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OȚELĂRIILOR PATRIEI Proletari din toate țările, uniți-vă!

tot mai mr fier vecbu
Și tinerii

au răspuns

Totul s-a petrecut simplu. 
Fără zarvă și zgomot. 
Ieri s-au întîlnit în sala 

motoarelor toți secretarii co- 
mitetelor și birourilor organi
zațiilor de bază U.T.M. de la 
Uzinele „23 August“. Dumitru 
Gherghișan, secretarul comi
tetului U.T.M. pe uzină nu 
mai face introducerea, intră 
direct în subiect.

— Tovarăși, oțelării au ne
voie de cît mai mult fier 
vechi. Ne-am gîndit ca astăzi 
după amiază să organizăm o 
acțiune de masă pentru co
lectarea fierului vechi.- Ce zi’ 
ceți ?

Drept răspuns, la prezidiu 
au început să sosească, unul 
după altul, niște bilețele. Pe 
ele erau scrise cantitățile de 
fier vechi pe care organiza
țiile U.T.M. se angajau să le 
strîngă. Calculele se fac re
pede. In total — 50 de tone.

...Cînd sirena anunță termi
narea programului, din schim
bul întîi, în fiecare sector, ti
nerii au început acțiunea. Ia- 
tă-i pe cei din sectorul vagoa
ne. Peste 100 de băieți și fete 
împînzesc halele. Fiecare bu
cățică de metal rămasă nefo
losită de la debitare este 
strînsă. Marin Dobre, Nicolae 
Sava și Ion Zdrenghea „co- 
trobăiesc“ pe sub mașini, pe 
la lăzile de deșeuri. Nu ră- 
mîne nici un colț al sectoru
lui necontrolat. La orele 18 se 
face bilanțul. De la depozitul 
final se comunică: sectorul 
vagoane a strîns peste 30 tone, 
de fier vechi!

Dar parcă cei de la forjă 
s-au lăsat mai prejos ? Și-au 
organizat ■forțele pe două 
fronturi. Unii au strîns de- 
șeurile de sub cuptoare și res
turile de la presele matrițate, 
iar alții au mers direct la lo
cul fostului depozit de mate
riale. Victor Bălteanu susți
nea morțiș că aici sînt îngro
pate în pămînt cel puțin 600 
kg fier vechi. Iancu 
și Ilie Periceanu au 
„sondajul“. Și iată că 
puțin de două ore au 
lumină peste 1 000 kg 
vechi. Încărcate în < 
iau drumul, alături de alte 10 
tone, către depozitul final. De 
fapt aici se concretizează în
treaga muncă. Cei peste 1000 
de tineri au colectat. în cîte
va ore, peste 50 de tone fier 
vechi. In curînd fierul acesta 
vechi va deveni oțel nou. In 
mîinile metalurgiștilor el se 
va transforma în produse fi
nite, în mașini și utilaje mo
derne. Ce se poate face din 
50 tone fier vechi ? Inginerul 
Emil Radu, ca orice specialist, 
ne răspunde prompt și sigur: 
7 motoare de 450 cai putere. 
(Firește, aceasta în combina
ție cu alte aliaje).

La întreprinderea de utilaj 
terasier lucrează doar 50 de 
tineri. Puțini dar harnici, ieri 
organizația lor U.T.M. a pre
dat l.C.M.-ului 7 tone de fier 
vechi.

...Ieri a fost de fapt o zi 
fructuoasă de colectare a fie
rului vechi în tot raionul 23 
August din Capitală. Lucru 
firesc. Tinerii de aici s-au 
angajat să trimită oțelăriilor 
în următoarele 3 zile peste 
260 tone de fier vechi.

Tinerii 
țelarii să 
mult fier 
pede.

tineretului
Muncitorrgan Centra Uniunii Tin
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Decada cărții tehmco-științifsce

/Vouă linie de tensiuneinatta

centrului școlar Construcții și montaje București au strîns o cantitate de peste 4 000 kg fier 
vechi. Mașina I.C.M. a sosit la timp pentru a-l transporta la depozit și de aici la oțelării.

Foto: I. CUCU
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Nicolae 
început 

i în mai 
. ieșit la 
I de fier 
autocare

PITEȘTI (de la co
respondentul nostru).

Din întreprinderile, 
școlile și celelalte uni. 
tăfi socialiste din re
giunea Argeș, au luat 
în acest an drumul 
furnalelor 17 521 tone 
fier vechi. In această 
acțiune s-au eviden
țiat tinerii de la Între
prinderea de 
metalice și

poduri 
prefabri-

cate din beton din 
Pitești, care au strîns 
și au predat în ultimul 
timp cantitatea de 122 
tone de metal vechi. 
Săptămîna viitoare a 
fost consacrată de or
ganizația U.T.M. de 
aici colectării fierului 
vechi. Tinerii s-au an
gajat să strîngă peste 
10 000 de ' ' '
vechi.

kg dg fier

Tinerii petroliști de 
la schela de extracție 
Băbeni au declarat 
luna octombrie, luna 
strìngerli fierului vechi. 
Ei au predat la I.C.M. 
în luna trecută 7 800 
kg fier vechi. Printre 
tinerii care s-au evi
dențiat în mod deose
bit sînt și Ion Roșcule), . 
Călinescu losif, Oltea- 
nu Ion și alții.

Ce așteaptă I. C. M.-ul ?

se străduiesc ca o- 
primească cît mai 
vechi și cît mai re-

C. PRIESCU

SUCEAVA 
nostru). —

Colectarea 
venit o tradiție în orașul Suceava. 
Conștienți de necesitatea strînge- 

fierului vechi, tinerii din oraș 
colectat din sectorul particular 
predat l.CM.-ului aproape 150 
tone.

