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Vedere spre orășelul miner Petrila, de pe linia funicula- 
iului ce leagă mina Aninoasa cu preparația de la Petrila.
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Muncitor
Sîmbătă 6 ianuarie 1962

en

u toții sînt 104 utemiști. 
De meserie : fochiști, la
minatori, manevranfi, ma

caragii, lăcătuși, electricieni. De 
doi ani, drapelul comitetului 
U.T.M. al Combinatului siderurgic 
Hunedoara n-a părăsit secția lor, 
secția laminorului de 800 mm. Și 
nici acum, în al treilea an, 
tinerii aceștia inimoși nu 
vor să-| dea cu nici un chip.

— Sînt băieți buni, cei 
de la „800", spune tovară
șul Anghel Radulescu, se
cretarul comitetului U.T.M. 
al Combinatului siderurgic 
Hunedoara. Și de ar fi sa 
pomeniți numai strădania 
lor în acțiunea de colec
tare a fierului vechi și 
ar fi multe de spus. Să-ți 
reînoiești de cîteva ori în- 
tr-un an 
ment, în 
depășiri, 
simplu.

Să respectăm 
siunea faptelor, 
putui lui 
de aici s-au 
lungul unui an întreg să tri
mită oțelarilor 980 tone fier vechi. 
Căci cine știe mai bine decît ei 
ce înseamnă pentru oțelari fie
rul vechi î Doar munca lor este 
strîns legată de a oțelarilor.

Și au pornit la treabă.
— Uite, acolo și acolo știm că 

există aruncat fier vechi — ve
neau tinerii ia secretarul comitetu
lui U.T.M. sau spuneau într-o a- 
dunare generală U.T.A4. Să mer
gem să-l colectăm I

Și iată că într-o bună zi din 
luna martie, la comitetul U.T.M. 
pe combinat telefonul zbîrnîi în
delung, insistent : „Alo ! Alo. 
Aici comitetul U.T.M. de la la
minorul de 800 mm. Raportăm 
că ne-am îndeplinit angajamentul 
anual la colectarea fierului vechi”.

în aprilie, cantitatea de fier 
vechi colectat de cele 5 brigăzi

la 
la

de muncă patriotică ajunsese 
1.113 tone, la 1 noiembrie 
2.315 iar la sfîrșitul anului 1961 
a ajuns la 3.300 tone I

Rugămintea de a cita numele 
cîtorva dintre cei mai harnici ti- 

în această acțiune l-a pus în 
dilemă pe secretarul comite

tului U.T.M. al laminorului.
— Pe cei mai buni ? Păi 

bine, sint aici 177 purtători 
ai insignei de brigadier al 
muncii patriotice. Asta în
seamnă că ei sînt cei mai 
buni. Să vi-i spun pe toții 
Dănilă, Radu, Popescu, Mifă, 
Teodorescu sînt comandan
ții brigăzilor de munca pa
triotică. Stancu Alexandru, 
Cornilă, Ciubotaru Adam, 
Trofin Victor, Garoafă, Popa 
Vasile, Nisiparu sînt cîfiva 
din brigadierii fruntași. Aș 
putea să mai spun numele 
multora dintre tinerii de la 
noi. Toți așa cum ați cerut: 
foarte buni.

Un calcul sumar a dezvă
luit ce înseamnă cantitatea 

fier vechi colectată de tinerii 
laminatoriști hunedoreni. Din oțe
lul realizat cu ajutorul fierului 
vechi colectat de ei plus fonta 
necesară se pot executa peste 
4.100 tractoare. Peste 4.100 de 
tractoare care vor brăzda de-a 
lungul și de-a latul ogoarele co
lectivelor.

B. DAMINOIU 
de la redaefia ziarului 

„Uzina noastră”, Combinatul 
siderurgic Hunedoara

Au de ce să fie veseli 
sudorii Vasile Racna și 
Aurel Tulici de la „U- 
nio"-Satu Mare. Toți mun
citorii îi cunosc ca buni 

meseriași.
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Prefață 
la tribuna

propagandistului

Peste 800.000 oameni
în excursii

IARNA LA CĂMINUL CULTURAL

O activitate
mu Iti la tera lâ

ai muncii

înd nu dăduse încă 
prima zăpadă și co
lectiviștii din Dra- 
galina mai erau o- 
cupafi cu strînsul 
recoltelor tîrzii și 

adinei, activiștii cul-

cu pun împlinit

în cursul anului 1961 
la excursiile organiza
te în jară de Oficiul 
national de turism- 
„Carpaji” au partici
pat peste 800.000 de 
oameni ai muncii.

Mii de alfi oameni 
ai muncii au plecat 
în excursii peste ho
tare în Uniunea So
vietică, R. P. Bulgaria,

R. S. Cehoslovacă, 
R. D. Germană, R. P. 
Polonă și R. P. Un
gară. Tot în cursul a- 
nului trecut, O.N.T.- 
„Carpafi”, în colabo
rare cu A.R.L.U.S., a 
organizat 16 „trenuri 
ale prieteniei” cu care 
au plecat în excursii 
numeroși muncitori, 
jărani, intelectuali.

Frumusefile patriei 
noastre atrag un nu
măr sporit de oaspeți 
de peste hotare. în 
cursul anului trecut 
numărul turiștilor stră
ini, venifi din peste 
20 de țări, care ne-au 
vizitat fara a fost de 
două ori mai mare 
față de anul 1960.

(Agerpres)

cu arăturile
turali din această comună din a- 
propierea Bîrladuluj participau cu 
sîrg la 
tivitate 
rioada 
mitetul 
zase o 
desfășurate în 1961 în sprijinul 
consolidării economico-organiza- 
torice a gospodăriilor colective 
din comună și al îndeplinirii la 
timp și în bune condiții a lucră
rilor agricole. Avînd în fafă învă
țămintele acestei analize și indi
cațiile date de comitetul de partid 
directoarea căminului, utemista 
Natalia Sava, secretarul comite
tului comunal U.T.M., colecti
vistul Ion Munteanu, și ceilalți 
membri ai consiliului 
cere al căminului au 
plan de activitate 
multilateral, bogat în 
conținut educativ, strîns legat de 
actualitate, de viața satului.

Ne aflăm acum în primele zile 
ale lui ianuarie. Cum se înfăptu
iește planul de iarnă ?

Cel dintîi obiectiv în jurul că
ruia se grupează o bună parte

alcătuirea planului de ac- 
al căminului pentru pe- 

de iarna. în prealabil co- 
comunal de partid organi- 
analiză a muncii culturale

de condu- 
alcătuit un 

cuprinzător, 
acfiuni cu

Folosind 
mai bine 
utilajele

De la începutul noului an, 
industria ușoară a introdus 
în producție 200 de noi arti
cole și modele din cele expu
se la Pavilionul de mostre.

Printre altele, la întreprin
derea Țesătoriile reunite a 
început fabricarea unor blă
nuri artificiale: urson, leo
pard, karakul; la Flamura 
Roșie se fac alte 30 noi dese
ne de imprimeuri, precum și 
o țesătură din fire de relonși 
lină pentru fuste și taioare ; 
la țesătoria de mătase „Ilie 
Pintilie* 4 se produc 7 noi mo
dele de țesături speciale pen
tru rochii și cravate, iar la 
„Adesgo“ se lucrează bluze 
plușate din relon pentru fe
mei și bărbați.

In următoarele zile vor in
tra în producție alte numeroa
se noi modele și articole de 
îmbrăcăminte, încălțăminte și 
obiecte de uz casnic,

Colectivele de muncă se 
străduiesc să folosească în
treaga capacitate a utilajului 
în scopul sporirii producției, 
a îndeplinirii zilnice a sarci
nilor de plan. Primele succe
se în îndeplinirea acestui o- 
biectiv au și fost obținute de 
Fabrica de încălțăminte „Ni- 
colae Bălcescu**  din București, 
care a realizat zilnic un spor 
de producție de 2.000 perechi 
de pantofi față de anul 1961. 
O creștere importantă a pro
ducției pe seama mai bunei 
folosiri a utilajului obțin și 
întreprinderea de tricotaje din 
fire de bumbac „București”. 
Fabrica de confecții și trico
taje București, Uzinele „30 
Decembrie” Arad, „Bumba- 
cul“-Timișoara, noua fabrică 
de sticlă din Sighișoara și 
altele.

Brigăzile de tineret -

GALAȚI (de la 
corespondentul nos
tru).

Pentru lamino- 
riștii de la Uzina 
de laminate de ta
blă din Galați, noul 
an a constituit încă 
un prilej să dove
dească hotărîrea de 
a fi la înălțimea 
sarcinilor ce le stau 
în față. Astfel, la 
laminoarele nr. 1 și 
3 în prima zi de 
lucru brigăzile con-

(Agerpres)

la datorie
duse de Costică 
Butnaru și Vasile 
Butnaru au și de
pășit sarcinile de 
plan. „Din prima zi 
cu sarcinile înde
plinite44 — iată ho- 
tărirea laminoriș- 
tilor gălățeni. Ca 
urmare a eforturi
lor depuse, în a- 
ceste prime zile de 
muncă. laminoriștii 
din brigada condu
să de Costică But
naru și-au depășit

sarcinile de 
cu 6 tone de 
laminată, iar 
gada condusă 
Vasile Butnaru cu 
7 tone de tablă. 
Brigăzile de la U- 
zina de laminate 
de tablă din Galați 
luptă ca la sfîrșitul 
fiecărei zile de 
muncă să se pre
zinte cu planul de 
producție îndepli
nit și depășit

plan 
tablă 
bri

de

Trei apartamente
pe zi

Trei apartamente montate 
în fiecare zi, în loc de două 
cît prevedea planul — acesta 
este ritmul în care lucrează 
constructorii de locuințe de pe 
șantierul „Steagul roșu" din 
Brașov încă din primele zile 
ale anului 1962. La acest ritm 
s-a ajuns datorită faptului că 
pe șantier se folosesc panouri 
mari, livrate în cantități sufi
ciente de colectivul întreprin
derii de prefabricate, iar în 
timpul friguros se asigură o 
bună încălzire cu aburi a be- 
toanelor proaspăt turnate la 
îmbinarea panourilor. De ase
menea, macaralele 
mai bine utilizate.

Pentru a realiza 
frumoase, de bună
la un preț de cost mai scă
zut, se folosesc pe scară din 
ce în ce mai largă masele 
plastice și alți înlocuitori, a-

plieîndu-se tapete lavabile și 
pardoseli din mase plastice, 
țevi din policlorură de vinii 
în locul țevilor zincate sau 
din fontă la instalațiile de 
apă, canalizare și electricita
te, vopsele pe bază de vina- 
cet la finisajul exterior al 
clădirilor etc.

Neuitate zile de 
vacanță în minu
natul decor de 
lamă al stațiunii 
Predeal. După un 
trimestru în care 
au înregistrat fru
moase succese la 
învățătură, elevii 
școlii medii „Mi
hail SadoveamT 
din București își 
petrec vacanța în 
tabăra turistică. 
Iată-1, învățînd să 
schieze pe renu
mita pîrtie de pe 
Clăbucet, care, în 
aceste zile, ră
sună de cîntecele 

și voioșia lor.
Foto : AGERPRES

(Agerpret)

din acțiunile pe care căminul cul
tural din Dragalina și le-a propus 
pentru această iarnă este spriji 
nirea colectiviștilor în munca pen
tru întărirea gospodăriilor lor co
lective și pregătirea unor produc
ții mari în 1962. Manifested grija 
cuvenită pentru ca zi de zi la că
min să se desfășoare manifestă
rile prevăzute în acest scop în 
planul de perspectivă, activiștii 
culturali, împreună cu conducerile 
G.A.C. și cu organizațiile U.T.M. 
din cele cinci sate ale comunei, 
s-au interesat îndeaproape de as
pectele concrete cele mai semni
ficative din viața gospodăriilor 
colective și s-au străduit să an
treneze cît mai mulți colectiviști 
fruntași în dezbaterea acestor as
pecte la tribuna căminului cultu
ral. Cîteva exemple :

„PORUMBUL 5.000“ — cum se 
spune acolo pe scurt țelului in
dicat de partid de a se obține în 
1962 pe suprafețe cît mai mari o 
producție de 5.000 kg porumb 
boabe la hectar în teren neirigat 
— constituie 'tema unor manifes
tări culturale care au și avut loc 
în prima lună din iarnă. Printre 
acestea se află și jurnalul 
vorbit : „S3 pregătim o recolta 
mare de porumb în 1962”. Con
ducerea căminului a făcut apel la 
inginerul Aurelian Havriliuc de la 
gospodăria de stat din comună, 
care a stabilit tematica jurnalului 
vorbit și a ajutat pe cîțiva colec
tiviști fruntași să înfăfișeze pe 
scurt experiența lor în cultivarea 
porumbului și măsurile pe care 
le socotesc necesare pentru a ob
ține o producție de 5.000 kg po
rumb boabe |a hectar. Astfel, bri
gadierul Gheorghe Doru, a vor
bit despre însemnătatea adminis
trării gunoiului de grajd și a a- 
plicării arăturilor adinei pe tere
nurile ce vor fi cultivate cu po
rumb ; șeful de echipă Neculai 
Chetroni — despre semănatul în 
condifii optime și mai ales despre 
stabilirea unei densități corespun
zătoare a plantelor la hectar, a- 
rătînd netemeinicia credinței unora 
în avantajele „economiei” de se
mințe ; președintele G.A.C. „8 
Martie” s-a ocupat de măsurile 
organizatorice pentru pregătirea 
campaniei de primăvară ; iar co
lectivistul fruntaș Vasile Haraga a 
arătat convingător importanța pra- 
șilelor repetate la porumb. Ingi

nerul Havriliuc a făcut legătura 
între diferitele „pagini" ale aces
tui jurnal vorbit, subliniind ideea 
că o producție de 5000 kg po
rumb boabe la hectar poate fi 
obținută numai prin 
tregului complex de 
tehnice recomandate 
de practica înaintată.

