că biroul comitetului raio
nal U.TM. nu s-a îngrijit să 
instruiască temeinic comitetele 
organizațiilor de bază U.T.M., 
responsabilii posturilor ute
miste de control, asupra sarci
nilor care le revin, asupra fe
lului in care trebuie să-și or
ganizeze și să-și desfășoare 
munca. Conferința a stabilit 
ea această instruire să cibă loc 
cit se poate de repede; de ase
menea să se organizeze mai 
multe schimburi de experien
ță intre posturile utemiste de 
control, mai multe consfătuiri 
cu responsabilii acestora în 
scopul lichidării lipsurilor ma
nifestate și îmbunătățirii acti
vității posturilor utemiste de 
control.

Neîndoielnic că hotărîrile 
luate de conferința raională, 
aplicate în viață, vor duce la 
mărirea aportului tineretu
lui la îndeplinirea sarcinilor 
de producție ale întreprinde
rilor.

L ȘERBU

tice și sportive din organizațiile 
de bază U.T.M. din raion, de ge
neralizare a experienței pozitive.

Un alt delegat arăta că activi
tatea culfural-educafivă nu este 
încă organizată peste tot la nive
lul secțiilor, atelierelor, claselor.

Aceeași apreciere există și în 
darea de seamă 
comitetul raional 
organizații U.T.M.

prezentată da 
U.T.M. Unele 

____r ca, de pildă, 
cele de la Uzina de mașini elec
trice, Moara „Constantin David*, 
„Ascensorul", organizațiile de car
tier, antrenează încă un număr 
mic de tineri în activitatea cul- 
tural-sportivă, nu se ocupă în.tr-un 
mod corespunzător de crearea 
unor posibilităji de distraejie ci
vilizate și instructive. Nu întîm- 
plător tineri din aceste organiza
ții își petrec timpul liber în fel 
de fel de „ceaiuri" și plimbări 
pe bulevarde, de pe urma cărora 
n-au nimic de cîștigat în forma
rea lor ca oameni culți, cu o 
comportare înaintată în societate.

Pentru îmbunătățirea activită- 
fii cultural-sportive, în scopul or
ganizării timpului liber într-un 

' și instructiv, 
noul comitet 
mai bine de 
culturale și 

tineretului în 
vederea generalizării experienței 
bune acumulate de unele organi
zații de bază U.T.M. Conferința 
a adoptat hotărîri menite să ducă 
la îmbunătățirea muncii cu cartea, 
la atragerea unui număr mai mare 
de tineri în activitatea artistică, la 
crearea a noi cercuri de educație 
estetică, îmbogățirea tematică a 
conferințelor pentru tineret, atrage
rea unui număr mare de tineri la 
activitatea 
mai multor 
niri etc.

mod cîf mai plăcut 
conferinja a obligat 
raional să se ocupe 
îndrumarea comisiei 
a casei de cultură a

sporiivă, organizarea 
excursii, vizife, înfîl-

M. VIDRAȘCU

u inteligență și fi
nețe, noul film 
francez „Cele 400 
de lovituri” re
constituie drumul 
parcurs într-o 

țară capitalistă de un băiat 
de 13 ani abandonat de fami
liei de școală și societate in
tr-un labirint întunecos, lipsit 
de ieșire, de orice reper mo
ral, pînă cînd eroul capătă — 
in finalul investigației artis
tice — acea expresie înspăi- 
mîntătoare a vîrstei căreia i 
s-a furat prospețimea, a copilă
riei fără copilărie și a vieții 
fără dorința de a trăi. Dintr-o 
fotografie care domină ecra
nul, Antoine Doinei ne pri
vește fără să ne vadă, stă ne
mișcat în fața mării pe care 
a dorit-o atîta dar care nu-i 
mai provoacă acum decît un 
simțămînt de neliniște, nesi
guranță, imensă oboseală. 
Filmul lui Truffaut a fost, pe 
bună dreptate, numit film-an- 
chetă și pe marginea lui nu
meroși părinți, profesori, psi-

1
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La cursurile 
agrozootehnice de masă

Primele lecții

este cu 25 
decît în

colective 
ML

In satele Dcbrogei au 
început cuzsuiile agrozooteh
nice de masă. La primele lec
ții au participat 30.000 de lu
crători din gospodăriile agri
cole de stat, mecanizatori 
din S.M.T. și colectiviști. Nu
mărul cursanților 
la sută mai mare 
anul trecut.

în gospodăriile 
din Topraisar, Cobadin, 
hail Kogălniceanu și din alte 
comune care au largi pers
pective pentru dezvoliarea 
sectorului zootehnic colecti
viștii își însușesc la aceste 
cursuri noi metode înaintate 
de organizare a fermelor și 
bazei furajere, de îngrijire și 
furajare rațională a animale
lor. în unitățile din comunele 
unde se extinde acțiunea de 
punere în valoare a terenuri
lor în pantă prin amenajarea 
și plantarea acestora cu viță 
de vie și pomi fructiferi spe
cialiștii fac cunoscute colec
tiviștilor rezultatele cercetări
lor și experiența unităților 
fruntașe în lucrările de stă
vilire a eroziunii solului și de 
folosire productivă și com
pletă a terenurilor erodate

în toate gospodăriile colec
tive se predau lecții care 
tratează agrotehnica înain
tată a culturii porumbului, 
pentru ca în anul viitor colec
tiviștii să poată obține de pe 
suprafețe cît mai mari recolte 
de 5 000 kg. porumb boabe la 
hectar în cultură neirigată.

(Agerpres)

In holul Casei de cultură a tineretului din raionul „Grivița 
Roșie“ din Capitală.

Foto - AGERPRES

distruge cu 
savantă per- 

- de

hologi, sociologi, medici și-au 
spus cuvîntul — cei mai mulți 
intentînd, alături de regizor, 
un grav proces societății ca
pitaliste care 
atîta diabolică, 
versitate pînă și miezul 
candoare, de puritate morală 
pe care ar trebui să-l 
treze măcar copilăria.