Se petrece însă Un lucru curios : 
tinerii colectează fier vechi, dar 
organele I.C.M. nu se grăbesc să-l 
ridice și să-l expedieze oțelăriilor. 
La diferite unități ale întreprinde
rii de industrie locală „Producția", 
de pildă, zac neridicate peste 7 000 
kg de iier vechi gata strîns. O 
mare cantitate de metale vechi 
colectate de elevi și pionieri 
există în curțile diverselor 
școli (la școala din comuna 
Bosanci, de pildă, peste 2 000 kg). 
Detașamentele și grupele de pio
nieri au organizat întreceri și au 
strîns 3 000 de kg metale. Cînd 
vin însă copiii Ia școală se uită 
nedumeriți la Herul care zace gră
madă și se Întreabă : „de ce nu-1 
ridică nimeni ?...

Se poate trage de ale! concluzia 
că unele organe ale I.C.M. Sucea
va nu privesc cu destul simț de 
răspundere problema expedierii

(de la corespondentul

Herulul vechi a de-

rii 
au 
Și 

Ve

Herulul vechi către oțelăriile 
triei.

Amintim, de asemenea, că mari 
cantități de iier vechi există In 
diverse mori din regiune. La moa
ra din Suceava, de exemplu, zac 
de mai multă vreme un motor și 
tot felul de piese vechi care aș
teaptă să ia drumul oțelăriilor. 
Plnă cînd î

pa-

Mai muit 
decit prevedea 
angajamentul

Tinerii de la Uzinele me
canice Timișoara au ob
servat că în incinta uzi

nei lor stau de mai multă vre
me nefolosite o serie de piese 
metalice. Comitetul U.T.M. a 
organizat cu tinerii din uzină 
o largă acțiune de colectare a 
fierului vechi. Tinerii de 
aici. împărțiți pe echipe, au 
expediat peste 131 tone de me
tale vechi; cu 6 000 de kilo
grame mai mult decît era an
gajamentul pe întregul an.

în această acțiune s-au evi
dențiat în special tinerii Elo- 
rian Neca, Pa vel Neța, Jivoin 
Maximov, Petru Lengyel. Ti
nerii din uzină s-au angajat 
ca pînă la sfîrșitul anului să 
colecteze în plus încă 50 tone 
de metal vechi.

D. VASILE
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Și-au îndeplinit angajamentul anual 
privind realizarea de economii

Ăi SS:
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97 de întreprinderi din re

giunea Brașov și-au îndeplinit 
pînă acum angajamentul a- 
nual privind realizarea de 
economii suplimentare la pre
țul de cost planificat. Printre 
ele se află Uzinele metalurgice 
„Independența” din Sibiu, U- 
zinele „Hidromecanica“ și Fa
brica de cauciuc din Brașov, 
Complexul industrial de fa
ianță și sticlă din Sighișoara

și altele. Valoarea economiilor 
realizate peste plan de colecti
vele din întreprinderile regiu
nii se ridică la peste 76 000 000 
lei. Inițiativa constructorilor 
de tractoare și de autocami
oane de a lucra cel puțin două 
zile pe lună cu material eco
nomisit, a contribuit în mare 
măsură la sporirea volumului 
de economii.

(Agerpres)
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8,224 kg. porumb boabe la ha. 
în cultură neirigată

Gospodăria agrico
lă de stat Bulgăruș 
din regiunea Banat a 
recoltat în acest an 
de pe întreaga supra. 
față de 405 hectare, 
culturi cu porumb în 
teren neirigat cîte 
8 224 kg boabe la 
hectar. Obținerea u- 
nei asemenea produc
ții a fost determinată 
de aplicarea la timp 
a întregului complex 
de măsuri agrotehni
ce. Lucrătorii din a- 
ceastă gospodărie au 
arat întreaga supra

față încă din toamna 
anului trecut și au a- 
plicat cîte 30 tone 
de îngrășăminte na
turale la lia. Pînă la 
semănat, arăturile au 
fost întreținute prin 
2—3 grăpări și dis- 
cuiri, iar semănatul 
s-a făcut la distanțe 
de 80 cm între rîn- 
duri, la o adîncime 
de 8—12 cm. S-au fo
losit hibrizii de po
rumb care în gospo
dării au dat cele mai 
bune producții. Me
canizatorii au făcut

2 grăpări după răsă
rirea plantelor, iar 
cînd acestea au avut 
3—4 frunze, au făcut 
prima prașilă cu sapa 
rotativă, lăsînd cîte 
40 000—-45 000 plan
te la hectar. Celelalte 
lucrări de întreținere 
au fost, de aseme
nea, făcute la vreme.

Experiența dobîn- 
dită este folosită a- 
cum de lucrătorii 
gospodăriei la efec
tuarea ogoarelor de 
toamnă.

(Agerpres)
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Peste 550.000 elevi
Peste 550 000 de elevi din în

treaga țară își păstrează econo
miile la C.E.C. Aceasta înseamnă 
că fiecare al cincilea elev este 
deținătorul unui libret de econo
mii. în afară de aceștia, numeroși 
elevi economisesc pe foi și tim
bre de economii.

Cu sumele depuse spre păstra-

depunători la C.E.C.
re la C.E.C., elevii fae excursii 
pentru a cunoaște frumusețile 
patriei, își cumpără cărți pentru 
bibliotecile personale, aparate de 
fotografiat etc.

Pentru dezvoltarea spiritului 
de economie la elevi, în școli se 
organizează serbări pe tema eco 
nomisirii și alte acțiuni.

Tradiționala decadă a cărții 
tehnico-științifice va avea 
loc în acest an, în Capitală, 

între 14—24 noiembrie.
Decada va fi organizată de că

tre consiliul local al sindicatelor, 
comitetul orășenesc U.T.M. ți 
C.L.D.C., cu sprijinul editurilor A- 
cademiei, Tehnică, Științifică, Me
dicală, Didactică. Decada se va 
desfășura în librării, întreprinderi, 
instituții, spitale ți institute de în
vățămînt superior.

Producția Editurii Tehnice va fi 
expusă la librăriile M. Eminescu, 
I. L. Caragiale, |a librăria Institu
tului politehnic ți în librăria 79 
din cartierul Grivița. Librăria rr. 4

cu autoservire, specializată pentru 
desfacerea cărților tehnice și știin
țifice, își va consacra vitrinele lu
crărilor apărute în Ed. Tehnică, 
Științifică, iar la Cartea Rusă te 
vor expune în mod deosebit pu
blicațiile Institutului Romîno-So- 
vietic. Librăria Noastră 50 cu au
toservire va expune pe lingă căr
țile tehnice și lucrările editate de 
Ed. Didactică și Pedagogică.