„Porumbul 5.000” 
cupare continua pentru cămin 
aceste zile de iarnă. Jurnalul vor
bit amintit aici nu s-a înscris ca 
o manifestare izolată și tocmai a- 
cest lucru învederează avantajele 
muncii culturale desfășurată în 
lumina unui plan de perspectivă, 
de înfăptuirea căruia' căminul — 
în colaborare cu organizația 
U.T.M. — să se preocupe zi cu 
zi. Jurnalului vorbit i s-a adăugat, 
de pildă, într-o altă zi, o consfă
tuire cu cititorii cărfilor despre 
cultura porumbului, prilej pentru 
alți colectiviști fruntași de a în
fățișa felul cum au aplicat dife
ritele reguli recomandate în lu
crările respective și rezultatele 
obținute. S-au purtat discuții în
suflețite, în care conținutul cărfi- 
lor s-a împletit cu învățătura prac
ticii locale. S-a ridicat la cuvînf, 
de pildă, Gheorghe Irimia, șeful 
echipei a patra de la G.A.C. din 
satul Vizureni; după ce a arătat 
cum a obținut echipa lui o pro
ducție de 3.500 kg porumb boa
be la hectar, a întrebat: „Oare 
această producție nu putea fi do- 
bîndită de pe întreaga suprafață 
cultivată cu porumb în gospodăria 
noastră ? De ce produefia medie 
e mai mică cu 1100 kg decît cea 
a echipei noastre ? Pentru că nu 
pretutindeni s-a îngrășat bine te
renul, nu peste fot s-au lăsat cite 
40.000 plante la hectar, nici pra- 
șilele nu s-au făcut la timp peste 
tot locul". Cartea agricolă a sti
mulat spiritul critic — și autocri
tic — al cititorilor...

„întrecerea zootehnicienilor" a 
fost titlul unei alte manifestări cul
turale la care au participat nume
roși tineri, printre care ufemișfii 
cărora colectiviștii din satul Vizu
reni le-au încredințat o comoară 
prețioasă : animalele gospodăriei. 
După ce crescătorii de animale 
din întreaga 
cele mai bune

T.

portal sint

construcții 
calitate și

din acest an, Ia magazia Uzinei• In primele zile de muncă 
de încălțăminte din Cluj au fost predate din secții primele lo
turi de încălțăminte din cele 23 de modele și sortimente noi 
prevăzute a se fabrica în primul trimestru al anului. Printre 
acestea notăm : ghete cu talpă lipită pentru copii, trei modele 
noi de pantofi bărbătești și alte modele pentru pantofi de 
damă și bărbătești.

• Minerii din Ghelar au înregistrat !n primele zile de lucru 
din acest an rezultate importante. Ei au dat peste prevederile 
planului de producție 719 tone minereu de fier de bună cali
tate. Cea mai mare contribuție la obținerea acestui rezultat 
și-au adus-o colectivele de mineri ai orizontului II și ai minei 
de vest care au extras peste plan aproape 500 tone minereu 
de fier.

aplicarea în*  
lucrări agro- 
de știință șl

e o preo- 
în

comună au vizitat 
ferme zootehnice
GHEORGHIU

(Continuare în pag. a 3-a)

Din întovărășire — 
în gospodăria colectiva

n cursul zilei de ieri în
1 comu

na Slobozia Ciorăști, ra- 
Focșanl s-a inaugurat o 

G.A.C. Constituirea

In cursul zilei de 
satul Jiliștea din

Ancheta unei anchete
de Aurel Barangauno scutul scriitor 

frcncez, deținător 
al premiului No
bel, dispărut din 
pricina unui stu
pid accident de

viteză, Camus, spunea în 
prefața americană a cărții 
sale „Streinul* 4 : „există trei 
feluri de a minți : prin ascun
derea adevărului, prin mărtu
risirea lui parțială sau prin 
generalizări excesive44. Am 
meditat la această frază ci
tind recenta anchetă deschisă 
de publicația pariziană 
„ARTS* 4 și intitulată : „Tinere
tul anului 1961“.

întrebările puse sînt clare : 
„ce face, ce gîndește și ce 
spune tineretul Franței astăzi". 
Răspunsurile relevate de pu
blicație nu sînt lipsite de sem
nificație, după cum nici unele 
concluzii ale redacției. „Ti
neretul trece printr-o criză — 
scrie „ARTS'*  — trăiește un fel 
de nesiguranță, se simte în-

tr-o stare de dezechilibru, cu 
origini ce trebuie căutate în 
criza prin care trece societa
tea noastră, și care-și găsește 
corolarul intr-o oarecare 
misie a lamiliei și intr-o 
misie certă a statului".

încheierea nu-i lipsită 
rațiune și întemeiată pe o 
rie de mărturii ale unor tineri 
— majoritatea între 16 și 19 
ani — ale căror mesaje a- 
dresate revistei dau o ima
gine a ceea ce gîndește o 
parte din tineretul Franței, dar 
numai o parte.

„Sîntem singuri pe lume”, 
„Ați încurajat violența și ura", 
„Ne-ați crescut în cultul ba
nilor”, iată cîteva din titlurile 
sub care săptămînalul pari
zian a publicat fragmente din 
scrisorile primite, conținînd tot 
atîtea acuze grave și îndrep
tățite la adresa unei societăți 
demisionare, ostile acelui uni-

de- 
de-

de 
se-

vers moral, „altar al virtuților 
comunarde**,  cu atita patetism 
evocat de Gabriel P6ry în 
testamentul său de o grandi
oasă umaniterta-

„Adulți, vă judec — scrie 
Michele J. în vârstă de 17 ani 
— voi sinteți aceia care ați 
încurajat violența și ura. Voi 
sinteți aceia care ați ridicat 
la cel mai înalt grad al ac
tualității viața infamă a lui 
Hitler. Ați înșelat tineretul, 
prezentîndu-i în loc de eroi, 
monștri". Citești, emoționat, c- 
ceste r în duri și nu poți sâ nu 
le recunoști justețea, atunci 
cînd afli cu mînie și stupe
facție că asasinii Oradouru- 
lui vizitează în calitate ofi
cială Parisul, întîmpinați cu 
gardă de onoare, acolo unde 
trebuie să-i primească tribu
nale necruțătoare pentru cri
mele lor abominabile.
„Se spune că generația ac-

tualâ este o generație avida 
de bani — scrie Jan Michele 
D. din Thenon les Bains. Dar 
cine poartă vina pentru a- 
ceasta? Despre ce vorbesc 
neîncetat ziarele, ce ne îniăți*  
șeazâ filmele?— Viața ușoară 
și lără nici un efort ne este 
înfățișată pretutindeni. Dorin
țele și nevoile tineretului sint 
exploatate prin publicitate, 
filme și presă". La care lecto
rul obiectiv nu poate să spună 
decît : Just, și să exemplifice 
valabilitatec argumentelor 
prin altele, la fel de înteme
iate. Nu de mult un ziar fran
cez de tiraj și reclamă, pre
ocupat deasemenea de proble
mele tineretului — probabil că 
tema oferă și un acut interes 
comercial — propunea textual: 
„Trebuie să-i crelem tineretu
lui nostru o psihologie teme
rară. Să-l chemăm la o a- 
ventură analogă febrei care

ionul 
nouă 
G.A.C. din acest sat este re
zultatul firesc al muncii po
litice desfășurate de organi
zațiile de partid și U.T.M., de 
membrii de partid și utemiș- 
tii din comună în rîndul ță
ranilor întovărășiți. Fără în
doială însă, că la acest fapt 
în mare măsură au contribuit 
rezultatele frumoase obținute 
de gospodăriile colective 
cine — „Octombrie Roșu* 4 
comuna Slobozia Ciorăști 
„7 Noiembrie**  din satul 
meni.

în anul care a trecut,
lectiviștii din comuna Slobo
zia au obținut cu 400 kg griu 
la hectar mai mult față de 
țăranii întovărășiți din Jiliș
tea. Hotărîți să-și făurească o 
viață mai bună, colectiviștii 
din Slobozia au reușit să ri
dice valoarea zilei-muncă pe 
anul 1961 la 32 de lei, iar co
lectiviștii din Armeni deși sint 
abia în primul an de Ia con
stituire la 27 lei ziua-muncă.

ve- 
din 

Și 
Ar-

co-

Si montării din brigada lui 
Mandache Mihai de la 
Uzinele de utilaj petrolier 
și chimic din Capitală 
și-au adus contribuția la 
realizarea planului Uzinei 
pe anul 1961 cu cinci zile 
înainte. In noul an ei au 
pornit și mai hotărtt pentru 
ca întreprinderea să obțină 

noi succese

(Continuare in pag. a 4-a) Foto: AGERPRES
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întovărășiți 
au depus 
intrare în 
și Seitan G.

Gheorghe,

Printre țăranii 
din Jiliștea care 
primele cereri de 
G.A.C. se numără 
Gheorghe, Cristea 
Mălureanu Tudorache și alții, 
în timpul adunării pentru 
constituirea G.A.C. alți patru 
țărani muncitori au depus ce
reri de intrare în colectivă. 
Spre belșug, spre o viață lip
sită de grija zilei de mîine, 
iată drumul pe care au por
nit țăranii muncitori din sa
tul. Jiliștea, uniți în marea 
familie a colectiviștilor.

T. OANCEA



PREFAȚĂ LA TRIBUNA PROPAGANDISTULUI
Inmanunchem în pagina de față, cîteva aspecte din 

experiența unor propagandiști ai cercurilor de învățămlni 
politic U.T.M. Redacția „Scînteii tineretului" invită pro

pagandiștii, cadrele de organizație să scrie la rubrica Tribuna propagandistului despre felul cum se preocupă 
să asigure un bogat conținut lecțiilor și convorbirilor,

despre modul in care ii ajută pe cursanți să studieze pro
fund și să-și însușească temeinic politica partidului 
nostru.

0 discuție aprinsă și...
mii de lei economisiți

cer-n activitatea
cului politic este 
deosebit de im
portantă discuta
rea principalelor 
idei din temele in

dicate spre studiu în strînsă 
legătură cu activitatea prac
tică, de zi cu zi a cursanților. 
Despre acest lucru vreau să 
vorbesc în cele ce urmează.

Anul trecut, de exemplu, a- 
tunci cînd am studiat în cercul 
politic primul capitol din Ra
portul C.C. al P.M.R. prezen
tat de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la cel de al 
IlI-lea Congres al partidului, 
în care sînt trecute în re
vistă marile realizări obți
nute de poporul nostru sub 
conducerea partidului în opera 
de construire a socialismului, 
am făcut o incursiune și în 
istoria uzinelor de tractoare 
unde lucrăm. Le-am înfățișat 
astfel cursanților întreaga is
torie a fabricării primului 
tractor romînesc, munca ne
precupețită dusă de muncitori, 
sub conducerea organizației 
de partid, pentru perfecționa
rea și modernizarea continuă

Mărie Cristea

a invătat

să învețe
înt propagandist 
al unui cerc care 
studiază Statutul 
U.T.M. la gospo
dăria noastră co
lectivă din Viile 
prilejul primei 

mi-am dat sea- 
mei cursanți tre- 
temeinic ajutați 
dintre expunere

convorbiri 
ma că noii 
buie să fie 
în perioada 
și convorbire pentru a asimila 
profund cunoștințele predate. 
La primul seminar mulți din
tre cursanți au venit insufi
cient pregătiți. Așa cum am 
constatat, lucrul acesta se da
tora faptului că nu înțele
geau că baza însușirii unor cu
noștințe -temeinice - este stu
diai individual, citirea și stu
dierea atentă a lecțiilor din 
manual. Și Maria Cristea, și 
Etera Ciucă, și Andrei Gheor
ghe, ca de altfel mai toți 
membrii cercului gîndeau cam 
așa: „Ce să mai citimt ce să 
ne mai pregătim ? îl ascultăm 
atenți pe 
gatal".

Mi-am 
principală 
biectiv: să-i lămuresc profund 
pe cursanți că numai citind 
perseverent lecțiile din ma
nual, numai studiind lecție cu 
lecție și luîndu-și notițe, se 
vor alege cu cunoștințe bo
gate, folositoare, trainice. Mă 
străduiesc să-i deprind să ci
tească și să-și ia notițe, să a- 
simileze bagajul de idei și în
vățăminte din fiecare lecție din 
manual în parte. Ceea ce ur
măresc în primul rînd e să 
reușesc ca absolut toți mem
brii cercului pe care-l conduc 
să studieze manualul lecție cu 
lecție, să-și facă însemnări 
despre cele studiate, sâ-și lă
murească atent toate proble
mele ridicate in temele res
pective.