Analistul — subtil 
psiholog și sociolog 
— își urmărește pas 
cu pas „cazul" aju- 
tîndu-ne să coborîm 
treaptă cu treaptă, 
în infernul în care 
este cufundat de 
viață eroul. Datele sînt 
Antoine Doinei nu 
loc un 
cît colegii săi de clasă ; el e 
dotat în plus cu multă sensi
bilitate și 
simț. Dar 
des fiindcă 
rască colegii și intră într-o 
suită de încurcături cu școala 
și cu familia (care-l vor duce 
în cele din urmă într-o închi-

simple.
Doinei nu e de- 
băiat mai rău de-

inteligență, bun 
e pedepsit mai 
nu știe să-și pî-

' &

ta întreprinderea pentru valorificarea stufului de la Brăila 
a sosit din Del.ă un nou transport de stuf

Foto : AGERPRES

iohiv GRicoKEsci/; „Unde vîntul
miroase a petrol"

îl cunoșteam pe loan Gri
gorescu mal mult în calitatea 
sa de reporter. Recentul său 
volum, Unde vîntul miroase a 
petrol, ne descoperă un bun 
autor de schițe și un povesti
tor stăpîn, de asemenea, pe 
uneltele lui. E o constatare 
care nu poate decît să ne 
bucure. Ar fi fost de dorit ca 
scriitorul care s-a dovedit, în 
reportajele sale, atît de sen
sibil la tot ce e nou, să oglin
dească mai profund realități 
contemporane.

Desigur, evocarea 
nu e, la Grigorescu, 
gratuită, și nu se jus
tifică doar prin pito
rescul tipurilor sau al 
locurilor ; ea își are, 
dimpotrivă, un rost 
care nu poate fi 
tat. Evocînd, autorul 
și reușește de cele mai multe 
ori — să dezvăluie abjecția 
morală a celor care dominau 
în trecut lumea petrolului ro- 
mînesc, să arate cum forța 
banului distrugea omenia, 
transforma omul într-un me
canism sau fiară ; să ne amin
tească de modul cum au fost 
deposedați de pămînturile lor 
țăranii în epoca acumulării 
primitive a capitalului șî chiar 
după aceea, cît de crunt au 
fost exploatați muncitorii pe- 

eial 
contes- 
vrea —

400 de l&oituzi“
soare corecțională) numai 
pentru că nu-i place să mintă, 
să disimuleze. Prima absență 
nemotivată o comite involun
tar, pentru că — nefăcîndu-și 
tema — profesorul nu-l pri
mește în clasă. Iar tema nu 
și-a făcut-o întrucît mama sa 
— femeie egoistă, neînțelegă
toare, — îl ceartă în perma

nență, îi face viața insuporta
bilă. O greșeală antrenează pe 
cealaltă și lanțul vicios care 
funcționează perfect în me
diul social burghez se strings 
tot mai tare în jurul eroului 
pînă cînd nu-i mai lasă nici 
o posibilitate de ieșire. Trep
tat băiatul ajunge un deza
măgit. Nu mai are acum de
cît scurte fugare clipe de 
revoltă. In școală s-a an

Bl

■

■

numai ei. Evo- 
protestează ți

troliști și nu 
cînd, autorul 
educă.

Căci ce alta decît un zgu
duitor protest împotriva dezu
manizării omului e admirabila 
povestire Ultimul drum, unde 
istorisește cum. din amuza
ment, un pierde vară si o li
chea posedînd bani îl silește 
pe un nenorocit țigan să-și 
ucidă ursul, singurul lui mij
loc de existență ?

Sau cit de răscolitoare e 
schița Pioșenie, unde aparent 

Note de lector
neconsolata văduvă Olimpia 
Mancaș își neguțează ca pe un 
obiect oarecare, și încă foarte 
abil, cadavrul răposatului ei 
soț ?

în această lume burgheză, 
unde toate valorile sînt călcate 
brutal în picioare sau tăvălite 
în noroi, unde toate visurile 
sînt spulberate, unde pînă și 
copilăria e ciuntită și sluțită 
(vezi povestirea Cinema Ma
dagascar dovedind capacitatea 
autorului de a descifra psiho
logia copiilor), singuri, care 
își păstrează neîntinată uma
nitatea sînt muncitorii revolu
ționari. Tizul, ce înfățișează 
convingător un astfel de 
muncitor, întruchipînd și forța, 
și priceperea, și intransigența, 
și spiritul de dăruire al clasei, 
dar, totodată, și mai presus 
de toate, omenia ei, e una din 
cele mai reușite, mai emoțio
nante piese ale volumului (nu 
l-am fi dorit însă chiar un 
,,sfarmă-piatră“). Bună de a- 
semenea, e Pavilionul, oglin
dind lupta cu sine însuși a u- 
nui învățător care nu vrea să 
se înstrăineze propriei sale u- 
manități și să se dezică de 
îndatoririle sale profesionale 
și ca atare, își asumă riscul 
unei atitudini cinstite. Și-1 asu
mă calm și fără nici un soi de 
poză. Și de aceea atitudinea 
lui ne emoționează, personajul 
dobîndind aura urfui autentic 
erou. Autentic, fiindcă actul 
său de eroism e săvîrșit fi
resc și, aș spune, fără ca cel 
care-1 împlinește să aibă mă
car sentimentul că se depă
șește pe sine însuși.

Eficiența educativă a volu-

PE SCENA CASEI DE CULTURA
In formația de teatru de pe 

lingă casa raională de cultură 
din Lugoj activează tineri pa
sionați, îndrăgostiți de teatru. 
Incepînd cu toamna acestui 
an, formația de teatru, 
este laureată a celui 
II-lea concurs bienal de 
tru „I. L. Caragiale", prezintă 
spectacole în stagiune perma
nentă.

Printr-o muncă susținută și 
perseverentă tinerii artiști a- 

care 
de-al 
tea-

trenat la un moment dat cu 
atîta pasiune în studiul litera
turii clasice, l-a parcurs cu 
înfrigurare pe Balzac incit îl 
știe pe de rost ; dar cînd pro
fesorul — rigid și imbecil — 
îl acuză la compoziția de 
franceză (în care-și pusese a- 
tîta speranță) de plagiat, An
toine trăiește cu intensitate 

nedreptatea. Sufle
tul său mai are — 
înainte de marea 
împietrire din final 
— ultime, abia pîl- 
pîite tresăriri. Uni
versul de sensi
bilitate al copi

lului în pragul adolescenței 
moare sub ochii noștri. An
toine încearcă cu disperare — 
și aceasta 
tragică a 
gațe de o 
prietenia 
braz pur și gîndire pervertită, 
care-l îndeamnă la rele, dar 
rămîne totuși unicul său prie
ten, sau de afecțiunea pen
tru un tată care ține la băiat

constituie substanța 
filmului — să se 
pîrghie oarecare, de 
cu un coleg cu o-

a-

50 noi brigăzi 
de producție 

aie tineretului
în întreprinderile industriala 

din regiunea Hunedoara s-au 
înființat anul acesta încă 50 
de br.găzi de producție ale ti
neretului. Concomitent cu 
creșterea numărului de bri
găzi, care a ajuns la 1330, a 
crescut și contribuția adusă 
de tineret la mărirea produc
ției și productivității muncii, 

în bazinul carbonifer Valea 
Jiului lucrează în prezent 
peste 230 de brigăzi de tineri 
mineri.