în îrfreprindert și instituții se 
vor organiza expoziții cu vînzare.

Tn aproape 150 de întreprin
deri și instituții te vor organiza 
în timpul decadei acțiuni de popu
larizare și de difuzare a cărții 
tehnico-ști infifice.

Zilele acestea a 
fost pusă în funcțiu
ne linia electrică Ca
racal—Tr. Măgurele, 
prin care se leagă la 
sistemul energetic na
țional orașul Tr. Mă
gurele din regiunea 
București.

Prin construirea a- 
cestei linii electrice 
de înaltă tensiune de 
110 kilovolți, în Iun-

gime de peste 70 hm, 
s-a creat posibilita
tea electrificării a 
numeroase unități a- 
gricole socialiste, sate 
și comune din apro
piere. Concomitent 
cu darea în exploa
tare a noii linii, a 
fost terminată con
strucția unei stații de 
transformare a ener
giei electrice în ora
șul Turnu Măgurele.

Lucrările de con
strucție și montaj la 
noua linie electrică, 
desfășurate în condi
ții speciale (traversa
rea Oltului și a unor 
terenuri mlăștinoase 
etc.), au fost execu
tate de muncitorii în
treprinderii de con- 
strucții-montaje nr. 1 
București.

(Agerpres)

Pionierii, profitînd da zilele frumoase de toamnă, organizează dru
meții prin locuri pitorești din apropiere. In fotografie : pionierii Șco- 

Iii de 8 ani nr. 151 din Capitală fac popas pentru gustare. 
Foto: GR. PREPELIȚĂ.

Sesiune științifica
La Iași au început vineri lucră

rile sesiunii științifice jubiliare a 
Institutului Politehnic „Gh. Asachi”, 
consacrată împlinirii a 50 de ani 
de la întemeierea învățămîntulul 
tehnic superior in Moldova.

Sesiunea a fost deschisă de prof. 
: Cristofor Simionescu, membru co

respondent al Academiei R. P. Ro- 
mîne, rectorul Institutului Politeh
nic din localitate, care a vorbit 
despre dezvoltarea multilaterală a 
acestui institut în anii puterii 
populare.

Tov. Virgil Cazacu, prim-secre- 
tar al comitetului regional Iași al 
P.M.R., membru supleant al C.C. 
al P.M.R., a felicitat călduros ca
drele didactice și studenții Insti
tutului Politehnic cu prilejul semi. 
centenarului. Prof. Ștefan Bălan, 
adjunct al ministrului învățămîn- 
tului, a felicitat, in numele con
ducerii ministerului, colectivul in
stitutului ieșean urîndu-i noi suc
cese în activitatea sa. Au mai fost

*

Noi construcții tn Capitală, pe șoseaua Mihai Bravu.
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MEDIC D
„Ce-aș putea să-ți spun des

pre mine ? in cei trei ani de 
cînd am devenit medic, nu s-a 
petrecut ceva cu totul neobiș
nuit.De altfel, poate că ai drep
tate, nu neobișnuitul e cel care 
trebuie remarcat totdeauna, dai 
ca exemplu.

Și totuși eu cred că oamenii, 
tinerii mai cu seamă, au nevoie 
de neobișnuit, de îndrăzneală, 
de căutările eroice... Pentru că 
dacă iei ca deviză, de la începu
tul meseriei încă, obișnuitul, nu 
mai obișnuitul, ajungi, cu timpul 
să te complaci în mediocritate—

Dar să-ți povestesc despre anii 
aceștia, mai bine.

Cînd am venit în circumscrip
ția medicală Saraiu-Hirșova știi 
cu ce am început ? Cu munca de 
vopsitor, de tîmplar, de grădi
nar. Dispensarul exista, dar era 
lăsat în părăsire. Medicii care 
trecuseră înaintea mea pe aco
lo, veneau cu gînd de ducă. Așa 
că, împreună cu personalul, 
ne am gospodărit mai întîi. P*

urmă au venit și pacienții. Mai 
bine zis, am mers eu la pacienți. 
Acum trei ani, circumscripția 
Saraiu cuprindea încă cinci- sate. 
Uite, mi-a rămas în minte rîpa 
aceea spre Gîrliciu — pe-aici i 
se spune Derea. Ca s-o treci, 
mergeai pe jos și la vale și la 
deal. Iapa de la șareta noastră 
era cam chioară, moș Lixandru, 
vizitiul, bun de glume, un pei
saj selenar — pietros, cretat... 
Dar nu despre asta vreau să 
spun anume. Aș vrea să vorbesc 
despre oameni. Am fost sprijinit 
acolo, cu multă tragere de ini
mă, de comunistul Vasile Ionel 
președinte de sfat în comuna 
Dulgheru, deputat raional. Pe 
urmă, tovarășa învățătoare Ele
na Bercu, comunistă, femeie e- 
nergică, a mers cu mine din 
casă în casă, de la om la om. 
Am constatat că aceste vizite — 
pe lingă conferințe, filme sani
tare educative, brigăzi științifi
ce — sînt cea mai eficace me
todă de educație sanitari.

Superstiții, practici băbești ? 
Da, am mai apucat și eu să lupt 
cu citeva. Mi-aduc aminte că la 
început, la Gîrliciu erau aduși 
copii bolnavi de broncho-pneu
monie scrijiliți pe spate cu cuți-

tul. Babele le lăsau sînge, ca 
să se vindece! Am avut mult 
de furcă cu babele astea, docto- 
roaiele satelor. Faptul că acum, 
datorită ultimei rearondări, a- 
vem circumscripții sanitare chiar 
și în satele mai răzlețe, e cît 
se poate de eficace... Uneori, o- 
ficiantul sanitar de la Hîrșova, de 
mulți ani prin locurile acșitea,

jubiliara
aduse saluturi din partea unor in
stitute de învățămînt superior, de 
cercetări și ministere.