Iată pe scurt cum procedez 
eu ca să-i ajut 
să-și organizeze 
individual.

în răstimpul 
convorbiri, trec _ 
cursant. Discutând amănunțit 
cu fiecare dintre ei, contro
lez dacă au citit lecția din 
manual și dacă și-au luat no
tițe, li îndrum să-și extragă cu 
claritate în caietele de notițe 
principalele idei și probleme. 
De asemenea, folosesc ori 
de cîte ori constat că e ne
cesar, și consultațiile colective. 
Prin consultații fac o ultimă 
verificare înaintea convorbirii, 
lămurind cursanților acele lu
cruri pe care am constatat că 
ei nu le-au înțeles temeinic.

în felul acesta asigur ca 
fiecare cursant să Vină la con
vorbire cu lecția din manual 
citită, cu notițe scoase, cu 
problemele principale bine 
însușite și lămurite. Astfel, 
convorbirile își ating pe deplin 
scopul lor: acela de a prile
jui o dezbatere profundă, co
lectivă a temei studiate, de a 
permite adîncirea cunoștințe
lor însușite de fiecare cursant.

Acum, în pragul celei de a 
treia convorbiri pot spune că 
cei mai mulți dintre cursanții 
cercului pe care-l conduc au 
început să-și organizeze temei
nic studiul individual, reușind 
in bună măsură să se orien
teze în studiu și să 
problemele esențiale.

Eu cred că, ajutînd 
tinuare pe cursanți în studiul 
individual, vom reuși să dez
batem în tercul nostru la un 
nivel corespunzător probleme
le studiate, cursanții își vor 
însuși profund cele învățate 
la cerc.

propagandist și

îndreptat atenția 
spre următorul o-

pe cursanți 
bine studiul

dintre două 
pe la fiecare

rețină

în con-

Ing. A. IONESCU 
propagandist, 

G.A.C. Viile Noi, 
regiuiiea Dobrogea

a tipurilor de tractoare. Apoi 
am discutat despre sarcinile 
mari pe care partidul le-a 
pus în fața poporului nos
tru pentru desăvîrșirea con
strucției socialismului în țara 
noastră, despre sarcinile ce 
revin colectivului uzinelor 
noastre de tractoare în această 
minunată operă. La această 
discuție l-am invitat și pe to
varășul inginer Gruia Fa- 
roga. Intre altele, de pildă, 
tovarășul inginer ne-a expli
cat. pe baza unor fapte con
crete chiar din activitatea 
cursanților, cum neîngrijirea 
mașinilor și a sculelor cu care 
lucrăm influențează negativ 
prețul ae cost. Cum majorita
tea cursanților pe care i-am 
avut anul trecut în cerc erau 
strungari, se înțelege că toate 
acestea au stimit printre ei un 
viu interes. Așa se face că de 
la o problemă teoretică, des
pre prețul de cost și căile re
ducerii lui, in cerc s-a încins 
o discuție aprinsă de ordin 
practic: cum pot contribui 
cursanții la reducerea prețu
lui de cost in sectorul nostru. 
In cadrul discuțiilor cursanții 
au făcut și o seamă de propu
neri menite să ducă la îmbu
nătățirea activității lor în pro
ducție. Pe baza acestora s-au 
luat măsuri pentru recondirio- 
narea sculelor și dispozitive
lor. Strungarul N. Birseanu, 
ascuțitorii Gheorghe Gavriîă și 
Ion Mureșan au fost primii 
cursanți din cercul nostru 
care au trecut , la locul lor 
de muncă, la îndeplinirea 
acestor măsuri. După atra 
timp, dat fiind că prelungirea 
vieții cuțitelor și a dispoziti
velor ar£ o mare importanță 
pentru reducerea prețului de 
cost în sectorul nostru, la su
gestia organizației UTM. 
măsura ca sculele să fie re
condiționate s-a extins in tot 
sectorul motor. Acum marea 
majoritate a tinerilor, precum 
și muncitorii virstniri, se 
preocupă îndeaproape de re- 
condiționarea sculelor. Iată 
ce efect pozitiv concret 
poate avea în producție dez
baterea problemelor teore
tice in strînsă legătură tu 
activitatea practică a cursan
ților. Asemenea exemple se 
mai pot da incă multe din ac
tivitatea cercului, pe.case l-am 
condus în anvi de twrdțămte 
1960-1961. Anul acesta conduc 
un cerc de studiere a Statutu
lui U. T. M. Mulți dintre 
cursanți sînt proaspeți absol
venți ai școlii profesionale, ti
neri care abia au pășit pe por
țile uzinei. Mi-am dat seama că

de data aceasta va trebui să 
fac eforturi și mai mari pen
tru a-i ajuta pe tineri să în
țeleagă legătura strînsă între 
cele ce studiază și activitatea 
lor în producție. Astfel chiar 
de la prima convorbire pe 
care am avut-o în acest an de 
invățămint politic mi-am în
dreptat atenția asupra uneia 
din sarcinile importante pe 
care partidul a pus-o în fața 
oamenilor muncii: mobilizarea 
tuturor rezervelor interne în 
scopul îmbunătățirii continue 
a calității produselor. Cursanții 
nu s-au lăsat rugați să-și 
spună părerea tn legătură cu 
această problemă. Cu toții au 
susținut că pentru ridicarea 
calității produselor este nece
sar ca fiecare tânăr muncitor 
să stăpînească bine meseria 
fiindcă numai in felul acesta 
va putea aplica cu succes in 
producție metodele tehnologice 
înaintate. Mai mult, cițiva din
tre ei au propus, de pildă, or
ganizarea unei întreceri pe 
profesii menită să stimuleze 
interesul tinerilor pentru ridi
carea continuă a calificării 
lor profesionale. Organizația 
U.TM. din sector studiază a- 
cum posibil'.tatea organizării 
acestei întreceri despre nre 
sa discutat in cercul nostru. 
Și pe viitor voi acorda o aten
ția deosebită dezbaterii pro
blemelor teoretice H string 
lepdmrd eu adviintea prac
tică a cursanților. Totodasă, eu 
ajutorul organizației U. T. M 
și sub îndrumarea permanexzi 
a organizam de partid. m 
fim propus sa se organizeze F 
alte actimtâti menite să-i a- 
jute pe curscnți să-ți însu
tească temeinic m&săute.e 
predate la cercul pobtie. Kate 
vorba ta pnmul riad de un 
concurs eu tema JUSorienl 
orașului Brogov la care 
participe cursanții cer- 
politic. e vorba de nat 
muzeului drt oraș. de âzeva fa- 
tilairi fatr» cirrwi wsa- 
citoru care lucrează H uzssd 
de zeci de ani pentru a If 
corbi tinerilor despre rtffX 
di fi trecut și de zstâzi t msn- 
citorilor uzinei.

Srai eowww et preeetfM 
fa aertf _M pe
care u conduc Ișâ ct iadepuc

A-; ajeaa pe traart a*  bnfe ecpd 
zprofund poHtiea parr.iiT**  
sarcinile ce le rerâ lor ia 
opera de desăvirșire s co«- 
ttnKpei «ocniu—lai fa pa
tria aoasrtd.

■

Mereu 
documentat

a artrrj

U. T

Pregătirea pentru expune
rea lecțiilor cere un studiu 
temeinic. De a-ceea tovară
șul Simion Mușetescu, pro
pagandist la un cerc po- 
itic U.T.M. din cadrul ate- 
ierelor „9 Mai" din Capi
tală, petrece multe ore la 
bibliotecă, în tovărășia 

cărților.

e-a lungul celor 
patru ani de cînd 
muncesc ca pro
pagandist în în
vățămîntul politic 
U.T.M. am con

statat că tinerii din cerc își 
îmbogățesc considerabil cu
noștințele politice și culturale 
dacă participă la acțiunile cu 
caracter educativ inițiate de 
organizația U.T.M. De aceea, 
în activitatea mea, am ținut 
totdeauna seama de acest 
lucru.

In anul trecut am luat 
parte cu cursanții cercului pe 
care l-am condus la o serie 
de activități educative ini
țiate de organizația U.T.M., 
activități care au contribuit 
la lărgirea orizontului tineri
lor, aceasta resimțindu-se și 
în însușirea materialului 
studiat. O serie de lec
ții din temele cercului pe 
care l-am condus anul trecut 
s-au referit la istoria mișcă
rii muncitorești din țara noas
tră, la trecutul de luptă al 
partidului și ai U.T.C. Pentru 
a sprijini cursanții în însuși
rea acestor lecții, i-am mobi
lizat pe toți să participe la 
o vizită colectivă la Muzeul 
de istorie a partidului vizită 
inițiată de organizația U.T.M. 
în aceeași perioadă, comitetul 
U.T.M. al uzinei a organizat 
o excursie la Muzeul Dofta- 
na, la care au participat 
majoritatea cursanților din 
cercul nostru. De aseme
nea, în preajma aniversării a 
40 de ani de la înființarea 
partidului, ei au participat la 
numeroase întîlniri organiza
te de comitetul U.T.M. cu 
membri de partid, mun
citori de mulți ani în u- 
zină, -care le-au vorbit des
pre tradiția de luptă a co
lectivului uzinei noastre, au 
evocat momente din istoria 
partidului și a U.T.C., le-au 
vorbit despre mărețele

lizări ale regimului nostru de
mocrat-popular și despre 
minunatele perspective ce 
se 
tru 
cii înțelepte

Experiența din anii trecuți 
îmi este de un real folos și 
în anul acesta cînd conduc 
cercul „Să ne cunoaștem pa
tria noastră socialistă". Astfel, 
ca și în anul trecut, vom vi
zita Muzeul de istorie a parti
dului și Muzeul Doftana. 
Apoi am început să învă
țăm și cîntece revoluționare. 
Pînă în prezent cursanții 
au învățat cîntecele: „Sub 
steagul partidului", „Repu
blică măreață vatră" și „Să 
fii partidului oștean". După 
cîteva lecții am programat 
să facem o călătorie pe 
harta nouă a patriei, adică 
o discuție despre schimbă
rile petrecute în peisajul 
industrial al țării în anii re
gimului democrat-popular. In 
pregătirea acestei discuții 
le voi recomanda să studieze 
Documentele de partid, Direc
tivele Congresului al IU-lea 
al P.M.R., să citească reporta
jele lui Geo Bogza — privind 
Maramureșul, Vadea Oltului; 
precum și un număr de re
portaje scrise în ultimii ani 
despre prefacerile petrecute 
în toate regiunile țării. Și în 
anul acesta voi propune co
mitetului U.T.M. să organize
ze vizite la muzee și locuri 
istorice, vizionări colective la 
unele spectacole, la care să 
participe toți cursanții. Sînt 
convins că participarea la 
toate aceste activități va îm
bogăți cunoștințele cursanți
lor, îi va ajuta să înțeleagă 
mai profund problemele dez
bătute în cerc.

Și 
perspective 

deschid poporului nos- 
ca urmare a politi- 

a partidului.

►

de V.

OT* Bacxreșri

Comparația dintre viața grea a muncitorilor In trecut, și condițiile minunate de muncă și de trai create oamenilor muncii 
de regimul nostru democrat popular servește propagandistei în munca de educare politică a tinerilor cursanți. în a- 

cest sens, expoziția organizată la chibul Fabricii de confecții și tricotaje București îi este de un real folos.

ș vrea să vorbesc 
in cele ce urmea
ză despre răs
punderea noastră, 
a propagandiști
lor, și despre ceea

ce fac eu personal, despre 
modul cum mă pregătesc spre 
a face față pe deplin acestei 
mari răspunderi

Partidul, Uniunea Tinere
tului Muncitor, mi-au încre
dințat mie ca și celorlalți pro
pagandiști din învățămîntul
politic U.T.M. misiunea de
mare cinste și însemnătate de 
a-i ajuta pe tinerii din cercul 
politic ce-1 conducem să-și 
însușească temeinice cunoștin
țe politice. De noi, propagan
diștii, depinde în foarte mare 
măsură ca tinerii cursanți 
să înțeleagă profund învăță
tura marxist-leninistă, să în
țeleagă și să-și însușească 
temeinic politica partidului 
De noi depinde 
unui bogat conținut, a unei 
înalte purități ideologice și a 
unei puternice eficacități 
practice-educative fiecărei lec
ții și convorbiri.

Cursanții cercului politic 
U.T.M. „Să ne cunoaștem pa
tria noastră socialistă" de la 
laminorul de 650 mm al Com
binatului siderurgic Hunedoa
ra sînt deosebit de pasionați 
în însușirea cunoștințelor po
litice și de cultură generală.

De acest lucru m-am convins 
chiar la prima în ti Ini re pe 
care am avut-o cu ei cu pri
lejul studierii Raportului tova
rășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej la cea de-a 40-a aniversa
re a partidului Această con
vingere mi s-a întărit apoi 
și mai mult la următoarele 
lecții și în special la convor
biri cînd tinerii cereau expli
cații suplimentare, voiau să

tere profundă a problemelor 
ce se studiază, să am profun
de cunoștințe politico-ideolo- 
gice

Cum mă pregătesc pentru 
munca mea de propagandist ?