La oțelăria Martin nr. 1 a 
Combinatului siderurgic Hu
nedoara unul dintre schim
buri este format din tineri, 
fiind cunoscut sub numele de 
schimbul tineretului. De la si- 
derurgiștii cu mai multă ex
periență tinerii oțelarl și-au 
însușit metoda de elaborare a 
șarjelor rapide. Lucrînd ast
fel ei au redus în medie cu 30 
de minute durata de elaborare 
a unei șarje, realizînd o pro
ducție suplimentară de peste 
1850 de tone de oțel.

Activitatea rodnică a brigă
zilor de tineret din întreprin
derile regiunii Hunedoara este 
concretizată și în realizarea a 
peste 11 milioane lei econo
mii provenite din reducerea 
prețului de cost al produselor.

mului ar fi sporit însă mult, 
dacă ponderea ar fi avut-o 
schițele și povestirile care o- 
glindesc virtuțile oamenilor 
înaintați ai timpului nostru, 
stâpîniți de dorința de a crea, 
de a învinge și de a se depă
și pe ei înșiși. Fiindcă în fe
lul acesta se prezintă ei în 
realitate, iar Grigorescu gă
sește mijloacele adecvate pen
tru a înfățișa neastîmpărul 
lor, capacitatea de a-și învinge 
propria lor condiție. Un exem
plu dintre cele mai conclu

dente în acest sens 
(nu însă întrutotul 
elocvent pentru arta 
la care se poate ridi
ca Grigorescu) e bu
cata încă trăiesc. 

Un alt exemplu : Neastîmpăr, 
unde ciocnirea ce se dă în su
fletul eroului e comunicată, 
la început, printr-un monolog 
interior abil condus, fiindcă 
dobîndește caracterul unui di
alog în care sînt angajați doi 
inși aflați pe poziții contrare. . 
Un al treilea exemplu, mai 
puțin convingător, Ochii lupu
lui. Al patrulea, Unde vîntul 
miroase a petrol, care, vor
bind despre pasiunea unui in
giner de a reda viață sonde
lor moarte și despre idila sa 
cu o colaboratoare apropiată, 
e una din cele mai bune lu
crări ale volumului. Dăunează, 
însă, acestei povestiri unele 
intervenții ale reporterului 
care nu s-a biruit pe sine și 
care ține, neapărat, să furni
zeze date cu privire la isto
ricul 
repusă în funcție. Omise aces
te date care nu se justifică, 
povestirea ar fi mai unitară și 
s-ar înscrie printre cele mai 
bune exemplare ale genului 
nu numai din creația lui 
loan Grigorescu.

Unde vîntul miroase a pe
trol e o carte care dovedește că 
autorul cunoaște mediul mun
citoresc și are capacitatea să 
înfățișeze chipul muncitorului 
din etapa istorică pe care o 
parcurgem acum. O carte care 
se va bucura, cu siguranță, de 
o bună primire din partea pu
blicului, dar care îl și obligă 
pe autor. îl obligă să acorde 
zugrăvirii problematicii sufle
tești a muncitorului contempo
ran din țara noastră o atenție 
mult mai mare.

EUGEN LUCA

sondei ce urmează a fi

matori au pregătit și pre
zentat pe scenă piesele „Po
vestea unei iubiri" de K. Si
monov, „Un milion pentru un 
surîs" de A. Sofronov și „Ul
timul mesaj" de L. Fulga. 
Piesele prezentate pe scena 
casei raionale de cultură se 
bucură de mult succes din 
partea iubitorilor de teatru.

lazAr berneanțu
funcționar

amoral 
Nimic

dar este, laș și-l părăsește pînă 
la urmă. Numai pe mama cea 
egoistă înveninată o refuză 
cu vehemență băiatul. Și cită 
nevoie ar avea tocmai de o 
mamă... Apoi întreaga socie
tate capitalistă nu face decît 
să repete la proporții cople
șitoare pentru copil mediul 
îmbîcsit, viciat și 
al familiei Doinei.
nu scapă atenției ascuțite 
a realizatorilor filmului. Nici 
metodele formale, ridicule și 
inumane ale școlii burgheze; 
nici reclamele deșănțate de 
pe zidurile cenușii ale Parisu
lui îmbibat de erotism. Peste 
toate aceste triste reali
tăți ale unei societăți în des
compunere stăruie, chinui
toare prin rechizitoriul ei as
pru, mut — privirea adoles
centului, privirea împietrită și 
goală a încă unui pui de om 
ucis moralmente înainte de fi 
ajuns un om întreg.

ALICE MANOIU



Vernisajul 
unei expoziții

romînești 
la Havana

••

HAVANA 14 (Agerpres). «= 
Recent, a avut loc la Havana 
In clădirea Capitoliul Națio
nal, vernisajul expoziției pri
vind învățământul și materia
lul didactic din R. P. Romînă.

Inaugurând expoziția, dr. 
Armando Hart, ministrul E- 
ducației al Cubei, a spus că 
aceasta constituie un prilej 
pentru cunoașterea dezvoltării 
tnvățămîntului unei țări prie
tene.

In cuvintul său ambasadorul 
R.P.R. tn Cuba Mihai Ma- 
gheru, după ce a vorbit despre 
progresul obținut în domeniul 
tnvățămîntului tn R.P.R., a 
spus că Ministerul învățămân
tului și Culturii și I.R.R.C.S. 
dăruiesc părții cubane, ca un 
omagiu pentru poporul cuban, 
materialele prezentate la a- 
ceastă expoziție.

La vernisaj au asistat șefi 
ai unor misiuni diplomatice, 
atașați culturali, personalități 
din viața culturală și un nu
meros public.

NEAPOLE 14 (Agerpres). - 
La 11 decembrie a avut loc în 
sala mare a Conservatorului 
din Neapole, o festivitate con
sacrată lui George Enescu. 
Festivitatea a fost organi
zată de Academia muzicală 
din Neapole în colaborare cu 
Asociația Italia-Romînia.