După-amiază, în cadrul sesiunii 
științifice jubiliare, s-a ținut un 
simpozion cu tema „învățămîntul 
tehnic superior în Moldova". Sea
ra, participant!! la sărbătorirea 
semicentenarului Institutului Poli
tehnic au luat parte la spectaco
lul festiv de la Casa de cultură a 
tineretului, prezentat da echipe ar
tistice studențești din centrul uni
versitar Iași.

Lucrările sesiunii continuă.
(Agerpres)

ȘEZĂTORI LITERARE IN 
GOSPODARII COLECTIVE

Scriitorii ieșeni George Lesnea, 
Dumitru Ignea, Horia Zilieru și 
alții, precum și membri ai cercu
lui literar „Ion Creangă“ din 
Iași au participat la o șezătoare 
literară organizată la gospodăria 
agricolă colectivă din Răducă- 
neni. Aici au citit lucrările lor 
inspirate din viața gospodăriilor 
colective ale regiunii.

Asemenea manifestări au mai 
avut loc recent la gospodăriile 
agricole din Popeni, Probota, 
Scobinți și altele.

(Agerpres)

PREGĂTIRI PENTRU 
IARNA LA CABANE

Colectivul întreprinderii „Izvoa
rele" din Baia Mare a luat măsuri 
pentru pregătirea din timp a ca
banelor turistice pentru iarnă. La 
complexul turistic Borța au fost 
executate o serie de reparații și 
amenajări. Totodată, complexul a 
fost dotat cu mobilier nou. La ce
lelalte cabane din regiune lucră
rile tînt în curs de terminare.

(Agerpres)

CINEFICAREA RAIO
NULUI FĂLTICENI

Recent, cinematografele sătești 
din Poiana Mărului și Fîntîna Mare 
eu fost înzestrate cu aparate mo
derne de proiecție cinematogra. 
fică și cu grupuri electrogene. A- 
cum, în fiecare localitate din ra
ionul Fălticeni există cinematograf.

Filmele rulate anul acesta la ci
nematografele sătești din regiunea 
Suceava au fost vizionate de a- 
proapa 2 milioane de spectatori.

(Agerpres)

își amintește de cei 6 medici pe 
care-i avea cîndva toată plasa 
Hîrșova, de malaria, febra tifoi
dă, tuberculoza care erau încui
bate în case și-n oameni. Nici 
n-aveau cum să lupte împotriva 
lor pentru că trebuiau nu numai 
chinină și te miri ce medica
mente. Le mai trebuiau oameni
lor și pîine, hrană mai consis
tentă, case mai sănătoase și o 
muncă omenească. Ori, toate as
tea nu erau posibile atunci.

De cîteva luni lucrez în acea
stă circumscripție medicală. E 
frumos aici. Curățenie exempla
ră, scaune, mese din plastic, 
fișe de evidență pentru toată 
populația comunelor... Circum
scripție model. De cînd am venit 
aici m-au pasionat referatele și 
anchetele făcute în cadrul So
cietății științelor medicale, sub
filiala Hîrșova.

In vară am făcut o anchetă 
între pescari, pentru depistarea 
cazurilor de reumatism cronic, 
tn urma rezultatelor, obținute

Măsuri pentru îmbunătățirea 
organizării invățămintului 
seral și fără frecvență

de cultură generală și superior
Hotărîrea C. C. al P. M. R.
și a Consiliului de Miniștri

Comitetul Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn și 
Consiliul de Miniștri au emis 
recent o Hotărîre, care stabi
lește o serie de măsuri pen
tru îmbunătățirea organizării 
învățămîntului seral și fără 
frecvență de cultură generală 
și superior.

Hotărîrea prevede ca înce- 
pînd din anul școlar 1S62—1963 
la cursurile învățămîntului 
mediu seral de cultură gene
rală (clasele VIII—XI) pot fi 
admiși tineri muncitori califi
cați 
turi, 
sau 
cola 
școala de 7 ani, sau o școală 
echivalentă și au vîrsta de cel 
mult 25 de ani la primirea 
în clasa a VlII-a.

Elevii care studiază în în- 
yățămîntul seral de cultură 
generală beneficiază de unele 
înlesniri ca programarea în 
schimburi de producție care 
să le permită frecventarea cu 
regularitate a cursurilor, a- 
cordarea de concediu plătit da 
30 de zile, o singură dată, în 
afara 
pentru 
rea la 
tate.

învățămîntul de cultură ge
nerală fără frecvență se or
ganizează pentru toți cetățenii 
care doresc să-și completeze 
studiile, avînd recomandarea

din industrie, transpor- 
construcții, silvicultură 

din întreprinderile agri- 
de stat care au absolvit

concediului de odihnă, 
pregătirea și prezenta- 
examenul de maturi-

întreprinderii, instituției unde 
lucrează sau a secției de în
vățămînt raionale (orășenești). 
Promovarea elevilor de la o 
clasă la alta se face prin exa
mene ce se dau în sesiuni 
stabilite de Ministerul Învă
țămîntului.

într-un an școlar elevii vor 
putea promova o singură 
clasă.

Pentru cei ca studiază în 
cadrul învățămîntulul fără 
frecvență de cultură generală 
se va organiza un sistem de 
ajutor pe parcursul anului 
prin consultații, meditații, lu-. 
crări de control etc.

Elevii înscriși la învățămîn
tul de cultură generală fără 
frecvență pot obține cîte un 
concediu de studii fără plată 
de 30 de zile oalendaristice, 
anual, în afara concediului de 
odihnă, pentru prezentarea la 
examene. Pentru fiecare cla
să se acordă la cerere un sin
gur concediu eșalonat sau 
integral.

Admiterea în clasa a VlII-a 
la învățămîntul seral și fără 
frecvență de cultură gene
rală se face prin concurs care 
se dă scris și oral la limba 
romînă și matematici din ma
teria claselor a V-a — VII-a.