O bună parte din cunoștin
țe mi le însușesc la semina
rele de instruire ce se desfă
șoară la Cabinetul de partid, 
seminarii la care particip cu 
regularitate.

lectiviștilor, cuvîntarea tova
rășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. rostită cu acest prilej și 
altele.

Eu nu 
că tinerii 
în cercul _ 
dorința de a-și însuși învăță
minte care să-i ajute să mun
cească mai bine, să se for
meze ca oameni cu înalte tră
sături morale, cu o compor-

uit nicîun moment 
au venit să studieze 
politic tocmai din

rea-

ANDREI NICULESCU
propagandist, 

Uzinele „23 August11 
București

asigurarea

POVESTEA
UNEI

-sx găsit pe 
-uzsanni cer curai 
politic, cu ziarele 
la miză discu- 
tind. Urmăriseră 
cu atentie hiară- 

Ocnsfătuirii 
colectiviști, 
dintre 

e tare

pe țară 
iar 
ci- 

cuvin- 
tarea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. Mi-am făcut 
loc lingă el Am ascultat cu 
toții atenți, apoi s-au pornit 
discuții. Un obiect al dis
curilor : cele 350 de ha 
de ne care urmează să se 
obțină în gospodăria noastră 
o recoltă de 5.000 kg. porumb 
boabe la ha. în condiții de 
beirigare. Alt obiect de dis
cuții aprinse: sectorul zoo
tehnic care va crește în anul 
viitor aproape încă o dată.

Obiceiul acesta de a ve
dea concret, practic, cum 
poți aplica în viață, la locul 
de muncă, o sarcină trasată 
de partid, a fost dezvoltat 
si au ajutorul cercului poli
tic.

Dar ca să flu mai bine înțe
les am să iau lucrurile pe rînd.

Ca în toate formele de în- 
vățămint politic U.T.M., și la 
noi baza studiului au constitu
it-o în anul trecut Documen
tele celui de al IlI-lea Con
gres al Partidului Hotărîrile 
Congresului al IlI-lea al 
U.TM

traduce în viață cele studiate, 
pentru a contribui la înfăp
tuirea politicii partidului

Aș vrea să mai relev aici 
un aspect al pregătirii mele : 
de un real folos în explica
rea diferitelor noțiuni îmi sînt 
cunoștințele de literatură. De 
aceea o bună parte din tim
pul meu fiber mi-o dedic ci
tirii cărților de literatură be
letristică, vizionării filmelor,

Pasiune, perseverență
cunoască cît mai profund fie
care problemă. „De ce a fost 
necesar ca în fruntea clasei 
muncitoare să se afle un 
partid revoluționar?", „Ce se 
înțelege prin noțiunea de pa
trie?”, „Cum va arăta Hune
doara la capătul planului de 
șase ani ?“ etc. Iată numai cî- 
teva din numeroasele între
bări la care eu, ca propagan
dist, trebuia să le dau cele 
mai competente răspunsuri.

Pentru a fi însă în măsură 
să-i ajut pe cursanți să-și 
clarifice toate problemele stu
diate, să-și însușească bine 
temele dezbătute, e nevoie, 
desigur, să mă pregătesc te
meinic. E firesc, e un lucru 
neapărat necesar ca eu să fiu 
pentru cursanți model de pre
gătire temeinică, de cunoaș-

amîn afară de aceasta, 
început să studiez individual 
materialele 
dicate : 
toria P.M.R.,

bibliografice in- 
materiale despre Is- 

Istoria R.P.R., 
Articole și cuvîntări ale tova
rășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Documentele celui de-al 
IlI-lea Congres al P.M.R. etc. 
De asemenea eu studiez fie
care nouă hotărîre a partidu
lui, evenimentele politice in
terne și internaționale. Mi-am 
făcut o deprindere să studiez 
zilnic presa centrală, să as
cult în fiecare dimineață bu
letinele de știri transmise la 
radio etc. Din presă am stu
diat, de pildă, în ultima pe
rioadă, documentele Plenarei 
C.C. al P.M.R. din 30 noiem- 
brfe-5 decembrie 1961, lucră
rile Consfătuirii pe țară a co-

tare demnă de societatea noa
stră. Ca șă-i pot ajuta pe 
fiecare să înțeleagă profund 
cum trebuie să muncească și 
să trăiască în chip comunist 
trebuie să cunosc bine proble
mele de muncă, de viață care 
stau în fața lor. Cunoașterea 
amănunțită a problemelor ce-i 
frămîntă pe cursanți, a acti
vității lor, a problemelor lo
cului de muncă eu o consider 
parte integrantă a pregătirii 
mele de propagandist. Desi
gur, cunoscînd bine munca 
cursanților în producție, com
portarea lor în muncă, în so
cietate, îi pot ajuta să asi
mileze cele studiate în strîn
să legătură cu sarcinile ce le 
revin, îi pot ajuta să înțelea
gă cum trebuie să muncească 
și să se comporte pentru a

a pieselor de teatru etc. Ro
manul „Oțelul" de Constantin 
Chiriță, filmele „Mîndrie", 
„Setea”, „Cînd primăvara e 
fierbinte" și altele mi-au ofe
rit un bogat izvor de cunoș
tințe noi, deosebit de folosi
toare.

Acestea sînt cîteva aspecte 
ale. pregătirii mele.

Ori de cîte ori trebuie să 
pregătesc pentru o nouămă

MONOQRAFII
temă ce urma să o 

studiem — după cum se știe 
— se reieiea la succesele 
obținute de poporul nostru 
muncitor, sub conducerea 
partidului în opera de con
struire a socialismului în pa
tria noastră. Puteam oaie să 
vorbim despre acest lucru 
fără a trece în revistă succe
sele obținute de gospodăria 
noastră, fără să cunoaștem 
mai amănunțit istoricul ei bo
gat și frumos? Desigur că nu. 
De aceea propunerea comite
tului U.T.M. • 
cursanții la 
monografii 
noastre mi 
bit de bună. Și 
spun că tinerii din cercul pe 
care îl conduc au participat 
cu multă pasiune la această 
muncă ; au discutat cu comu
niștii — primii care în 1951 au 
făcut cOrere de intrare în 
G.A.C. — au cercetat planu
rile de producție ale G.A.C., 
au cunoscut Îndeaproape suc
cesele obținute de-a 
anilor de gospodăria noas
tră. Și m-am bucurat 
mult cînd unii dintre cursanți 
au venit cu propunerea, 
pentru primele dezbateri ce 
le vom avea în cerc să în
tocmim cîte un grafic cu prin
cipalele realizări obținute de 
gospodăria noastră. Aceste 
grafice, întocmite de cursanți, 
foarte sugestive de altfel —

de a antrena toți 
întocmirea unei 
a gospodăriei 

s-a părut deose- 
trebuie să

lungul

foarte

ca

expunere în fața cursanților, 
în afara studierii bibliografiei 
indicate, mă îngrijesc să-mi 
completez planul de expunere 
a lecției cu cifre și fapte din 
presa cotidiană și periodică. 
Munca de pregătire îmi este 
mult ușurată și de faptul că 
m-am străduit să-mi formez 
o bibliotecă personală, cumpă- 
rîndu-mi unele din cărțile și 
broșurile de care am absolută 
nevoie.

M-a bucurat deosebit de 
mult sarcina pe care am pri
mit-o de a munci ca propa
gandist. In același timp însă, 
această sarcină mă obligă să 
continui să învăț în mod se
rios și organizat, să studiez 
temeinic, pentru a-mi ridica 
necontenit nivelul politic, 
ideologic și cultural — cerin
ță de prim ordin pentru ori
care propagandist al învăță
turii marxist-leniniste, al po
liticii partidului nostru drag.

OLIVIU TOPLICEANU 
propagandist, Combinatul 

siderurgic Hunedoara

ne-au fost deosebit de folo
sitoare în buna desfășurare 
a discuțiilor noastre la pri
ma temă studiată. Atît mo
nografia cît și graficele 
întocmite mi-au fost de un 
real folos și în acest an. In 
momentul de față noi lucrăm 
la un grafic care să ilustre
ze comparativ creșterea pro
ducției

Vom 
pentru 
cuțiile 
cerc, posibilitățile 
unei producții 
porumb boabe la hectar 
condiții de neirigare.

ÎH legarea mai strînsă

de porumb la hectar, 
folosi acest grafic 
a dovedi 

ce le vom avea
în dis- 

în 
realizării 

de 5.000 kg. 
în

a 
problemelor discutate în cerc, 
de chestiunile concrete 
muncii în gospodărie 
acțiune folositoare a 
organizarea de către 
mitetul U.T.M. a două con
cursuri gen „Cine știe cîști- 
gă", unul pe tema dezvoltă
rii sectorului zootehnic și a 
sarcinilor ce revin tinerilor în 
această privință, iar altul 
despre căile de obținere a 
unor producții mari la ha. La 
aceste concursuri au partici
pat tinerii încadrați în cercu
rile de învătămînt politic.

înainte de a încheia aș mai 
vrea să spun cîteva cuvinte 
despre o inițiativă a tinerilor 
din cercul nostru politic. Este 
vorba de crearea unui „Al
bum al cercului politic". Noi 
ne-am lovit deseori de nece
sitatea de a ilustra activita
tea tinerilor colectiviști din 
țara noastră, de la noi din 
gospodărie, în lupta pentru 
întărirea economico-organi- 
zatorică a G.A.C., cu exemple 
concrete, pilduitoare. Pentru 
a rezolva această problemă 
cursanții au început să de
cupeze 
articole 
munca 
să facă 
scurte articole despre munca 
tinerilor din gospodăria noas
tră, care după ce au fost ex
puse la gazeta de perete, 
au fost strînse într-un album. 
Acest album se află la bi
bliotecă și este des consultat 
de tineri în 
care aceștia 
convorbiri.

Și pe viitor 
să folosesc 
metode care 
mai bine pe cursanți să facă 
o legătură strînsă între temele 
studiate și munca lor, com
portarea lor.

al© 
o 

fost 
CO

din ziare și reviste 
și fotografii despre 

tinerilor colectiviști, 
fotografii și să scrie

pregătirea pe 
și-o fac pentru

mă voi strădui 
acele forme și 

să-i ajute cît

OPRIȘ STELIAN 
propagandist la G.A.C.

din comuna Roseți, 
regiunea București
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Recompense 
pentru vechime
In anul 1961 minerii din pa

tria noastră au primit drept 
recompense pentru vechime și 
muncă ireproșabilă aproape 
60,000.000 lei. De acest spor 
de salariu, care se acordă in 
fiecare an prin grija partidu
lui și guvernului, au benefi
ciat mii de mineri, tehnicieni 
și ingineri din industria căr
bunelui, din minele de fier și 
metale neferoase, din minele 
de sare etc.

Comparativ cu anii preee- 
denți, sumele alocate pentru 
plata recompenselor de vechi
me în anul 1961 au fost mai 
mari. In industria carbonife
ră, de exemplu, valoarea aces
tor recompense a depășit cu 
peste 2.000.000 Iei pe cea din 

| 1960. Minerii care au peste 10 
| ani lucrați în mină au încă- 
I sat recompense ce depășesc un 

salariu lunar, iar cei cu o ve
chime de peste 20 de ani au 
primit echivalentul a două 
salarii lunare.

(Agerpres)

amil Ressu, artist al 
poporului din Repu
blica Populară Ro- 
mînă, este unul din
tre cei mai de sea
mă reprezentanfi ai

picturii romînești contemporane. 
Din bogata lui operă vă prezen
tăm astăzi două compoziții a că
ror alăturare pune în valoare
continuitatea tradiției realiste a 
artei noastre.

Camil Ressu a simțit o atracție 
puternică pentru satul romînesc, 
apropiindu-se de țăranul munci
tor cu o înțelegere adîncă pentru 
viața lui.

„Muncitori în repaos" este una 
din aceste imagini ale țăranului 
muncitor din vremea regimului 
burghezo-moșieresc. Un grup de 
cinci cosași se odihnește sub un 
pom, într-un peisaj sumar, abia 
indicat. Soarele de amiază scaldă 
scena într-o lumină egală și in
tensă. Atmosfera de arșiță carac
terizează expresiv ambianța na
turală dominată de prezența oa
menilor, astfel dimensionați, ast
fel „puși în pagină", încîf ocupă 
suprafața tabloului aproape din-

eforia de a privi
tr-o margine în alta. Efectul de 
realitate imediată, de viață auten
tică, rezultă nu dintr-o tratare mi- 
nufios-fotografică, ci din for
mele masive, fără amănunte. De 
la prima privire, ochiul simte în 
compoziția aceasta o logică artis
tică închegată, o- disciplină stilis
tică potrivit căreia toate elemen

CAMIL RESSU: Două compoziții 
inspirate din viața satului

tele formei sînt necesare și ex
presive, slujind la materializarea 
conținutului de idei. Desenul con
stituie o armătura solidă pe care 
se așează culoarea. Culoarea este 
sobră și bine cumpănită, fată 
accente tari. Umbra și lumina sînt 
astfel gradate încît dau un re
lief sculptural formelor, întărind 
acel efect de „monumental" din 
construcția imaginii.