în introducere, Cesare Vala- 
brega, profesor Ia Conservato
rul din Roma și din Neapole 
a prezentat conferința „Un ar
tist care a cunoscut toate căile 
muzicii”. Au participat cca. 500 
persoane, printre care perso
nalități din viața culturală a 
orașului, reprezentanți ai au
torităților etc. A participat, de 
asemenea, P. Macovei, minis
trul R. P. Romîne la Roma.

ir

pt’/
P araguay o tară a

și terorii
mizeriei

Proiect comun de rezoluție
sovieto-american privind componența

comitetului pentru dezarmare
• Comitetul Politic al O. N, U. a aprobat în unanimitate proiectul comun 

de rezoluție • R. P. Romînă propusă membru în comitetul 
pentru dezarmare

NEW YORK 14 (Agerpres). 
— TASS transmite : S-au în
cheiat tratativele sovieto-ame- 
ricane cu privire la componen
ța comitetului pentru dezar
mare. care s-au desfășurat în 
conformitate cu rezoluția adop
tată de cea de-a 16-a sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U. la 
28 noiembrie.

Participanții la tratative 
s-au consultat și cu alte dele
gații. Tratativele au fost în
cheiate cu succes, a fost elabo
rat un proiect comun de rezo
luție al U.R.S.S. și S.U.A., care 
a fost prezentat Comitetului 
Politic al Adunării Generale a 
O.N.U. După cum se știe, acest 
comitet a întrerupt discutarea 
problemei dezarmării în aștep
tarea tratativelor sovieto-ame- 
ricane. Chiar din prima zi (15 
noiembrie), cînd Comitetul Po
litic a început discutarea pro
blemei dezarmării generale și 
totale, delegația sovietică a 
formulat propuneri concrete 
cu privire la instituirea unui 
organ eficient de lucru în ca
drul O.N.U., care să poată 
trece la o activitate practică 
efectivă, fără să amine prea 
mult lucrurile.

Propunerile sovietice au ur
mărit să asigure o componență 
a organului de lucru, care să 
reflecte situația existentă în 
lume și să excludă posibilita
tea predominării intereselor 
vreunei grupări de state.

Propunerile sovietice s-au 
bucurat de un larg răsunet în 
rîndul delegaților la cea 
de-a 16-a sesiune a Adunării 
Generale a •.N.U. Blocul occi
dental a fost nevoit 6ă țină 
seamă de acest lucru.

In proiectul comun de rezo
luție sovieto-american, elabo
rat în cursul tratativelor, este 
oglindită propunerea delegației 
sovietice de a se aproba decla
rația comună sovieto-america- 
nă cu privire la principiile sta
bilite de comun acord pentru 
tratativele cu privire la dezar
mare.

Proiectul comun de rezoluție 
sovieto-american, elaborat in 
cursul tratativelor, propune fn-

■tltuirea unul comitet pentru 
dezarmare, in componența că
ruia să intre cinci țâri socia
liste : UJLS.S., Bulgaria, Ce
hoslovacia, Polonia și Romînia, 
cinci țâri ale blocului occi- - 
dental; S.UA, Anglia, Fran
ța, Canada, Italia și alte opt 
țări : Birmania, India, Repu
blica Arabă Unită, Etiopia, 
Nigeria, Brazilia, Mexic, Sue
dia.

In proiectul comun de rezo
luție se propune ca Adunarea 
Generală a O.N.U. să examineze 
imediat raportul Comitetului 
pentru dezarmare, de îndată 
ce se va fi ajuns la un acord 
cu privire Ia dezarmarea ge
nerală și totală sub control in
ternațional eficient.

NEW YORK 14 (Agerpres). — TASS transmite :
In ședința din seara zilei de 13 decembrie a Comitetu

lui Politic al Adunării Generale a O.X.V, la propunerea 
delegatului Mexicului, a fost aprobat în unanimitate, fără 
a se pune Ia vot, proiectul comun de rezoluție 
și S.U.A. în problema dezarmării.

al l'X^S.

Consfătuirea 2)
de

a
din

la Moscova
lucrătorilor

agricultură
MOSCOVA 14 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 14 de
cembrie la Moscova și-a în
cheiat lucrările Consfătuirea 
lucrătorilor din agricultura 
zonei fără cernoziom din 
R.S.F.S.R.

La consfătuire N. S. Hruș
ciov, prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
a rostit o cuvîntare.

Participanții la consfătuire 
au adoptat un apel către toți 
lucrătorii din agricultura a- 
cestei zone și o scrisoare către 
Comitetul Central al P.C.U.S.

—•—

Alegerea noilor organe 
de conducere ale F. S. M.
MOSCOVA 14 (Agerpres). 

— TASS transmite : La 14 de
cembrie a avut loc, sub pre
ședinția lui Enrique Pastorino 
(Uruguay), o ’ ședință plenară 
ordinară a celui de-al V-lea 
Congres Sindical Mondial.

Congresul a ales Consiliul 
general și Comitetul Executiv 
al Federației Sindicale Mon
diale.

La ședința Consiliului gene
ral, care a avut loc după a- 
ceea, Louis Saillant (Franța) a 
fost reales secretar general al 
F.S.M.

La ședința Comitetului Exe
cutiv, Renato Bitossi (Italia) 
a fost ales președinte al 
F.S.M.

Vicepreședinți au fost aleși: 
Viktor Grișin (U.R.S.S.), Be-

(Franța), Liu 
Chineză), 
Herbert 

Lombardo 
I. Loga-

noît Frachon
Cean-șen
S. _ 
Warnke 
Toledano 
Sowinski 
donezia), 
(Cehoslovacia), Enrique Pasto
rino (Uruguay), Ahmed Șafi 
(Sudan), Lazaro Pena (Cuba).

Secretari ai Federației Sin
dicale Mondiale au fost de
semnați: Giuseppe Casadei (Ita
lia), Piotr Pimenov (U.R.S.S.), 
Ibrahim Zakaria (Sudan), 
Elena Teodorescu (R. P. Ro- 
mînă), Ma Ciun-ku (R.P. Chi
neză), Sugiri (Indonezia), Ro
bert Hernoit (Franța), S. Sca
glia (Italia), F. Hlebound 
(Cehoslovacia).

(R. P.
Dange (India),

(R.D.G.),
(Mexic),

(Polonia), Njono (In- 
Frantisek Zupka

Toți delegații care au luat 
cuvântul la ședința comitetu
lui, și-au exprimat satisfacția 
profundă față de faptul că
U. R.S.S. și S.U.A. au ajuns la 
un acord care a permis elabo
rarea proiectului comun d« 
rezoluție al acestor țări.