învățămîntul superior seral 
se organizează în cadrul in
stitutelor de învățămînt teh
nic pentru oamenii muncii 
care doresc să obțină o cali
ficare superioară în- speciali
tatea activității lor, sau într-o 
specialitate înrudită.

Pot fi admiși în această 
formă de învățămînt munci
tori calificați, maiștri sau teh
nicieni, proiectanți, tehnologi 
sau laboranți din industrie, a- 
gricultură, silvicultură, trans
porturi, construcții, din insti
tutele de proiectare, de cer
cetare și de învățămîntam făcut o comunicare organe

lor de protecție a muncii.
...Dar să ne întoarcem puțin la 

neobișnuitul și îndrăzneala de 
care vorbeam la început. Asta 
s~ar putea numi cu alte cuvin
te și lupta împotriva mediocri
tății.

Mai sînt printre noi medici, 
din păcate și unii care trăiesc 
egoist, doar pentru ei, în pri
mul rînd de ei au grijă, lipsiți 
de pasiune în ceea ce fac. La 
spitale și-n circumscripții aplică 
același tratament ca acum 50 de 
ani, se lasă prinși de rutină, de 
nepăsare, nu mai au nici mă
car curiozitatea de a citi revis
tele de specialitate, de a studia 
fenomenul unei boli, de a adin
ei lucrurile. Pasiunile, căutările, 
îndrăznelile îți sînt luate în ze
flemea de unii : „Ce, ai să re-

FLORENȚA AUBU
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■ eara era înnorată și luna abia se zărea. Ieșind de la 
căminul cultural, tinerii și vîrstnicii se împrăștiată pe 
ulițele satului. Un grup de tineri se îndreptă spre 
stația meteorologică a cercului naturaliștilor din co
mună. Trebuiau însemnate observațiile din seara a- 
ceea. Termometrele prevedeau brumă. Ducînd vestea în 
sat, unii oameni, dădeau din cap neîncrezători. „Cum

o să fie brumă, nu vedeți ce nori sînt, că luna are cearcăn ?” 
Mulți au făcut însă în livezi grămezi fumigene.

Dimineața bruma îmbrăcase cu un covor alb livezile...
Sînt cinci ani de la această întîmplaYe. De atunci, de multe ori 

s'au oprit oamenii satului în fața panoului pentru a citi buletinele 
meteorologice, alcătuite în urma 
turaliști din comuna Țițești.

Ștefan Iureș
verificata <1« viață, în timp ca 
religia •• bazează pe născociri.

Ciclurile de lecții închinate 
zborului omului în Cosmos au 
fost urmărite cu viu interes. 
Discuțiile bazate pe materialele 
apărute în presă și proiecțiile de 
diafilme, au scos în evidență a- 
tît superioritatea științei din
prima țară a socialismului vic
torios, Uniunea Sovietică, cît
și netemeinicia oricăror concep
ții crcaționiste, idealiste, 
științifice.

responsabilul, lectorii, intelectua
lii comunei și cei mai activi 
participanți Ia cercul naturaliș
tilor. Dar nu lipseau nici mem
brii comitetului comunal U.T.M. 
cărora le revine principala răs
pundere în buna funcționare a 
cercului naturaliștilor.

Indicațiile biroului organiza
ției de partid privind alegerea și 
stabilirea temelor de expuneri și 
formele de activitate practică a 
cercului, stau la baza întregu
lui program al acestui cerc in
teresant. Planul tematic din a- 
nul acesta s-a întocmit pornind 
do la nivelul de cunoștințe ale 
tinerilor acumulate în decursul 
celor 6 ani de activitate. Astfel, 
de la an la an au fost incluse 
probleme mai importante, iar 
experiențele din laboratorul 
propriu al cercului devin mai 
complicate.

îu actualul plan s-au stabilit 
cicluri mai vaste, axate pe ur
mătoarele probleme : „Știința
și religia”, „Atomul în slujba 
omului”, „Zborurile cosmice 
o mare cucerire a științei” 
„Omul transformă natura”, 
cest ciclu este destinat tinerilor 
care au participat în decursul a- 
nilor la activitatea cercului. Un 
alt ciclu de lecții a fost stabi
lit pentru tinerii care de abia 
anul acesta vor deveni 
ai cercului.

Iată cum 
naturaliștilor 
se bucură de 
pentru că aici tinerii găsesc răs
puns la atîtea întrebări care-i 
frămîntă despre natură și viață, 
ajutîndu-i să-și formeze o con
cepție materialistă despre lume.

yiștilor din comună. La cămi
nul cultural membrii cercului 
naturaliștilor sînt adesea ghizii 
sătenilor, dîndu-le explicații 
despre planșele expoziției „Ori
ginea și evoluția omului”. Pen
tru fiecare planșă au fost re
partizați doi tineri. Ei cunoso 
bine întreaga expoziție, dar în 
special planșa de caro răspund.

Organizația U.T.M. din comu
na Țițești folosește în educa
rea științifică a tineretului și 
serile de întrebări și răspun
suri. în ultimul timp, la între

tru prinderea vaporilor și un 
bulgăre de gheață pentru con
densarea mai rapidă a vaporilor 
și trecerea lor în stare de ghea- 
ță — s-a făcut o experiență ob- 
ținîndu-se zăpada pe cale arti- 
ficială. Cu ajutorul a două sfere 
încărcate cu curent pozitiv ți 
negativ, profesorul Ion Lăză" 
rescu a explicat că fenomenele 
cerești ca fulgerul și trăznetul nu 
aînt rezultatul voinței unor for
țe supranaturale, ci fenomene

ne-

SPRE TAINELE ȘTIINȚEI lege dreaptă, pe făgașul

ac-

Niculae Stoian

membri

cercului

VIORICA GRIGORESCU

negru cum e antracitul 
lumi le scintelau in gînd,

activitatea
din comuna Țițești 
multă popularitate,

observațiilor făcute de tinerii na-

ARTA
UzineiA PRIVI

Nicolaev, ciuvașul, intonase 
un cîntec caid în Cosmosul străpuns 
și, parcă-mbrățișîndu-1 prin carcase, 
Popovici, ucraineanu, l-a răspuns.