Urcînd treptele de culoare, um
bră și lumină, privirea se oprește 
la portrete, în care se înnoadă 

sensurile compoziției. O întuneca
tă răbdare pare că zăgăzuiește 
forța din făpturile acestor oameni 
cu figuri aspre, închise, îngîndu- 
rate, adunîndu-le mîinile pe ge
nunchi într-un gest de așteptare. 
Așadar analiza psihologică desco- 
coperă nu numai fizionomii ex
presive, ci și atitudini expresive : 

grumazul este încovoiat sub apă
sarea nevoii, dar staturile și chi
purile țăranilor au prestanța dem
nității omenești. Aceste portrete 
din compoziția lui Camil Ressu 
(datată din 1925) concretizează 
astfel trăsăturile unei structuri mo
rale tipice pentru țăranul exploa
tat de pe moșiile boierești, în 
care se adunau necontenit norii 
revoltei.

în 1952 Camil Ressu pictează 
„Semnarea Apelului pentru un 
pact al păcii", compoziție ce re

prezintă un grup de țărani la o 
-masă semnînd apelul pentru a- 
părarea păcii lumii. Sînt figurile 
unor oameni ai muncii, investiți 
cu libertatea de a-și conduce pro
pria lor viață. Portretele lor ex
primă, în chip și ținută, conștiin
ța acestui fapt. în această com
poziție Ressu pune accentul pe 
portretele personajelor din planul 
al doilea. Dar în construcția ima
ginii, cele două figuri din prim 
plan (țăranul văzut din spate și 
femeia văzută din profil) au un 
rol plastic hotărîtor pentru expre
sivitatea ansamblului : Construcția 
acestui plan e masivă, echilibra
tă, formînd un fel de soclu mo
numental pe oare se ridică ce
lelalte elemente ale compoziției.

„Muncitori în repaus" e o lu
crare din 1925, cînd artistul avea 
45 de ani, iar „Semnarea apelu
lui" din 1952, cînd artistul avea 
72 de ani ; puse alături, aceste 
compoziții prezintă un caracter 
realist, o concepție înaintată des
pre viață a artistului, a cărui pu
ternică personalitate se manifes
tă în stilul său grav, sever, mo
numental.

ANCA ARGHIR

/I
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Luminile s-au micșorat 
din ce în ce mai mult, 
acul metronomului se 

auzea din ce în ce mai pu
ternic cînd, deodată, încetând 
și lumina și metronomul a 
răsunat puternic în sală : „La 
mulți ani, dragi sportivi !"

Cînd lumina dulce și argin
tie de neon a inundat iarăși 
sala — în mijlocul nostru mai 
apăruse un oaspete. S-a ridi
cat în picioare și închinând un 
pahar în sănătatea celor de 
față a spus :

— Sînt Anul 1962 și vă fe
licit, dragi sportivi, pentru 
frumoasele voastre succese!

Nici nu s-a așezat bine dis
tinsul musafir și, dornici să 
aflăm veștile pe care ni le-a 
adus, i-am solicitat un inter
viu.

Ne-a răspuns cu bunăvoin
ță, descărcînd pe masă toată 
desaga noutăților pentru anul 
care a început.

— La ce competiții interna
ționale îi inviți pe sportivii 
noștri în 1962 ?

— Ei, aici sînt tare multe 
de spus. Să nu uităm că ne 
aflăm cu doi ani înaintea 
Jocurilor Olimpice de la To
kio și ca deobicei în anul cu 
soț dinaintea Olimpiadei au 
loc mari confruntări sportive 
dintre care multe anunță pe 
pretendenții la laurii olimpici. 
Dar să las luorul acesta pe 
seama... cronicarilor sportivi 
și să intru în subiect.

Și pentru că anul acesta ză
pada s-a arătat mai binevoi
toare cu sportivii pîrtiilor albe 
și ai pistelor de gheață să în
cep cu schiul.

în luna februarie vor avea 
loc campionatele mondiale. La 
Chamonix (Franța) între 10-18 
februarie se întîlnesc marii 
specialiști ai probelor alpine, 
în timp ce la Zakopane, între 
18 și 25 februarie se vor în- 
tîlni cei mai buni schiori fon- 
diști din lume. Dar pînă a- 
tunci mai sînt concursurile de 
verificare de la Wengen (El
veția) cu „Cupa Lauberhar- 
nen" pentru băieți și de la 
Grindewald — tot Elveția — cu 
„Damenskirenen".

Șchioapele vor fi invitate 
apoi să participe la tradițio
nalul concurs „Silberkrugre- 
nen" de la Badgatstein (Aus
tria) în timp ce schiorii se vor 
întîlni la Kitzbiihel. Ultimele 
mari întreceri alpine vor 
fi prilejuite de desfășurarea 
la Saint Gervaise (Franța) a 
„Marelui premiu internațio
nal" și la Megeve a „Cupei 
Emilie Allais".

P e s
• Competiția de handbal în 

7 dotată cu „Cupa de iarnă" 
continuă astăzi și mîine în 
sala Dinamo cu desfășurarea 
întâlnirilor masculine. Progra
mul de astăzi începe la ora 
17,30 : Flacăra Roșie-C. S. Șco
lar ; Steaua-Dinamo și Știin
ța-Rapid.

• Campionul mondial Mi
hail Botvinnik (U.R.S.S.) și-a 
consolidat poziția de lider al 
turneului internațional de 
șah de la Hastings învingînd 
în runda a 8-a pe marele 
maestru internațional Bisgu- 
ier (S.U.A.).

înaintea ultimei runde în 
clasament conduce Botvinnik 
cu 7V2 puncte care nu mai 
poate pierde primul loc, ur
mat de Gligorici cu 51/z punc
te, Flohr și Penrose cu 4!/2 și 
cîte o partidă întreruptă, Bis 
guier 4 puncte și alții.
• în cel de-al doilea meci din 

cadrul turneului pe care-l în
treprinde în țara noastră echi 
ja cehoslovacă de hochei pe

Sportivii noștri în competiții
internaționale

și ceilalți, 
competițiile 

în care țara 
atît de fru-

voi, 
am 
am 
tru

— Bine, bine ; dar amatorii 
de schi din țara noastră, ce 
competiții internaționale vor 
putea urmări ?

— Tocmai despre asta vo
iam să vă spun acum. Poiana 
Brașovului va găzdui cea de-a 
III-a ediție a „Cupei Spe
ranțelor" și a „Concursului 
internațional de schi". Sper că 
in țara recordmanei mondiale 
la săritura în înălțime și 
schiorii să fie la... înălțime. 
Mai cu seamă că aveți multe 
elemente tinere de talent ca 
Tăbăraș Cornel, Nicolae Pan- 
drea, Ion Zangor

— Dar despre 
de rugbi — sport 
noastră a cucerit 
moașe succese internaționale, 
ce poți să ne spui ?

— Să le luăm... cronologic, 
în aprilie, în Italia sau Aus
tria, echipa Grivița roșie va 
întâlni formația Beziers, cam
pioana Franței. Mai târziu, la 
10 iunie, stadionul „23 August" 
va găzdui meciul dintre for
mațiile reprezentative ale* *-?  
R.P.R. și Italiei, iar la 11 no
iembrie, tot la București, ma
rele meci : R.P.R.—Franța.

Brigada condusă de Elena 
Covenea de la Fabrica de 
încălțăminte Oradea a rea- 
htat coral trecut o eooac- 
mie de 59.554 dm. patrați 
căptușeală In valoare de 
45.534 lei. In acest an ielele 
din brigadă sînt hotârite să 
obțină economii și mai 
mart să dec produse de 

cea mai bună calitate

tizate de facultăți — să fie pu
se in fiecare seară la dispoziția 
studenților pentru lectura și 
conspectarea materialului bi
bliografic indicat Din inițiati
va organizației U.T.M, a asis
tenților și în baza analizei des
fășurării consfătuirilor profe
sionale pe grupe și ani de stu
dii s-a trecut la un program 
special de meditații la disci
plinele la care studenții intim- 
pină greutăți mai mari în a- 
profundarea cunoștințelor.

★
„Cam mă pregătesc pentru 

examene", „Notițe și conspec
te", „Folosirea materialului 
bibliografic" și „Planul de stu
diu individual" sînt doar câte
va din titlurile materialelor 
din cadrul emisiunilor speciale 
dedicate pregătirii pentru exa
mene, emisiuni organizate de 
Comitetul U.T.M. al Universi
tății „Alex. I. Cuza", la cămi
nele studențești. Aceste emi
siuni se transmit de trei ori 
pe săptămînă și, prin caracte
rul lor legat de metodica pre
gătirii. sînt urmărite cu inte
res de sutele de studenți că- 
miniști.

De curînd, în cadrul unei a-

Dar stai că am Uitat 6ă a- 
mintesc de tradiționala „Cupă 
a păcii" ale cărei întreceri se 
vor disputa în luna mai la 
Varșovia.

Vor fi așa dar multe... încer
cări pentru rugbiștii romîni. 
Sper că le vor... transforma 
cu succes.

— Tot mai multi amatori de 
sport din țara noastră au în
drăgit gimnastica, sport în 
care echipa noastră feminină 
ne-a adus atîtea satisfacții. 
Celor îndrăgostiți de gimnas
tică ce vești le-ai adus ?

— Destul de... multe și de 
bune. în perioada 3—8 iulie Ia 
Praga vor avea loc campiona
tele mondiale, unde evoluția 
consacratelor gimnaste romîne 
va fi așteptată cu mult inte
res. Dar pînă atunci, sala Flo- 
reasca (despre care am auzit 
că se afla cam de mult în re
parație !) va găzdui cea de-a 
V-a ediție a Campionatelor in
temaționale ale R.P.R., pro
gramate pentru 6—8 aprilie. 
Întîlnirile cu loturile repre
zentative ale R.P. Chineze 
(iulie, București) R.D.G. (6 
mai) și R.S.S. Armenia (în no
iembrie) ca și confruntarea de 
la Reșița dintre loturile de ti
neret ale R.P.R. și R.P.F. Iu
goslavia vor constitui tot a- 
tîtea ocazii de afirmare pen
tru loturile reprezentative de 
gimnastică ale R.P.R. în care 
au fost introduse numeroase 
elemente tinere.

— Pentru Valeriu Bularca 
și Dumitru Pîrvulescu, meda- 
liați în sportul luptelor, ce 
noutăți ai ?

— Tare grăbiți mai sînteți 
reporterii, să aflati tot ce 
în desagă. Dar pentru că 
început și mai ales pen- 
că am auzit că Bularca

curt
Sonp Kladno a jucat 
la Miercurea Ciuc cu o 

gheață 
aseară 
selecționată divizionară. Ho- 
cheiștii romîni au repurtat 
victoria cu scorul de 3—1 (2—0; 
0—1; 1—0) prin punctele mar
cate de Czaka, Ioanovici și 
Biro.

o La campionatele mondia
le feminine de handbal în 7 
care vor avea loc vara aceas
ta la București va participa și 
echipa reprezentativă a Uniu
nii Sovietice. In vederea a- 
cestei mari competiții federa
ția de handbal a U.R.S.S. a 
început de pe acum pregăti
rile, selecționînd 20 din cele 
mai bune jucătoare.

• Sîmbătă în stațiunea de 
sporturi de iarnă Bischofsho- 
fen din Austria va avea loc 
ultimul concurs de sărituri cu 
schiurile contînd pentru com
petiția „Turneul celor 4 tram
buline". înaintea desfășurării 
acestui concurs, în clasament 
conduce finlandezul Eino Kir- 
konen cu 661,2 puncte.

din
cea

a fost desemnat ca cel mai 
bun sportiv romîn pe 1961, 
hai să vă spun.

Bineînțeles că pe primul 
plan stau campionatele mon
diale de la Toledo (S.U.A.) în 
perioada 8—28 iunie. Pînă a- 
tunci însă mai sînt o serie de 
mari întreceri internaționale : 
Triunghiularul Suedia 
R.D.G. — R.P. Romînă 
martie de la Constanța, 
de-a doua ediție a concursu
lui internațional ai R.P.R. (26- 
29 aprilie, București) la care 
au fost invitați sportivi din 12 
țări, și campionatele balcanice 
programate în Grecia pentru 
20—30 mai.

Un interesant turneu al 
„speranțelor olimpice" va a- 
vea loc la Timișoara cu parti
ciparea sportivilor maghiari, 
polonezi, iugoslavi și romîni.

— La handbal sportivii ro
mîni sînt renumiți în întrea
ga lume pentru succesele ob
ținute. Așa că nu-i mai lăsa 
să stea atît de nerăbdători.

-. Peaiteu. jucătorii de hand
bal cu multă plăcere. Peste cî
teva zile Bucureștiul va găzdui 
interesanta competiție de 
handbal „Cupa orașului 
București". în întrecerea e- 
chipelor masculine, progra
mată pentru 21-26 ianua
rie vor participa selecțio
natele orașelor Magdeburg, 
Belgrad, Budapesta și Bucu-

de

Foto : M. STELOHIAN

(Urmare din pag. l-a)

Sesiunea, masiva poarta a 
clădirii centrale a

i Universității „A- 
lexandru I. Cuza“ 
din Iași îți dai

seama de apropierea impor
tantului eveniment din viața 
studențească : sesiunea de exa
mene. Chemarea la întrecere 
lansată de colectivul de stu
denți al grupei 650 de la Fa
cultatea de științe naturale și 
geografie cu cîteva săptămîni 
în urmă, a stîrnit un viu in
teres în rîndul tuturor grupe
lor studențești de la universi
tatea bătrînului oraș moldo
vean.