Delegatul S.U.A., Stevenson, 
luind cuvintul a declarat că 
rezoluția comună este un in
strument „care trasează calea 
spre reluarea tratativelor in 
scopul realizării dezarmării 
generale și totale'.

Dar, delegatul american a 
subliniat în același timp că 
S.U.A. insistă în continuare 
asupra planului lor de insti
tuire a controlului „nu numai 
asupra reducerii înarmărilor, 
ci și asupra armamentului ră
mas'.

Reprezentantul
V. A. Zorin, a declarat 
după stabilirea de 
cord de 
U.R.SS. 
piilor de 
rezoluția 
mericană 
pas spre 1 
importante 
marea generală și totală.

Acum, cînd există o bază 
pentru tratative, a spus In 
continuare delegatul sovietic, 
ne exprimăm speranța că a- 
ceste tratative vor fi încunu
nate de succes, deși ele nu 
vor fi de loc simple. Dar daci

la tratative 
interes real 

sarcina 
totale

toți participanții 
vor manifesta un 
în această privință, 
dezarmării generale și 
poate și trebuie să fie rezol
vată pe o bază reciproc ac
ceptabilă.

După aceea V. A. Zorin a 
dat citire Declarației guver
nului sovietic în problema 
experiențelor nucleare. I

MOSCOVA 14 (Agerpres). 
TASS transmite :

In dimineața zilei de 14 de
cembrie, Leonid Brejnev, pre
ședintele Prezidiului Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S., a ple
cat din Moscova spre India cu 
un avion special „IL-18". Leo
nid Brejnev pleacă la Delhi 
într-o vizită oficială la invi
tația președintelui Indiei, dr. 
Rajendra Prasad.

Leonid Brejnev este însoțit 
de Turabai Kulatov, vicepre
ședinte al Prezidiului Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S.. Iakob 
Malik, locțiitor al ministrului 
Afacerilor Externe al U.R.S.S., 
și de alte personalități.

in Paraguay conti
nuă să sosească știri 
care atestă faptul că 
in această țară 
America de sud 
ța poporului a 
intr-un adevărat 

i situație domnește

din 
via- 
fosf 
in-transioruiaâ 

fern. Această 
încă din anul 1954, cînd genera
lul Alfredo Stroessner a pus mina 
pe putere, în urma unei lovituri 
de sfat inspirată și organizată la 
Washington. Instaurînd în țară un 
odios regim de tiranie, Stroessner 
și acoliții săi au înscris o întune
cată pagină din istoria de pînă 
acum a Paraguayului.

De mult timp este limpede fap
tul că fără ajutorul imperialismu
lui american, al cărui agent a 
devenit, Stroessner n-ar fi putut 
nici să ajungă, nici să se mențină 
la cîrma țării. Sîngerosul tiran știe 
și el foarte bine 
Drept recunoștință, 
vîndut literalmente 
lismului american, 
totală de 400.000 
230.000 kmp sînt concesionați trus
tului petrolifer nord-american 
„Standard Oil". Paraguayul a deve
nit pur și simplu o feudă a mono
polurilor americane, care jefuiesc 
țara de bogățiile sale. Este sufi
cient să arătăm că monopolurile 
americane au obținut în 6 ani un 
profit net de 83 milioane de 
dolari, ca să ne dăm seama cît 
de interesate sînt monopolurile 
americane in menținerea regimului 
tiranului Stroessner.

Ca urmare a dominației mono
polurilor din S.U.A. și a politicii 
marionetei lor, poporul din Para
guay a ajuns intr-o îngrozitoare 
mizerie și înapoiere. „Muncitorii 
și țăranii — declara preotul pa- 
raguyan Ramon Talavera — mor 
de foame... Fiecare al doilea lo
cuitor nu are un acoperiș deasu
pra capului... Țara noastră a ajuns 
în stare de falimenf economic". 
Din fiecare 100 de locuitori ai 
țării, 80 sînt bolnavi de tubercu
loză. Cit de mizerabile sînt con
dițiile in care trăiește poporul 
ne-o dovedește și faptul că, așa 
cum scrie revista chiliană „VIS- 
TASO" durata medie a vieții în 
Paraguay nu depășește 28 de ani. 
Anual mor în țară 70 la sută din 
copiii nou născufi. Paraguayul se 
poate „lăuda" astfel cu mortali-

lalea infantilă cea mai mare de 
pe glob.

în ciuda tuturor acestor grele 
condiții, avîntul luptei de elibe
rare a cuprins și Paraguayul. Ma
sele populare s-au ridicat la luptă 
împotriva jugului impus de impe
rialiștii americani, împotriva regi
mului dictatorial al lui Stroessner. 
Răscoalele armate din Paraguay 
sînt binecunoscute în întreaga 
lume. Acțiunile răsculaților, care 
au angajat numeroase bătălii îm
potriva trupelor guvernamentale, 
au fost foarte frecvente în întrea
ga țară. De fiecare dată însă cînd 
masele populare s-au răsculat îm
potriva dictaturii, patronii lui

acest lucru. 
Stroesnner a 
țara imperia- 
Din suprafața 
kmp a țării

MOSCOVA. - La 14 decem
brie în Palatul Mare al Krem
linului s-a deschis cea de-a 
V-a sesiune a Sovietului Su
prem al R.S.F.S.R. a celei de-a 
V-a legislaturi. La deschide
rea sesiunii au participat con
ducători ai P.C.U.S. și ai Gu
vernului sovietic în frunte cu 
N. S. Hrușciov.

Republidi Arabe Siria a fost 
alez Nazem El Kudsi.

avut

Un aspect al luptelor din 
Elisabethville. Un jandarm 
katanghez. mitraliază pozi

țiile forțelor O.N.U.

U. R. S. S„ 
că 

comun a- 
guvernel» 

a princi- 
dezarmării 
soriew-o-

către 
și S.U.A. 
bază ale 
comuni 
este un al doilea 

rezolvarea celei mai 
sarcini — dezar-

Situațla 
din Republica 

Dominicană

PRAGA. Miercuri seara, în 
sala Smetana din Praga. pu
blicul capitalei cehoslovace a 
răsplătit cu aplauze furtunoa
se arta interpretativă a violo
nistului romîn Ion Voicu.

DAMASC. — După cum a- 
nunță corespondentul agenției 
France Presse, președinte al

MOSCOVA. - La Institutul 
unificat de cercetări nucleare 
de la Dubna, și-a încheiat lu
crările o consfătuire științifică 
internațională, consacrată cer
cetărilor asupra structurii ma
teriei cu ajutorul neutronilor 
lenți. La consfătuire au luat 
parte peste 150 de oameni de 
știință din Bulgaria, Ceho
slovacia, R. P. Chineză, R. D. 
Germană, Polonia, Romînia, 
Ungaria și U.R.S.S.