Străfulgerînd alături Infinitul, 
alături snopi de raze culegînd, 
în cerul 
aceleași

în biblioteca

aceeași
croit de Lenin, șl același vis.
Zburau ucraineanul și ciuvașul 
pe drumul ce de-un rus a fost deschis.

Primele afișe care anunțan 
deschiderea cercului au stîrnit 
mult interes. în duminica urmă
toare, sala căminului cultural, 
cu cele 300 do locuri, se um
pluse. în seara aceea Tudose V., 
secretarul comitetului U.T.M., 
le-a arătat tinerilor că cercul na
turaliștilor se creează cu scopul 
de a-i ajuta să-și lămurească u- 
nele probleme în legătură cu o- 
riginea vieții și a omului pe 
pămînt, cauzele unor fenomene 
naturale, alcătuirea corpurilor ce
rești și a planetei noastre, înar
marea tinerilor cu concepția ma
terialistă asupra lumii și naturii. 
Profesorului Ion Lăz&rescu i s-a 
încredințat sarcina de responsa
bil al cercului. încă de la în
ceput au fost antrenați la pre
gătirea și expunerea unor lec
ții, medicul comunei, cadrele di
dactice și alți intelectuali. A- 
ceștia, însoțind expunerile cu 
exemplificări și argumentări con
vingătoare, au făcut să crească 
an de an interesul tinerilor pen
tru problemele discutate la cer
cul naturaliștilor.

La lecția „Despre originea vie
ții și a omului pe pămînt” mem
brii cercului au avut posibilita
tea să vadă cu ajutorul proiec-

țiilor de diafilm, aspecte din via
ța și opera marelui naturalist 
Ch. Darwin. Tot atunci s-au pre
zentat și s-au citit fragmente din 
volumul „Călătoriile unui natu
ralist în jurul lumii pe vasul 
Beagle”. Surpriza a constituit-o 
prezentarea toporului din pia
tră șlefuită găsit pe teritoriul 
«omunei.

Din inițiativa organizației 
U.T.M. a fost înființat un labo
rator înzestrat cu instrumente și 
aparate necesare efectuării unor 
experiențe. Aceasta s-a făcut 
fără cheltuieli, din resurse pro
prii, prin adaptarea și confec
ționarea celor necesare chiar de 
către membrii cercului. în tra
tarea temelor despre fenomene
le din natură s-au folosit ex
periențe simple, dar conclu
dente și deosebit de interesan
te. La expunerea „Ploaia și ză
pada” — cu o lampă de spirt 
pentru încălzirea apei, un vas 
pentru fierbere, un geam pen-

CORNELIU BABA

„Cina” este o compoziție de 
Corneliu Baba, datată 1959 și 
expusă în Galeria Națională a 
Muzeului de Artă al R.P.R.

înfățișează o familie — pă
rinții tineri și pruncul — în 
fața unei mese. S-ar spune 
deci, o scenă de gen. Totuși, 
deși subiectul e al unei scene 
de gen, tema depășește cadrul 
„genului”. Pictorul nu tinde 
să imortalizeze clipa tihnită a 
unei mese de familie. De a- 
peea nici nu aduce în cadru 
detaliile unui a- 
semenea mo
ment. Persona
jele stau ca la 
fotograf, gestu
rile personaje
lor nu sînt ale 
unor oameni a-
șezați la masă, masa însăși nu 
este bine conturată lipsind 
chiar și acea „natură moar
tă“ — elementele necesa
re unei mese de seară — 
obișnuită în clasicele com
poziții cu acest subiect de 
gen. (însuși Baba a mai făcut, 
în urmă cu peste un deceniu, 
o „Cină” cu toate atributele 
ei documentare, în care privi
torul poate citi despre modul 
și nivelul de trai al unei fa
milii modeste de țărani, impri
mate atît în expresiile perso
najelor cît și în inventarul 
casnic). Autenticitatea fapte
lor pare ostentativ neglijată. 
De ce ? Și ce este atunci „Ci
na” din 1959 dacă nu ceea ce 
anunță titlul ei ? înfățișarea 
ei e o apoteoză a omului în 
postura sa cea mai simplă, de 
o măreție emoționantă, ca mă
reția forțelor elementare ale 
naturii. Pictorul, contemplîn- 
du-și modelele, e tulburat de 
spectacolul unei orbitoare fru
museți. Acesta e sentimentul 
care dictează tonurile aurii ale 
carnației.

Culoarea lumimscenta a tru
pului tinerei femei are expre
sivitatea unei metafore în care 
oamenii ar fi comparați cu 
zorii. Vigoarea personajului 
masculin, frageda suavitate a 
copilului, acordul de roșu și 
auriu, boarea indescriptibilă 
care animă coloristic atmosfe
ra, sînt termenii plastici, figu
rile de stil în care se face aici 
elogiul vieții, al naturii, al 
existenței omenești. Tema 
majestății umane e permanen

tă în creația Iui 
Corneliu Baba, 

în „Oțelarii” 
și în „întoar
cerea de la 
cîmp“, în por
tretele de femei 
tinere dintre 

care două sînt expuse în mu
zeu, e imprimată aceeași in
tensă emoție în fața vieții 
materializate în făptura ome
nească. Fără să dea atribute 
materiale de „muncitor” per
sonajelor sale, Baba le conce
pe în atitudinea de libertate și 
puritate morală caracteristică 
muncitorului. Recunoașterea 
omului se face în opera lui 
Baba pe temeiul atributului 
spiritual și întreg efortul crea
torului e îndreptat spre reali
zarea acestei sugestii. Corne
liu Baba prelucrează culoarea 
silind chimia ei să se supună 
legilor subtile ale reprezentă
rii esenței omenești. Cînd pic
tează chipul modelelor sale, el 
vrea să realizeze parcă trans
parența prin care se vede bo
găția sufletească. „Cina” ca și 
multe alte lucrări ale maestru
lui Baba este menită să stimu- 

o
a
e

leze în conștiința celui ce 
privește prețuirea poetică 
nesfîrșitei minuni oare 
.viața.