Obiectivele acestei întreceri 
sînt larg popularizate prin, a- 
fișe și panouri care te întîm- 
pină pe toate culoarele facul
tăților :

— Asigurarea unei frecven
țe de sută la sută la toate 
cursurile și seminariile.

— Prezentarea tuturor stu
denților la colocviile și exame
nele programate în sesiunea ia
nuarie — februarie.

— Cît mai mulți 
să obțină note de la 7 

întrecerea a început 
dele ei se și arată.

Desfășurarea acestei 
ceri este susținută de 
întreagă de acțiuni menite să 
încununeze cu succes străda
niile depuse de studenții ieșeni 
în vederea apropiatei sesiuni

studenți 
în sus. 
și roa- 

între- 
o serie

rești — iar între 28 și 31 ia
nuarie își vor disputa întîie- 
fcatea formațiile feminine ale 
orașelor Berlin, Vojvodina și 
București.

Cel mai mare eveniment îl 
constituie Campionatele mon
diale feminine care se vor 
desfășura între 8—15 iulie în 
București și în alte centre din 
țara noastră.

In prealabil echipa femini
nă a R.P.R. își va verifica sta
diul de pregătire în întâlnirea 
cu reprezentativa R. D. Ger
mane.

Dar .pentru că o văd aid și 
pe Ioianda Balaș să ne oprim 
puțin și la atletism. Sezonul 
internațional se deschide cu 
Crosul balcanic ce se va dis
puta la Atena în ziua de du
minică 1 aprilie. La o săptă
mînă după aceea va avea loc 
la Paris tradiționalul cros or
ganizat de ziarul „L’Huma- 
nite".

Titlurile de campioni euro
peni se vor acorda cu prilejul 
desfășurării întrecerilor de la 
Belgrad din zilele de 15—16 
septembrie.

Cea de-a XlV-a Ediție a 
campionatelor internaționale 
ale R.P.R. se va disputa pe 
Stadionul Republicii în zilele 
de 22—23 septembrie, iar An
kara va găzdui Jocurile bal
canice de atletism la 29 și 30 
septembrie.

inte graliștilor
de examene. Astfel, din iniția
tiva grupei 351 din anul III, 
la Facultatea de științe juri- 
dico-administrative s-a orga
nizat o „săptămînă model" — 
perioadă în care s-a urmărit 
asigurarea unei prezențe totale 
la cursuri, pregătirea la un 
înalt nivel a studenților pen
tru seminarii și participarea 
acestora la activitatea obșteas
că și cultural-educativă din 
facultate.

Prezența la cursuri și.parti
ciparea activă la discuțiile din 
seminarii reprezintă una din
tre cele mai importante căi în 
vederea asigurării unei pregă
tiri temeinice și ritmice în 
vederea examenelor. Pornind 
de la această premiză comi
tetul U.T.M. al universității a 
luat inițiativa amenajării 
unui panou care popularizează 
pe studenții care în tot cursul 
primului semestru nu au avut 
nici o absență. Frumoase suc
cese au obținut în această di
recție grupa 473 din anul IV 
al Facultății de fizico-mate- 
matici, grupa 630 din anul V 
și grupa 660 din anul III al 
Facultății de științe naturale

între
con-

Budapesta.

Ca și în ceilalți ani. atleții 
romîni vor participa 
timp la tradiționalele 
cursuri de la Moscova, Fraga, 
Varșovia, Budapesta. Sofia 
etc.

— Dar...
— Nici un dar. Uite că am 

dat de fundul sacului. Pentru 
jucătorii de fotbal n-am a- 
dus vești pentru că ne-au în
tristat cu... recordul lor. E- 
chipele noastre de fotbal sînt 
singurele care n-au reușit să 
treacă de primul tur în Cupa 
campionilor europeni și în 
„Cupa câștigătorilor de cupe" 
deși realmente ar fi putut, 
deoarece, culmea, după me
ciuri egale în deplasare și Pe
trolul și Progresul au pierdut 
pe teren propriu.

— Da, dar mai sînt și alte 
sporturi: tenis de masă, bas
chet, volei, șah...

— La aceste sporturi s-au și 
anunțat competițiile. în gene
ral la mai toate disciplinele 
sînt programate campionatele 
europene care vor vesti pe 
mulți dintre favoriții întrece
rilor olimpice din 1964.

— Bine, șl arunci ?
— N-a mal rămas decit un 

singur lucru. Să urăm sporti
vilor din toată inima mult 
succes în numeroasele între
ceri internaționale la care 
•int imitați în amil 1962

ION CRISTIAN

și geografie, grupa 248 de la 
Facultatea de istorie și altele.

Studenți ca Strat Mitache 
din anul IV de la fizico-mate- 
matici, Mustață Gheorghe și 
Mierlușcâ Vasile din anul V de 
la științe naturale, Porksch

Inițiativele 
studenților ieșeni

Victor și Adăscăliței Cornel de 
la secția de chimie a Facul
tății de științe naturale, Stoi
ca Laurențiu, Horodeanu 
Gheorghe și Beta Zoia de Ia 
Facultatea de istorie sînt cu- 
noscuți și apreciați de toți co
legii lor de facultate pentru 
conștiinciozitatea dovedită în 
pregătirea seminariilor.

Bibliotecile facultăților au 
devenit neîncăpătoare pentru 
marele număr de studenți 
care, dornici să se prezinte cît 
mai bine pregătiți la examene, 
vin să studieze în sălile biblio
tecii. De aceea, s-a luat mă
sura ca un număr de săli de 
seminar și amfiteatre — repar-

Studenții fruntași Dan Georgescu și Elena Petroiu de la 
Institutul de mine Petioșeni își petrec multe ore în labora

tor, studiind pentru apropiatele examene.
Foto : AGERPRES (Agerpres)

0 activitate multilaterală
__ la gospodăriile colective, ei 
s-au adunat la căminul cultural din 
Dragalina, unde au ascultat expu
nerea brigadierului zootehnician 
Aurel Munteanu despre îngrijirea 
animalelor în timpul iernii și îndeo
sebi despre însemnătatea furajă
rii animalelor după rații stabilite 
în mod științific. Pînă atunci, unii 
Îngrijitori mai erau de părere că 
vacile trebuie hrănite numai după 
greutatea lor corporală, nu și 
după producția pe care o dau. 
Schimbul de experiență, inițiat și 
găzduit de cămin, le-a schimbat 
părerea. După aceea crescătorii 
de animale au participat la un 
concurs „Cine știe, cîșfigă", la 
care s-au întrecut în răspunsuri 
bune tineri ca Vașile Doru, loan 
Balciza și alții. Interesant este că 
răspunsurile au fost apreciate nu 
numai după felul cum și-au însu
și» participanta bibliografia reco
mandată ci, și după măsura în 
care aplică ei cunoștințele zoo
tehnice. In urma concursului, Va
sil e Doru a îmbunătățit întreține
rea scroafelor de prăsilă date lui 
spre îngrijire, îndemnat fiind la 
aceasta și de faptul că a pierdut 
cîteva puncte la concurs pentru 
că deși cunoștea anumite reguli, 
pe unele dintre ele nu le aplica.

în alte zile, tinerii crescători 
de animale au mai avut prilejul 
să asiste la conferințe, seri de în
trebări și răspunsuri, întîlniri cu 
brigada științifică etc., pe teme 

seroenea emisiuni s-a vorbit 
despre interesanta și eficienta 
consfătuire profesională a stu
denților bursieri din regiunea 
Suceava.

La aceasta consfătuire au 
participat, în afara profesori
lor și asistenților de la diferite 
facultăți la care urmează res
pectivii studenți bursieri, și 
o parte dintre părinții acestor 
studenți. Primul punct de pe 
ordinea de zi l-a constituit 
pregătirea pentru examene.

După 15 ianuarie, în cadrul 
acestor emisiuni, se va trans
mite, după cum e și firesc, bu
letinul examenelor, scoțîn- 
du-se în evidență studenții și 
grupele care au obținut cele 
mai bune rezultate.

Pe data de 1 ianuarie a a- 
părut un foto-panou sub titlul 
„Ne pregătim pentru exame
ne" și în care, prin fotografii 
și texte, sînt prezentate dife
rite aspecte din actualele 
preocupări ale studenților ie
șeni. Tot acum se fac și pre
gătiri pentru editarea tradițio
nalei gazete „Barometrul exa
menelor" prin care vor fi 
popularizate rezultatele obți
nute în sesiune de fiecare gru
pă în parte.

La Iași, ca și în toate cele
lalte centre universitare pre
gătirile pentru examene au in
trat în faza finală. Fără îndo
ială că rezultatele vor fi pe 
măsura strădaniei depuse.

Asist, univ. IOAN N. CHITU

Piese premiate 
la concursul anual 
„Vasile Alecsandri"
Prima fază a celui de-al lll-lea 

Festival bienal de teatru de a- 
matori „I. L. Caragiale" a început 
vineri în întreaga fără. Mii de 
formații s-au pregătit cu sîrguin- 
fă pentru cucerirea titlului da 
laureat al acestei largi manifes
tări culturale, devenită tradițio
nală. Repertoriile echipelor de 
amatori s-au îmbogățit cu piese 
inspirate din realitatea noastră so
cialistă.

în cadrul Festivalului, multe 
formații se vor prezenta cu lu
crări premiate la concursul anual 
„Vasile Alecsandri" de piese de 
teatru într-un act și piese pentru 
teatru de păpuși. La acest concurs» 
care s-a încheiat recent, au fost 
prezentate 246 de piese( cele 
mai bune dintre ele fiind distinse 
cu premii și menfiuni. A fost 
acordat premiul I pieselor într-un 
act: „Baba Dochia și brigadie
rul" — de Mihail Davidoglu, „Lo
godna" — de Paul Everac și „Ce 
cauți, găsești" — de Tiberiu Vor
nic. Premiul II a fost atribuit pie
selor „Stupii cu pricina" — 
Teodor Bucșa și „Nu sîntem 
guri" — de Mircea Enescu, 
premiul III, pieselor ; „Flori 
nu se vestejesc"—de Al. Adrian, 
„Sala de așteptare" — de Victor 
Bîrlădeanu, „Un iaz și... o poveste 
cu haz" — de Natalia Gheorghiu, 
„Revederea" — de Horia Lovi- 
nescu și „Spic de grîu" — de 
Simon Magda. Piesele „Ultima ră
dăcină" — de G. Ostafi și „Cei 
cinci și alfi cîțiva'*  — de Ștefan 
Tita au primit mențiuni.

de 
sin-

iar
ce

zootehnice. Conducerea căminu
lui se preocupă ca prevederile 
concrete, diferențiate, ale planului 
de muncă în timpul iernii să se 
realizeze cu regularitate, astfel 
încît colectiviștii din fiecare ra
mură de producție să fie ajutați 
să dobîndească cunoștințele nece
sare, prin mijloace și în forme va
riate, iar tinerii îndeosebi să se 
atașeze de ramura în care lucrea
ză, să-i priceapă însemnătatea și 
frumusețea.

O altă temă prevăzută în pla
nul căminului din Dragalina și că
reia i s-a dat locul cuvenit în 
prima lună a iernii este comba
terea eroziunii solului, obiectiv 
important pentru colectiviștii din 
această comună. Și în această 
privință căminul a manifestat ini
țiativă. Înfrucît în Dragalina valo
rificarea terenurilor supuse erozi
unii se află abia la început, con
ducerea căminului a invitat pe 
președintele G.A.C. din comuna 
Perieni, unde acțiunea de comba
tere a eroziunii solului s-a și sol
dat cu venituri suplimentare de 
zeci de mii de lei. Seara de cal
cul susținută de oaspete a fost 
cît se poate de convingătoare, 
mai ales că unele cifre și so
coteli se refereau la posibilitățile 
celor din Dragalina, la roadele 
pe care le-ar putea culege ei pe 
terenuri sortite altminteri să ră- 
mînă neproductive.

Din plan nu lipsesc acțiuni le
gate de educația tineretului. Par- 
ticipînd laolaltă cu vîrstnicii la 
manifestări ca acelea descrise aici 
tinerii solicită totodată căminului 
cultural organizarea unor seri cul- 
tural-distractive. Iar căminul răs
punde pozitiv acestei solicitărî. 
mai ales iarna, cînd serile sînt 
plăcute la lumina îmbietoare din 
sala de festivități, avînd în preaj
mă cartea, filmul, acordeonul...

La una dintre cele dinții seri 
organizate pentru tineret, condu
cerea căminului și comitetul co
munal U.T.M. au pregătit un pro
gram bogat din care au făcut 
parte prezentarea unor cărți des
pre tineri sovietici („Eroi dragi 
— din carte pe scenă"), un con
curs fulger pentru cel mai bun 
interpret de muzică populară și 
„dansul inimioarelor". Un amă
nunt la acest dans : pe inimioare 
era scris, sub numele flăcăului 
sau al fetei, numărul de zile-mun- 
că al fiecăruia în anul 1961. Așa 
s-a făcut că multe perechi avîn- 
tate în vîrtejul dansului erau alcă
tuite din fruntași.