NEW YORK. - După cum 
anunță agenția United Press 
International, Ia 13 decembrie 
Statele Unite au experimentat 
sub pămint încă o instalație 
atomică. Explozia a fost efec
tuată la centrul experimental 
din statul Nevada.

SANTO DOMINGO 14 
gerpres). — Miercuri au 
loc din nou la Santo Domingo 
puternice manifestații în fața 
consulatului S.UA., în semn 
de protest împotriva protec
ției pe care o acordă repre
zentanții Statelor Unite agen- 
ților fostului dictator Trujillo, 
împotriva sutelor de manifes- 
tanți care scandau „Jos Yan
keii", Yankei, cărați-vă aca
să 1* a intervenit cu brutali
tate poliția folosind arme de 
foc și grenade cu gaze lacri
mogene. Șase persoane, dintre 
care două tinere fete, au 
rănite. Poliția a arestat 
meroși manifestanți.

în același timp situația 
litică continuă să rămînă
clară, criza nefiind încă solu
ționată.

Acțiuni contrare 
intereselor păcii

fost 
nu-

po-
ne-

Ministrul de război 
al R.F.G., Strauss, caută 
să-l scoată basma cu
rată pe criminalul de 
război A. Heusinger.

(Ziarele)

BERLIN (Agerpres). —
Otro Winzer, prim-locțiitor al 
ministrului Afacerilor Externe al 
R.D. Germane, a adresat coman
dantului englez al Berlinului 
occidental o scrisoare în care îi 
atrage atenția asupra politicii 
instigatoare duse de organele 
vest-ber'ineze față de Republica 
Democrată Germană.

In scrisoare se arată că la 9 
decembrie din partea Berlinului 
Occidental eu fost săvîrșife două 
acțiuni banditești deosebit de pe
riculoase în raioanele Seeburg și 
Staaken împotriva instalațiilor de 
graniță și a grănicerilor R.D. Ger
mane. In ambele cazuri, grupa 
de cite patru oameni au pă- 
trjru pe teritoriul R.D. Germane, 
iar cînd au fost descoperiți de 
organele da pază grănicerești ale

-er.

ITINERAR SIBERIAN

acțiuni criminala, subli- 
Winzer, sa bucură da 
direct al autorităților 

O. Winzer arată 
autorități dedîndu-se

din Katanga
R.D. Germane, au fras focuri de 
revi

Aceste 
niază O. 
sprijinul
vesf-berlineze. 
că acesie 
la chemări aventuriste împotriva 
R.D. Germane, se străduiesc să 
dea loc la incidente pentru a 
atrage preri e occidentale în po
litica osti'ă înțelegerii reciproce, 
dusă de Senatul vest-beriinez, și 
in conflicte militare.

Tn scrisoare se exprimă cererea 
insistentă de a se lua neîntîrziat 
măsurile necesare pentru ca, 
interesul păcii, să fie trași

In 
la 

răspundere vinovății de aceste ac
țiuni criminale și de a se împie
dica pe viitor asemenea acțiuni.

LEOPOLDVILLE 14 (Ager
pres). — Citînd declarațiile 
unui purtător de cuvînt al 
O.N.U., agențiile de presă oc
cidentale anunță că după o 
săptămînă și mai bine de ope
rațiuni de tatonare, foițele 
O.N.U. din Katanga sînt pe 
punctul de a lansa un atac 
general. La 13 decembrie, a- 
viația comandamentului O.N.U. 
a atacat în trei rînduri Elisa- 
bethville, acest triplu raid fi
ind considerat cel mai masiv 
de la începutul luptelor.

ceij »

Corb la corb nu-și scoate 
ochii 1

Desen de V. VASILIU

După ce Angara, născută 
din Baikal, și-a plătit un 
prim tribut punînd in 

mișcare uriașele agregate 
ale hidrocentralei de la 
Irkustk, își continuă drumul 
său de 1.000 de km pu
nînd in mișcare alte agre
gate, dînd noi energii, 
pentru a-și justifica apoi o- 
dihna în uriașul fluviu Enisei. 
Peste tot pe malurile Angarei, 
omul sovietic și-a pus am
prenta și s-a proclamat stă- 
pîn al naturii siberiene, ne
maipomenit de bogată — 
adevărată cămară a comu
nismului — deosebit de fru
moasă, adevărată perlă a 
„continentului sovietic".

In vestita taiga siberiană, 
nu departe de Irkutsk, a fost 
construit „orășelul" Angarsk. 
De fapt, deși n-a împlinit încă 
un deceniu, ,,orășelul” a cres

cut, numărînd ISO.000 de lo
cuitori și avind rapide posi
bilități de dezvoltare. Aid sînt 
numeroase întreprinderi care 
prelucrează bogățiile locale, 
rafinării de petrol și întreprin
deri ale industriei chimice, în
treprinderi modeme de con
fecții și altele. In acest oraș 
modem, fără periferii, se „a- 
justează" în taiga noi cvar
tale și parcuri de o inegala
bilă frumusețe, create de 
natură și aliniate de om, în 
care verdele coniferelor se 
amestecă cu albul Imaculat 
al mesteacănului.

Angarsk — orașul tineretu
lui. Tineretul, acest stăpîn al 
orașului, se face prezent peste 
tot. Poate pentru a consemna 
și mai mult acest adevăr, ca 
un simbol, prima clădire con
struită pe locul desemnat 
pentru oraș a fost destinată

școlii. De la școală începe 
orașul. Primii comsomoliștl 
constructori au ținut să dea 
o astfel de carte de vizită 
orașului nou născut în taiga, 
din dragoste fierbinte pentru 
patria sovietică.

Mai mult de 30.000 de cetă
țeni „băștinași" au aceeași 
vîrstă cu orașul. Ei sînt cei 
mai autentici fii al Angar- 
skului, stăpînii celor 42 de 
școli și ai multor altor așe
zăminte și trec drept cei mai 
privilegiați locuitori. Totul 
pentru copii, pentru „copiii 
noștri" cum spun părinții dintre 
care mulți mai sînt încă corn- 
somoliști. N-am întîlnit încă 
oraș în care sportul să se 
bucure de o atenție maximă 
ca în Angarsk. Stadionul mo
dem cu 10.000 de locuri a 
devenit neîncăpător și adesea 
se fac reproșuri proiectanților

care „n-au văzut în perspec
tivă”. Și dacă nu cunoști 
măcar cîteva nume ale ma
eștrilor de renume mondial, 
cetățenii din Angarsk sînt pre- 
dispuși să-ți nege oricare alte 
cunoștințe (noi am vrut să-i 
mulțumim lui Alexei Nikitici 
care ne însoțea că a avut 
grijă să ne pună la curent cu 
rezultatele trăgătorului Ivan 
Nichitin și ale alergătorului 
Boris Ifimov, maeștri al spor
tului, locuitori ai orașului).