ANCA ARGUIR

ÎNTÎLNIRE POEZIA

Din experiența „cercului naturaliștilor** din 
comuna Țițești-raîonul Pitești

care au cauze ce pot fi cunos
cute și înțelese.

Pentru a combate legendele 
după care luna și soarele ar fi 
„mîncate” de vîrcolaci, înainte 
de producerea eclipsei, s-au ini
țiat o serie de expuneri însoți
te de exemplificări practice, 
prin care s-au demonstrat cau
zele acestui fenomen. Cu o zi 
înaintea eclipsei, membrii cer
cului naturaliștilor au format 
echipe care mergînd la cercu
rile de citit au explicat săteni
lor fenomenul care se va pro
duce a doua zi. Astfel, membrii 
cercului au devenit treptat, trep
tat, pe măsura asimilării cunoș
tințelor, propagandiști ai știin
ței, împărtășind cele învățate 
părinților lor, tuturor colecti-

bările puse de colectiviști mul
te din răspunsuri au fost date 
chiar de tinerii membri ai cer
cului naturaliștilor. Astfel, la 
seara de întrebări pe tema 
„Lupta contra erodării solului” 
răspunsurile au fost date de ti
neri ca Elisabeta Boleanu, So
fia Răducanu, Petre Tudor și 
alții.

Din relatările făcute și discu
țiile purtate Ia serile de între
bări și răspunsuri ca " 
produc cutremurele ?' 
de ce a apărut 
dumnezeu?” 
oamenii să vorbească și de 
vorbesc mai multe limbi ?” 
nerii s-au putut convinge 
știința se bazează pe fapte, 
experiențe și concluzii

„De ce se 
„Cum și 

credința în 
„Cum au început 

ce 
ti- 
că
Pe 

riguros

Scurtele informări despre 
tualitatea științifică, discuțiile 
despre filmele cu subiect știin
țific vizionate în comună sau 
cărțile de popularizare a știin
ței citite în colectiv, vizitele la 
muzeul regional, au contribuit de 
asemenea la cristalizarea unor 
concepții clare, științifice asupra 
fenomenelor naturii.

Tematica cercului naluraliști- 
lor a cuprins și probleme lega
te de activitatea de zi cu zi a 
colectiviștilor. Studiind puterea 
de germinare a semințelor în 
condițiile podzolului argilos și 
nisipos din comună, tinerii au a- 
vut posibilitatea să stabilească 
distanța și adîncimea la care se
mințele dau cel mai bun rezul
tat.

Cînd i-am vizitat pe tinerii na- 
turaliști din comuna Țițești 
principala lor preocupare era în
tocmirea planului tematic pe un 
an de zile. La elaborarea pla
nului își aduceau contribuția

zburau cei doi atei, cei doi frați gemeni, 
și-un „Tatăl nostru" auzeam răsfrint : 
așa ca pe pămînt șl-n cer asemeni, 
precum in cer, așa și pe pămînt.

Noaptea aceea nu se poate uita 1...
Era zbor în grup drumul nostru-mpreună 
Și stepa, o, stepă, întinderea ta 
Sub valuri de lună.

Vn galben nostalgic de codru-ntomnat 
Creștea-n calea noastră-năvalnică dună 
De parc-o furtună ar fi spulberat 
Frunzarul din lună.

tar noi ne-avîntam prin lunarii troieni 
Mașina plutea ca pe-un val de lagună. 
Albine-ncărcate-n noian de polen, 
Eram plini de lună.

Șl imponderabili de-al lunii mult dor 
Cu cît ne-alinta ca o maică prea bună, 
Prin stepa rusească treceam într-un zbor 
Deschis către lună.

Așa cum și e-n adevăr orice drum 
Din cîte-ntr-al stepei focar se adună. 
Ca toate de-aici să pornească acum 
De-a dreptul în lunii.

-'n 5’»JH

ET •
r

Ț: iii
Pe scenă : echipa de dansuri 
populare a Casei de cultură a 

tineretului din raionul 30 De
cembrie.

Otelul roșu“

GALAȚI (de la 
corespondentul no
stru). — Poezia și-a 
găsit în rîndul co
lectiviștilor nume
roși cititori. Serile 
de poezie organi
zate la căminele 
culturale atrag tot 
mai mulți tineri 
care învață și reci
tă poezii din lirica 
noastră clasică și 
contemporană.

O astfel de seară 
închinată poeziei a

fost organizată de 
curînd la căminul 
cultural din comu
na Ghidigeni, raio
nul Tecuci. în fața 
unui mare număr 
de colectiviști, co
lectivul de recita
tori al căminului 
cultural, format din 
tineri colectiviști, 
s-a bucurat de o 
caldă apreciere din 
partea spectatori-

Poezia „1907“

de Tudor Arghezi 
interpretată de tî
năra Elena Isac, 
sau poezia „împă
rat și proletar" a 
luceafărului poe
ziei românești, reci
tată de tînărul 
Constantin Lăcătuș 
au făcut ca inimile 
spectatorilor să vi
breze de emoție la 
ascultarea acestor 
poezii bine cunos
cute.

...în cabana curată și primitoa
re doi băieți joacă șah. Aparatul 
de radio cu tranzistori, așezat pe 
o policioară, răspindește în jur o 
melodie plăcută. Alături de ei, 
un tînăr citește ziarul. Peste umă
rul celor care joacă șah se uită 
cu atenjie o tată.

— Vrei să înve|i șahul, Mărio? — 
o întreabă unuî din băieți.

Fata roșește și învingîndu-și 
sfială le răspunde că tot privindu-i 
zile la rînd a mai prins cîte ceva, 
dar că n-ar refuza ajutorul lor 
pentru a învăfa bine acest jac 
frumos...

Cele de mai sus nu se petrec 
la o cabană turistică unde 
excursioniștii — după escaladarea 
unei creste mai înalte — petrec 
cîteva ceasuri de odihnă. Ne aflăm 
în munții Gurghiului, la Fătăciune, 
îrtr-o cabană a muncitorilor fo
restieri. în jur pădurea s-a liniștit; 
nu se mai aud fierăstraiele meca
nice, nici tractoarele, țapinele au 
fost rînduite la intrare. E seară, 
muncitorii se odihnesc. Nu la „ce
tina bradului" ca în trecut, ci în 
așezări omenești, de-a dreptul 
confortabile.