Și apoi: lecțiile cercurilor a- 
grozoofehnice, ciclul de conferin
țe științifice, serile literare des
pre cărți ale scriitorilor noștri 
contemporani, almanahuri științi
fice, lecturi în colectiv la coifurile 
roșii ale G.A.C. din comună — 
toate cele prevăzute în plan, la 
date bine precizate, prind viață 
pe scena căminului, în încăperile 
modeste dar primitoare ale col
țurilor roșii ale G.A.C. din satele 
aparținătoare, sau în casele noi 
ale colectiviștilor care găzduiesc 
un cerc de citit ori o bibliotecă 
de casă...

Prima lună a iernii la căminul 
cultural din Dragalina anunță rea
lizări asemănătoare și chiar spo
rite în lunile următoare.



Liubov Baliasnaia, secretar
al C.C. al Comsomolului, ne vorbește despre...

ai anului 1952 copiilor din anul 2000
ntr-o dimineață 
friguroasă, ou a- 
bundență de ză
padă pe străzile 
Bucureștiului, am 
stat de vorbă cu

tovarășa Liubov Baliasnaia, 
secretar al Comitetului Cen
tral al U.T.C.L., președinta 
Consiliului Central al Organi
zației unionale de pionieri 
„V. I. Lenin". Discuția a avut 
ca punct de pornire vacanța 
școlară cu zilele ei de neui
tat în palatele bucuriei copi
lăriei, pentru ca mai apoi 
convorbirea să poposească în 
interesantul domeniu al vieții 
pionierești din U.R.S.S. O co
legă de meserie, redactoare 
la o revistă sovietică pentru 
pionieri, pomenise de ideea 
unei cărți în care copiii sovie
tici ai anului 1962 să poves
tească copiilor din anul 2000 
cum trăiesc ei acum. Am ru
gat-o pe tovarășa Baliasnaia 
să anticipeze cîteva pagini 
ale acestei cărți, vorbindu-ne 
despre preocupările actuale 
ale organizației de pionieri 
din Uniunea Sovietică.

— Aș începe relatarea mea 
cu evenimentul care domină 
viața organizației noastre pio
nierești — spune interlocu
toarea noastră. In acest an, 
la 19 mai, organizația unio
nală de pionieri va împlini 40 
de ani. La o asemenea vîrstă 
se cuvine totdeauna să pri
vești drumul parcurs. Și noi îl 
privim plini de mindrie. Ce 
drum lung am străbătut de 
la primul detașament pionie
resc ce numără 52 de copii 
din raionul moscovit Krasnaic 
Presnia pînă la cele 17 mili
oane de pionieri ce se găsesc 
acum în rîndurile organizației 
noastre. Marele Lenin arăta câ 
„organizația copiilor consti
tuie cea mai bună cale pen
tru educarea de comunarzi". 
Mișcarea de pionieri a fost 
sprijinită și îndrumată cu pă
rintească grijă de câtre glo
riosul Partid Comunist. In anii

La Moscova:

Reuniune

existenței sale organizația de 
pionieri a devenit o parte in
tegrantă a sistemului de edu
cație comunistă a tinerei ge
nerații, o rezervă de nădejde 
a Comsomolului leninist Peste 
100 de milioane de copii au 
absolvit această școală ele
mentară a călini comuniste.

Interlocutoarea noastră ne 
povestește că în organizația 
de pionieri au crescut mulți 
oameni sovietici minunați, eroi 
vestiți ai zilelor noastre. Sâ ne 
amintim că Iuri Alexeevici 
Gagarin a purtat cravata ro
șie de pionier, câ fostul pio
nier aeromodelist Sașa Iakov
lev a devenit renumitul con
structor de avioane, că orga
nizația de pionieri a avut-o 
în rîndurile sale și pe fai
moasa eroină a muncii socia
liste Valentina Gaganova.

— Ne pregătim pentru 
marea noastră aniversare cui- 
tivînd pionierilor dragostea 
fierbinte față de partid, față 
de patria sovietică — ne 
spune tovarășa Baliasnaia- 
Organizația de pionieri educă 
dragostea față de muncă, față 
de oamenii muncii, inițiind in 
această directe aciuni inte
resante. In ziua deschiderii 
Congresului al XXH-Iea al 
P.C.U.S., pionierii au raportat 
că au strins pentru șantierul 
prieteniei — conducta de pe
trol Volga-Europa Centală — 
660.000 tone fier vechi. Pio
nierii ajută pe corns omotiș-îi 
de la sate in îndeplinirea an
gajamentelor luate. Ei cresc 
19 mUiccme do iepuri de casă 
și 100 milioane capele păsări. 
Pionierii din Voigcgrad și As- 
trahan au inițiat o campanie 
de ocrotire a naturiL

AEăm din reiztfctie tovaid- 
sei Baliasnaia că eroare 
detașamente piOBierești iztre- 
țin legături strtnso cu brigăzi e 
de xuzcă ccmumstă. Aceste 
legături au o mare ănpcrtazră 
în educarea ocmuaisră a cc- 
piilox. Muncita fix dm Uricc 
agregate din Tiravograd 
lansat apelul : ,F;ecârui de 
szmer- :e ț .: i— .l :: 
dncâto- eo’ectiv*.  Membră 
bngâxxlar de muncă coseu- 
nistă de la această axmă se 
preocupă în mod dec sec 
activitatea p:amerea»că 
resantă s-a dovedi: a fi 
tiva uneia din ceie mm

timp, tinerii muncitori au aju
tat trei detașamente de pio
nieri să devină cele mai bune 
din școală. Pe graficele de 
producție și in cataloagele 
școlare eforturile Lebedevei 
au dat rezultate. Legăturile 
dintre tinerii muncitori s: pio-

A. I. 'lihoian
a sosit in Guineea

Plata comuna6 în impas.

: Furnalul Uzinei siderurgice de la Nova-Tula 
în curs de construcțieMAKASSAR 5 (Ag^rprtt). 

TASS trasnutt: La 4 «sn«- 
rte eroul a 
smsu. G. S.

CONAKRY 5 (Agerpres). — 
TASS transmite : Răspannnd 
invitației șefului guvernului 
Republicii Guineea, la 5 ia
nuarie a sosit la Conakry 
A. L Mikoan, membru al 
Prezidiului Comitetului Cen
tral al P.C.US^ prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Mi
niștri al L -R-S S.

A. L Mikoian este însoțit 
de A. L Orlov, locțiitor al 
ministrului Afacerilor Externe 
al UJLS-K. A. L Aiihznov și 
D. D. Degtear, vicepreședin;i 
ai Comitetului de stat pentru 
relațiile economice externe de 
pe lingă Consiliul de Miniștri 
al IJLS-S-, și de alte persoa
ne oficiale-

Vizita iui G. S. Titov 
in indonezia

a prieteniei
sovieto-romine
MOSCOVA 5 (Agerpres).— 

TASS transmite : La 4 ianua
rie la Palatul de cultură al 
Uzinei metalurgice „Secera și 
ciocanul", membra colectiv al 
Asociației de prietenie so- 
vieto-romîne, a avut loc o 
reuniune a prieteniei dintre 
U.R.S.S. și R.P.R.

Muncitori și funcționari ai 
uzinei, studenți ai institutului 
metalurgic și elevi ai Școlii 
medii tehnice, prezenți în 
sală, au salutat cu căldură pe 
oaspeți — membri ai amba
sadei romîne, studenți și aspi
ranți care studiază la institu
tele din Moscova și turiști so
siți în Uniunea Sovietică pen
tru a sărbători Anul Nou.

Oamenii sovietici, a spus 
prof. Lev Trisviatski, mem
bru al conducerii Asociației 
de prietenie sovieto-romine, 
se bucură de succesele re
marcabile ale R. P. Romîne.

Gheorghe Colț, al 
secretar al Ambasadei

o

doilea 
R.P.R. 
cuvîn-

stîrnita
— Capi-

în U.R.S.S. a rostit 
tare de răspuns.

Un mare interes 
expoziția „București
tala Republicii Populare Ro- 
mîne“, deschisă în aceeași zi 
la Palatul culturii.

I
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IPopulația din Goa a primit cu multă căldură trupele eliberatoare indiene

din Brazilia
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Marș al tineretului 
din Uruguay

A

In cadrul unui miting al 
tineretului din Uruguay
la care au participat și 

reprezentanți ai unor organi
zații politice, sindicatelor și 
user organizații culturale s-a 
ho tar it ca în cursul lunii a- 
cesteia să aibă loc un marș 
al tineretului pentru a de
monstra protestul împotriva 
uneltirilor puse la cale contra 
Cubei.

(Urmare din pag. l-a)

I-a însuflețit pe conchistadorii 
îndrăzneți și neînfricați, pe cei 
vrăjiți de suitul aurului atunci 
cînd au plecat, și uneori fără 
întoarcere, în Far West".

In fața unei asemenea pers
pective o înțelegem foarte 
bine pe Monique S. din Paris, 
atunci cînd scrie : „Am asis
tat la o conversație de două 
ore intre membrii familiei 
mele. Timp de două ore nu 
am auzit decît cuvintul : 
„bani". Nu este pentru prima 
oară cînd iau parte la ase
menea discuții. Dar la vîrsta 
de optsprezece ani, noi tin
dem să cunoaștem lucruri mal 
frumoase.

Cine ar putea nega că mîh- 
nirea acestei fete e îndrituită 
mai ales cînd îți amintești 
versul lui Racine : „Să se 
împletească în tinerețe frumo
sul cu virtutea, curajul cu 
dreptatea, îndrăzneala cu o- 
noarea"?

Dar probabil că pentru o 
parte a tineretului Franței, Ra
cine e desuet. Te gîndești la 
acest lucru cînd citești ce scrie 
Anne-Marie R. din Mejdre : 
„este dureros să constat — 
am făcut o anchetă printre co
legii mei — câ John? Holli
day e mai cunoscut și mai ă- 
preciat decît Mozart".

Deci o serie de afirmații fă
cute de revista pariziană 
„ARTS" se demonstrează a fi 
juste.

Și totuși, Camus are drep
tate în prefața sa la cartea 
„Streinul". Fiindcă, iată, re-

dacția grupează toate aceste 
răspunsuri sub un titlu gene
ric : „Tineretul acuza pe vîrst- 
nici", încercînd să prezinte si
tuația ca pe o eternă dispută, 
ireconciliabila, între generații. 
Povestea aceasta diversionis
ta, a conflictului între vîrste, a 
fost folosită și în trecut pînă 
la tocire. In 1937, numai cu 
doi ani înainte ca Hitler să-și 
trimită trupele pe străzile Pa
risului, o revistă franceză, de 
trista faima, a cheltuit cîteva 
tone de cerneala încercînd să 
acrediteze aceeași teza, iar 
Drieu la Rochelle în „Notes

tură și civilizație. Sînt mai de 
grabă înclinat să bănui câ a- 
celași tineret îi acuză pe cei 
care au făcut din școli niște 
așezăminte private destinate 
doar odraslelor celor „două 
sute de familii", care astăzi — 
grație războiului imund din 
Algeria și afacerilor făcute cu 
acest prilej — s-au dublat si 
au ajuns „patru sute de fami
lii" de milionari în franci noi. 
Am mai curînd certitudinea că 
tinerii îi acuza — și nu în ra
port 
cut,' 
heri

cu anul în care s-au năs- 
indiferent dacă sînt ti- 
sau bătrîni — pe acei
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Noul Program al partidului 
adoptat de Congres, se sub- 
linîază în rezoluție, este pro
gramul construirii comunis
mului in U-R-S.S., programul 
tuturor celor care luptă pen
tru fericirea oamenilor, pen
tru pace și libertate, progra
mul care reflectă cele mai 
scumpe năzuințe umane.

Congresul al XXII-lea 
P.CJJ.S, se spune 
cuare în rezoluție, 
contribuție uriașă 
luptei pentru pace 
slăbirea încordării internațio
nale. El a reafirmat încă o 
dată Har și precis caracterul 
pașnic al politicii externe a 
Uniunii Sovietice ș: a celor
lalte țări ale lagărului sooa-

al
în conti- 

a adus o 
la cauza 

și pentru

RUXELLES 5 (Agerpres). — 
Ml Vii celor șase țări europene, 
mer. *e  ale „Pieței comune", rela
tează United Press International, 
s-au întrunit joi la Bruxelles în- 
tr-un ultim efort pentru a ieși 
din impasul în legătură cu elabo
rarea unei politici comune în 
problemele agricole, impas care 
amenință cu un dezastru planu
rile de unificare europeană". 
După cum se știe, de rezolvarea 
acestei probleme depinde trece
rea la cea de-a doua fază a 
Pieței comune care, conform pre
vederilor inițiale, trebuia să aibă 
loc la 1 ianuarie 1962.

Reprezentantul Germaniei occi
dentale, Mueller-Armack, rela
tează France Presse, a deschis 
joi dezbaterile „în plină ficțiune: 
pentru „cei șase" calendarul mai 
arată încă data de 31 decembrie 
1961, data fatidică la care ar fi 
trebuit să fia luată hotărîrea cu 
privire la trecerea la cea de-a 
doua fază a Pieței comune". A- 
cesta este și motivul pentru care 
Consiliul ministerial a| Pieței co
mune nu este prezidat de mi

nisnul de Externe al Franței, care 
urma să ocupe acesf post de la 
1 ianuarie 1962.