Este o autentică pledoarie 
pentru tinerețe șl sănătate.

Intensă este și viața cultu
rală a cetățenilor Angarskului. 
Aici sînt mulți poeți și scrii
tori, membri ai Uniunii Scrii
torilor ca Sveatoslav Ticinin, 
artiști amatori, pictori și ci
neaști amatori care au la dis
poziție cluburi și teatre, insti
tute și toate condițiile mo
derne pentru o bogată viață 
culturală .

Aici, între două rîuri, An
gara și Kitoi, în mijlocul taiga
lei, altădată sălbatică, unde 
odinioară călcau doar vînăto- 
rii, omului nu-i lipsește nimic 
pentru a fi la curent cu toate 
realizările civilizației secolu
lui XX și pentru a adăuga noi 
valori la tezaurul culturii. Mă 
aflam la Angarsk imediat 
după Congresul al XXII-lea al 
P.C.U.S. Delegații trimiși de cei 
3500 de comuniști din oraș 
de-abia se întorseseră. La

Congres, Arseni Antipov, Olga 
Potapova și alți delegați au 
spus cu mîndrie că toate în
treprinderile orașului și-au în
deplinit planul anual iar con
structorul Robert Sergheevici 
Zurabov, șl el delegat la 
Congres, a raportat că toate 
brigăzile de constructori au 
realizat cel mal scăzut preț 
de cost pe metru pătrat de 
locuință din Uniunea Sovietică.

La întoarcere, delegații po
vesteau celor care i-au trimis 
despre momentele unice pe 
care le-au trăit — momentul 
aprobării unanime a Progra
mului de construire a societă
ții comuniste; momentul în 
care N. S. Hrușciov arăta 
concret cum se va realiza în 
Uniunea Sovietică cea mai 
scurtă, mal productivă și mai 
bine retribuită zi de muncă 
din lume...

In adunările lor, comuniștii 
și comsomoliștii, toți oamenii 
sovietici discutau cu o deose
bită însuflețire, la modul cel 
mai precis, despre planurile 
lor, despre viața lor. Orașul 
tineretului, Angarsk, trăiește 
zile de entuziasm sărbătoresc, 
taigaua își dăruie întreaga 
frumusețe omului sovietic, 
stăpînul definitiv al naturii 
siberiene, rîurile Angara și 
Kitoi dăruie aceluiași stăpîn 
energia lor-

MIHAI AIRINEI
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Stroessner de la Washington i-au 
trimis acestuia gloanțe, tunuri, 
tancuri și avioane, pentru a re
prima mișcările populare. Agen
țiile de presă occidentale sînt 
nevoite însă să recunoască că tot 
mai mare este numărul paragua- 
yenilor care iau arma în mină și 
intră în rîndul partizanilor, luptînd 
împotriva dictaturii lui Stroessner.

Pentru a încerca să preîntîmpi- 
ne prăbușirea sîngerosului său re
gim, Stroessner încearcă să înă
bușe lupta maselor populare pen
tru libertate și democrație. El a 
dezlănțuit în țară o cumplită te
roare. Au fost anulate libertățile 
democratice și garanțiile consti
tuționale, iar foate partidele poli
tice au fost puse în afara legii. 
S-a pornit o adevărată vînătoare 
împotriva forțelor de opoziție și 
în primul rînd împotriva comuniș
tilor. Pairiofii paraguayeni sînt su
puși unor neînchipuite torturi, care 
amintesc de atrocitățile inchiziției 
medievale. întreaga țară a fost 
Impînzită de închisori și lagăre 
pline cu deținuți politici, a căror 
cifră este foarte greu de precizat. 
Nu de mult, 28 de tineri patriofi 
paraguayeni au reușit să evadeze 
din lagărul de concentrare de la 
Pena Hermosa, refugiindu-se în 
Brazilia. Ziarele braziliene au pu
blicat fotografiile cîtorva din a- 
ceșfi refugiați cu spatele gol, plin 
de răni din cauza forturilor la 
care au fost supuși. Ei au declarat 
că în afară de Pena Hermosa, la
gărele de la Tacmubuh, Itaqui- 
rich, Fortul Ingavih, Charah sînt 
arhipline cu deținuți care sînt su
puși unor torturi inimaginabile. 
Deținuților Ii se răsucesc miinile

șl picioarele, sînt supuși chinuri
lor cu ajutorul curentului electric, 
sînf cufundați și ținuți goi în apă 
cu gheață, li se smulg dinții, un
ghiile și limba. Un mijloc rafinat 
de asasinare constă în acela că 
deținufii sînt urcați într-un avion 
care zboară la mare înălțime, bă
gați într-un sac și zvîrlifi peste 
bord. Au fost uciși în chip bestial 
nenumărați luptători pentru li- 4 
bertate și independență. An--As 
tonio Alonso, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. din Para
guay, precum și alți membri ai 
C.C. al partidului au fost torturați 
și uciși în prezenfa călăului Ed
gar lusfrau, ministru de interne și 
agent al faimosului F.B.I. al 
S.U.A. După ce au fost supuși 
unor groaznice forturi au fost, de 
asemenea, uciși Francisco Gaufo, 
conducător al țărănimii și Mario 
Stech, conducător al studenților 
din Paraguay.

Din cauza mizeriei șl represiu
nilor sîngeroase ale dictatorului 
Stroessner, o treime din locuito
rii Paraguayului au emigrat în 
alfe țări. Lunar părăsesc țara circa 
30.000 de cetățeni. Chiar ziarul 
american „CHRISTIAN SCIENCE 
MONITOR" a fost nevoit să recu- y 
noască că „zeci de mii de refu- 
giafi din Paraguay, împreună cu 
familiile lor, s-au instalat pînă a- 
cum în regiunile de frontieră ale 
Braziliei, Argentinei și Boliviei... 
Majoritatea acestora sînf oameni 
simpli, muncitori care au fost ne- 
voiți să-și părăsească pafria deoa
rece au protestat împotriva privă
rii poporului de drepfurile cele 
mai elementare".

Fărădelegile zbirilor Iul Stroess
ner nu cunosc limite. în prezent 
ei pun la cale un nou asasinat 
monstruos. Ei au intenția să-l u- 
cidă pe eroul național al poporu
lui Paraguayan, prof. Antonio Mai
dans, al doilea secretar al Parti
dului Comunist, aflat în închisoare 
de peste trei ani. La 19 septem
brie poliția l-a transferat pe Mai- 
dana, împreună cu tovarășii săi, 
într-un loc necunoscut. De aseme
nea, au fost arestate și deportate 
soția tui Antonio Maidana, precum 
si soțiile altor comuniști arestați. 
După cum se vede exis'ă toate 
semnele care arată că viața aces
tor neînfricafi patriofi se află în
tr-un mare pericol.

Teroarea antipopulară Instaurată 
de Stroessner In Paraguay stîrneș- 
te indignarea tuturor oamenilor 
cinstiți de pretutindeni. în întrea
ga lume se ridică astăzi glasuri 
puternice care cer încetarea tero
rii, eliberarea comuniștilor și a 
celorlalți patriofi arestați în Para
guay. Lupta poporului Paraguayan 
pentru libertate și democrație nu 
poate fi înăbușită. Fără îndoială 
că pe Stroessner îl așteaptă ace
eași soartă ca și pe Batista și alți 
dictatori din America Latină. Is
toria aruncă asemenea figuri în 
lada ei cu gunoi I
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Puternice acțiuni de protest 

împotriva vizitei 
președintelui S. U« A»

CARACAS 14 (Agerpres). “ 
Potrivit relatărilor agenției 
Associated Press, la Caracas, 
precum și în întreaga Vene- 
zuelă au loc puternice acțiuni 
de protest împotriva vizitei 
președintelui S.U.A., John 
Kennedy, în această țară. A- 
genția anunță că Federația 
centrelor universitare, care 
numără peste 22.000 de stu- 
denți din principalele 4 cen
tre universitare ale țării, a 
dat publicității o declarație

de protest în care este con
damnat faptul că „Departa
mentul de Stat al S.U.A. își 
intensifică tradiționala politi- 1 
că de intervenție în treburile” 
țărilor America Latine'.

Agenția arată că Americo 
Martin, președintele federa
ției, referindu-se la vizita lui 
Kennedy, a declarat: „Noi 
sîntem împotriva vizitei lui 
Kennedy pentru că ne pro
nunțăm împotriva imperialis
mului yankeu".

Cele șase povețe 
ale miliardarului bear

(Urmare din pag. l-a) 

carte, ai parte. Dar cine are parte 
de^carte în S.U.A.? Deci, „secre
tul" nr. 1 nu poate fi însușit de- 
cît de alfi multimilionari, care 
însă nu au nevoie de sfaturile lui 
Lear deoarece au suficienfi bani 
ca să poată da ei... sfaturi I

Lectorul, amuzat de sfaturile 
multimilionarului, merge mai de
parte, vrea să cunoască și cele
lalte secrete ale domnului Lear- 
senior. Așa că nu va întîrzia să 
afle că pentru cîștigarea milioane
lor trebuie „să învețe să renunje 
la timp la postul său". Aici dom
nul Lear a nimerit-o și se află 
gînd la gînd cu fofi conducătorii 
de trusturi. Ca să dea o mină de 
ajutor pentru atingerea acestui 
înalt fel — să fii milionar ! — mo
nopolurile nu așteaptă ca munci
torii să-și exprime singuri dorin
ța, nu vor să-i lase, doamne fe
rește, să depășească timpul critic 
cînd trebuie să renunțe la slujbă, 
așa că îi dă afară. Cele cinci mi
lioane de șomeri o atestă. Cu 
alfe cuvinte, fiecare șomer este 
un pretendent la titlul de miliar
dar. Drumul spre averea lui Roc
kefeller trece prin... chinurile șo
majului. Deci, răbdați șomeri și 
din răbdarea voastră vor apare... 
milioanele de dolari. Bineînțeles, 
pentru trustmeni ! Dar asta n-o 
mărturisește distinsul sfătuitor cu 
iz de apostol al filantropiei.

Domnul Lear perseverează cu 
sfaturile sale și dăscălește în con
tinuare pe cei ce vor să devină 
milionari pe calea aleasă de el. 
„Faceți rost de o anumită sumă 
de bani. în acest scop, cel mai 
bun lucru este să cumulați încă 
un post" sună „secretul” numărul 
trei, urmat de al patrulea care-i 
mai modest: „lucrați o oră în plus 
pa zi".

Comentarul la acesta sfaturi 
este aproape de prisos. în țara 
unde șomajul este atît de crescut, 
unde concedierile se țin lanț, 
unde în afara șomajului general 
există unul tot atît de cumplit, 
cel parțial, cînd există o atît de 
mare criză a posturilor, este o 
sfidare și o nerușinare să vorbești 
de cumul și de ore suplimentare. 
Pentru domnul Lear—senior nu e 
însă așa de greu să sfideze și să 
fie nerușinat. Aceasta constituie 
principiul de bază al profesiei 
sale de milionar.

Că „secretele" multimilionarului 
rege Lear modern sînt niște bali
verne vechi, este un fapt de la 
sine înțeles. De ce însă e nevoie 
ca ziarele, revistele, cărțile și fir
mele să răspîndească acum din 
nou cunoscuta legendă „fiecare 
poate deveni milionar în țara tu
turor posibilităților"? Șomajul, con
dițiile grele de viață și de mun
că, exploatarea crescîndă din 
partea monopolurilor nemulțumesc s 
pe oameni' muncii. Grevele s-au 
înmulțit în ultima vreme spre în
grijorarea și furia monopolistă. 
Basmul cu capitalismul popular a 
dat faliment. La aceste nemul
țumiri economice se adaugă și 
cele privind rămînerea în urmă 
în domerșiul științei și scăderea 
prestigiului S.U.A. în fața po
poarelor. Succesele uriașe ale lu
mii socialiste, programul P.C.U.S. 
de construire a comunismului cu 
principiile sale luminoase și reali
zările ce se întrevăd, atrag ini
mile și gîndurile oamenilor simpli. 
De aceea se scoate de la nafta
lină, se perie și se scutură ve
chiul mit al milionarului ce se 
naște în fiecare clipă lansînd--! 
pe piață în diverse formule r*en- 
tru uzul credulilor și amuzamen
tul galeriei de gură-cască. Este 
un mit de mult falimentar ș> în
gropat.
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