Sesiunea nu-și va întrerupe lu
crările pînă cînd va fi găsită o 
soluție în problemele agricole. 
Referindu-se la contradicțiile „de 
neînvins" dintre partenerii Pieței 
comune în domeniul agriculturii, 
France Presse remarcă cu ironie 
că „31 decembrie 1961 riscă să 
devină cea mai lungă zi din ana
lele europene deoarece se aș
teaptă ca dezbaterile să nu ia 
sfîrșit înainte de 15 ianuarie".

Cercurile politice de la Bru
xelles sînt extrem de îngrijorate 
de modul în care se desfășoară 
tratativele. „Dacă noua întrunire 
va eșua, relatează Reuter, Piața 
comună va pierde mult din presti
giul ei și dezvoltarea ei va su
feri prejudicii de -lungă durată". 
Corespondentul agenției United 
Press International este de pă
rere că dacă nu se va ajunge la 
un acord prima fază a Pieței co
mune va fi prelungită cu încă 
un an.

antidemocratice 
in Portugal a

PARIS 5 (Agerpres). — „Un 
nou val de represiuni s-a 
abătut asupra Portugaliei; 
viața patrioților aruncați în 
închisori este în primejdie"— 
scrie „L’Humanită" în numă
rul său din 5 ianuarie.

După răscoala din orașul 
Bej a, în Portugalia continuă 
să fie operate arestări. Brigă
zile poliției politice P.I.D.E. 
au primit întăriri. Ele ares
tează patrloți de diferite- con
vingeri politice și îi supui^ la 
torturi. La 4 ianuarie a fost 
arestat avocatul și scriitorul 
dr. Luiz Stau Monteiro, fiul 
fostului ambasador al Portu
galiei la Londra. în timpul 
campaniei electorale, dr. Mon
teiro a figurat pe aceeași 
listă de candidați cu căpita
nul Varela de Gomez, condu
cătorul grupului care a asal
tat cazarma din Bej a.

Fizicianul Mario Silva, pro
fesorul ~
poetul 
Alberto 
criticul 
ziariștii 
Paul Râul, precum și 
Jorge, Octavio Pa.to și Carlos 
Costa, conducători ai Partidu
lui comunist și preotul Jose 
da Costa sînt întemnițați în 
celulele P.I.D.E., fiind ame
nințați cu exterminarea.

In ciuda dezmințirilor ofi
ciale, scrie „L’Humanite", s-a 
confirmat că la 1 ianuarie au 
avut loc incidente într-o se
rie de localități din Portuga
lia, Salazar a decretat starea 
de asediu. Se fac pregătiri în 
vederea unor noi lupte sub 
conducerea forțelor democra
tice, care cheamă poporul să 
se pregătească pentru o răs
coală națională.

Orlando de Car val j o, 
Joaquim Namorado, 
Vilaca și fratele său 
literar Mario Vilaca, 
Ribeiro Dos Santos și 

Pirez

e-

LEOPOLDVILLE. — La 5 
ianuarie în capitala Republi
cii Congo, Leopoldville a ate
rizat aeronava sovietică „IL- 
18“ care a adus un grup de 
medici sovietici, medicamente 
și alimente pentru populația 
care a suferit de pe urma 
inundațiilor din țară.

GRECIA: O nouă provocare
fasciștilora

ATENA 5 (Agerpres). — 
După cum relatează ziarul 
^Eeftheria", liderii blocului 
opoziției burgheze „Uniunea 
de Centru-, Venizelos și Pa- 
papolins, au primit prin poș
tă scrisori de la organizația 
fascistă „Comitetul Salvării 
Naționale*.  în care sînt ame
nințați că vor fi supuși re
presiunilor dacă vor continua 
activitatea lor politică, adică 
lupta lor împotriva guvernului 
Karamanlis Fasciștii cer di
zolvarea parlamentului și for-

CUCA REBELA DIN LAOS

CONTINUA UNELTIRILE
* ENG K’JANG 5 (Agerpres). 

Djoă -efuzu! lui Bouri Oum de 
s per-c pa le intilnirea de la 
V e— ace a celor trei prinți lao- 
beni —jpe»e didi de la Savanna- 
ce*  rrensrFcat atacurile îm
potriva ooz - or forțelor 
fice. Undăț-.'e rebe e sînt 
oare de ofițeri americani.

rcr-e-e patriotice care

marea unui guvern dictatorial. 
Ei declară că vor trece la tra
ducerea în viață a amenință
rilor lor.

Această ieșire nerușinată a 
fasciștilor a stîrnit indignarea 
opiniei publice. Intr-o decla
rație pentru presă, Venizelos 
a făcut răspunzător guvernul 
Karamanlis pentru acțiunile a- 
cestei organizații.

Ziarul „Avghi" explică a- 
ceas:ă provocare fascistă prin 
străduința autorităților de a 
determina opoziția să înceteze 
acțiunile de demascare a fal
sificării alegerilor parlamen
tare și a caracterului ilegal al 
guvernului Karamanlis. în 
Grecia, scrie ziarul, cresc ca 
ciupercile după ploaie organi
zațiile neofasciste, sprijinite în 
mod direct, mai ales din punct 
de vedere financiar, pentru a 
fi folosite în lupta împotriva 
opoziției.

pafrio- 
coman-

WASHINGTON. — La Wa
shington s-a dat publicității 
raportul de sfîrșit de an al 
ministrului Comerțului. Lut
her Hodges. Potrivit datelor 
oficiale, în 1961 Statele Unite 
au pierdut aur în valoare de 
877.900.000 de dolari, cea mai 
mare pierdere înregistrîndu-se 
în ultimul trimestru, și anu
me de 487,9 milioane dolari, 
în raportul său ministrul Co
merțului al S.U.A. recunoaște, 
de asemenea, că în 1961 pre
țurile de consum au crescut 
și că șomajul continuă să 
bîntuie în S.U.A.

PARIS. — Lupta eroică a 
minerilor din Decazeville a in
trat în a treia săptămână. De 
17 zile minerii se află în sub
teran în semn de protest îm
potriva hotărîrii guvernului 
de a închide minele acestui 
bazin carbonifer pentru a face 
pe plac monopolurilor „Pieței 
Comune”.

HAVANA. — Tribunalul re
voluționar al Republicii Cuba 
a condamnat la moarte pe 
Lans Flores — căpetenia unei 
bande de contrarevoluționari. 
Sentința a fost adusă la în
deplinire. Lans Flores și ban
da sa de contrarevoluționari 
au săvîrșit asasinate mișe- 
lești ucigînd cetățeni pașnici, 
provocînd incendieri și alte 
acțiuni contrarevoluționare.

Ultracolonialiștii francezi 
își intensifică acțiunile teroriste

ATAC BANDITESC ASUPRA SEDIULUI C.C. AL P.C. FRAN
CEZ

sive. Și în această direcție, 
revista „ARTS" păcătuește 
grav in raport cu realitatea, 
ca să ne exprimăm delicat și 
eufemistic.

Fiindcă, e adevărat există 
în Franța acest tineret pe 
care redacția îl numește „dez
orientat", dar reprezintă el 
tot tineretul Franței ? Există în 
Franța cîteva mii de feciori 
de bani gata, ale căror poze 
le-am văzut si eu nu de mult 
intr-un magazin ilustrat, iste- 
rizați la un concert de rock 
and roll, dar există milioane 
de tineri din rîndurile cărora

Ancheta unei anchete
pour comprendre le siăcle*"  
reia melodia, cu apogiaturi 
similare, tinzînd să explice 
dezastrul Franței din 1940 cu 
aceleași argumente.

In 1962, ajunsă la flașnetă, 
partitura nu mai convinge pe 
nimeni : Pe „vîrstnici" — ca 
vîrștnicl îi acuză corespon
denții revistei „ARTS" ? Și 
există astăzi în Franța un con
flict între oameni în raport cu 
actele lor de naștere ? Sînt 
mai de grabă îndreptățit să 
cred că marasmul de care e 
cuprins o parte din tineretul 
francez e datorat acelora care 
nu-i dau acestui tineret drep
turile sale elementare la cul-

* Note pentru a înțelege 
secolul

mențin în Franța plcgaoare 
șomajului cronic „imposibil de 
remediat urgent", cum a de
clarat nu de mult, cu un pe
simism lugubru, însuși primul 
ministru al Franței.

Am toate temeiurile să mă 
conving că tinerii „cuprinși dc 
o gravă, iremediabilă neli
niște", îi acuză pe cei care 
varsă sînge în Algeria, și,fac 
să curgă sînge nevinovat și în 
Franța. Pe aceștia îi învinuiesc 
tinerii care au scris revis
tei „ARTS", mărturisindu-și nu 
„neliniștea", ci revolta. E o 
nuanță, și merită a fi reținută, 
fiindcă poți debita un 
văr, spunînd doar un 
parțial. Și mai există 
tem : al generalizării

neade- 
adevăr 
un sis- 

exce-

au ieșit atiția eroi, care au 
preferat temnițele și nu s-au 
duș să lupte în Algeria pentru 
o cauză infamă, sau care au 
barat cu trupurile lor căile fe
rate, în fața trenurilor ce tran
sportau armament De ce nu 
vorbește „ARTS" de acești ti
neri ai Franței, „mindrie a 
tradițiilor revoluționare, vlăs
tare scumpe ale celor căzuți 
la zidul Federațiilor", cum i-a 
numit de curînd, cu atîta drep
tate, Jacques Duci os ? Cînd a- 
cum cîteva luni, capitala 
Franței a fost din nou ame
nințată de un atac din partea 
ultracolonialiștilor, zeci de mii 
de tineri — nu „neliniștiți și 
exasperați" — ci conștienți și 
convinși, au făcut mii de 
gărzi pentru apărarea țarii. De 
ce nu deschide revista „ARTS"

★
GENEVA J (Agerpres). - TASS 

transmite : După o scurtă înfreru- 
ce-e conferința internațională pen
tru ’eg'ementa’ea problemei lao- 
fiene s--a reluet lucrările. Repre- 
ze~*a “--î U.HS.S., G. M. Pujkin, 
cere s prezidat ședința plenară 
ce vineri, a scos în evidență se- 
nozrtatea situației c-eafe în Laos.

PARIS 5 — Corespondentul 
Agerpres transmite : Intensi- 
fieîndu-și acțiunile teroriste 
împotriva elementelor demo
crate, ultracolonialiștii din 
„Organizația armată secretă" 
trec de la atentatele cu bombe 
la încercări directe de asasi
nat. Miercuri, doi ucigași 
ultracolonialiști au asasinat la 
AlenCon pe un fost înalt func
ționar al Ministerului de Fi
nanțe, Alfred - Locussol.

Joi seara, o „echipă de șoc" 
a O.A-S. a mitraliat dintr-o 
mașină sediul C.C. al Parti
dului Comunist Francez din 
Paris, rănind foarte grav pe 
unul dintre paznici, muncitor 
metalurgist, fost deportat.

PARIS 5 (Agerpres). — In 
legătură cu atacul banditesc 
împotriva sediului Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Francez, la 5 ianuarie 
Biroul Politic al P.C. Francez 
a adresat un apel tuturor oa
menilor muncii, tuturor demo
craților și patrioților.

Biroul Politic al P.C. Fran
cez cheamă pe toți bărbații 
și femeile din Paris care nu 
doresc să trăiască într-o țară 
fascistă să iasă la 6 ianuarie 
ora 16 la o demonstrație în 
fața sediului Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Francez.

scria

•xecutării sale, 
a cădea răpus de 
naziste, - - - - 
în virstă 

[ mamei

Mathieu 
de 19 
•ale :

soioasei*  sale și mărturular 
lor ?

Revista -ARTS" a spas doar 
cîteva adevăruri, si nurnai cî
teva, privitoare doar kx o 
parte a tineretului Frânte: și 
numai Ic o parte.

Există însă cealaltă parte, 
masivă și plină de forță, care 
va reuși să deschidă, pînă la 
sfirșit ochii întregului tineret 
francez, crădndu-i calea a- 
devărată a rezolvării proble
mei, si care e una singură, c 
luptei.

înaintea 
înainte de 
gloanțele 
Fontaine, 
ani,
„Să nu plîngl mamâ cînd vei 
afla de moartea mea. Cad 
în luptă pentru viitorul Fran
ței și al întregii umanități. Șter- 
ge-ți lacrimile: pier cu mindria 
de a fi făcut parte din Uni
unea Tineretului Comunist 
Nu există onoare mai mare. 
Nu mai pot scrie. Vin gardi
enii".

Adevăratul tineret al Fran
ței continuă tradiția eroică a 
zecilor de mii de Mathieu 
Fontaine căzuți la datorie pen
tru onoarea poporului francez.

Ei poartă în miinile lor un 
stindard glorios și în ochi, 
neștirbită, încrederea și spe
ranța.

„La capătul drumului nos
tru — scrie undeva Paul E- 
luard — peste torente de 
sînge și jertfe, ne așteaptă 
flamurile victoriei comuniste. 
Am vrut să cint acest adevăr 
simplu".

----- e------
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Algerienii care trăiesc In Franța sint supuși șicanelor și represiunilor de tot felul. Foto
grafia noastră-înfățișează o razieîn cadrul căreia poliția franceza șicanează pe algerieni
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