Organizația U.T.M. de la secto
rul Lăpușna — întreprinderea fo
restieră Reghin — numără 22 de 
utemiști răspîndifi la trei guri de 
exploatare aflate la distante mari 
între ele. Și totuși, tinerii văd un 
film pe săptămînă, audiază confe
rințe, citesc zilnic ziare și cărți.

Îndrumate de organizația de 
partid, comitetul U.T.M. împreună 
cu comitetul sindicatului, folosesc 
posibilitățile existente în întreprin
dere pentru ca la fiecare sector,

ba mai mult, la fiecare parchet să 
se desfășoare o bogată activitate 
cultural-educativă. întreprinderea 
și-a creat propria ei caravană ci
nematografică ; biblioteca are 33 
biblioteci volante ; inginerii, teh
nicienii, cei ce se ocupă de în
drumarea sectoarelor, în cea mai 
mare parte membri și candidați 
de partid țin în fața muncitorilor 
conferințe privind problemele po
litice interne și internaționale, cu 
caracter științific, cultural, profe
sional etc; formațiile cultural-ar- 
fistice de la Centrală dau spec
tacole la sectoare și — acolo unde 
există ccindifii — chiar la gurile 
de exploatare ; aproape toate 
parchetele au fost înzestrate cu 
aparate de radio.

Dar în afara acestor posibilități 
bine și larg folosite, unele orga-' 
nizații U.T.M., dovedind inițiativă, 
organizează diferite activități me
nite să atragă tinerii nu numai ca 
spectatori, ci și ca participanți 
direcți.

La parchetul Făfăciunița sîrt 13 
utemișfi. Ei au creat o echipă de 
dansuri, o brigadă artistică de a- 
gitafie și o formație de teatru.

Și-au adus din sat soțiile, prie
tenele și au completat locurile 
„vacante”. Au apelat |a învățăto
rii din sat, care i-au ajutat, și au 
început să dea spectaccile. For
mația de teatru a pregătit piesa 
lui Dragoș Vico.| 
viața muncitorilor 
doua tinerețe” cu 
la parchetele din jur și ale cărei 
spectacole s-au bucurat de un fru
mos succes. Echipa de dansuri 
s-a clasat pe locul II ța concursul 
raional. Cir© sînf artiștii î Zaharia 
Dan — muncitor, Vasile Tudoran — 
mecanic, Ion Dan — revizor de 
funicular, llisie®-Gliga — maistru 
și alții.

...La sfîrșiful săpfămînii, sîmbă
ta la prînz, muncitorii coboară în 
satele din frumoasa Vale a Gur- 
ghiului, la familiile lor, unde-și 
pefrec ziua de odihnă.

în toate comunele și în multe 
din satele de pe Valea Gurghiu- 
lui există cămine culturale care 
au activități interesante.

A intrat în tradiția comunei 
Ibănești — de pildă — organizarea 
duminicilor cultural-sportive. Ti
nerii participă la pasionante ma-

inspirată 
forestieri 
care a

din
„A 

mers

nifestări sportive, audiază confe
rințe, vizionează spectacole sus
ținute de formațiile artistice ale 
căminului cultural, iar seara dan
sează. Duminici cultural-sporfive 
se organizează și în comuna Toa
ca și în alte locuri.

Sînf însă comune unde există 
o slabă preocupare pentru modul 
în care-și petrec tinerii ziua de 
odihnă. La Hodac, de pildă, du
minica poți întîlni zeci de tineri 
îmbrăcați în piforeștile lor costu
me plimbîndu-se ore în șir pe 
ulița principală, între căminul cul
tural care este de obicei închis 
și sediul sfatului popular. Unii mai 
frec podul peste rîu |a vecinii lor, 
ibăneștenii, pentru că aici găsesc 
întotdeauna acțiuni cultural-educa- 
tive interesante. Cei mai mulți ră- 
mîn însă acasă și dacă nu-și or
ganizează singuri horă, tocmin- 
du-se cu cei cîțiva lăutari din co
mună — se 
tului.

plimbă pe ulițele sa-

★

Întreprinderii forestie- 
muncesc cîteva sute

în cadrul
re Reghin,
de tineri — majoritatea utemișfi. 
Comitetul U.T.M. dovedește preo-

cupare pentru organizarea timpu
lui lor liber, pentru atragerea lor 
la o viață cultural-educativă me
reu mai bogată. El este însă de
ficitar în ceea Ce privește cu
noașterea și generalizarea expe
rienței bune a unor organizații 
U.T.M. dir> sectoare și parchete 
cu privire la munca cu cartea, 
atragerea tinerilor la activitatea 
cultural-arfisfică. De asemenea, 
există o slabă colaborare cu or
ganizațiile de bază U.T.M. din 
comunele din jur pe linia organi
zării unor activități interesante la 
căminele culturale, sîmbăta și 
duminica, zile pe care tinerii mun
citori forestieri și le petrec în 
sat. Merită ca acestei probleme 
comitetul U.T.M. să-i acorde mai 
multă atenție, stabilind cele mai 
potrivite măsuri de generalizare 
a experienței bune cîștigate, ast
fel încît în timpul lor liber tine
rilor muncitori forestieri să li se 
ofere activifăți fot mai interesante, 
care să-i ajute să se formeze ca 
oameni cu o înaltă conștiință so
cialistă.

MARIETA VIDRAȘCU

neri, tehnicieni, elevi, locuitori din 
oraș și din comunele Învecinate, 
Biblioteca dispune de aproximativ 
17 000 de volume. Din cei 1 770 de 
cititori permanenți, aproape 75 la 
sută sînt tineri — muncitori ai uzi
nei, elevi. De la Începutul anului 
au tost împrumutate și citite peste 
11 000 de volume.

Cărțile tehnice sînt de aseme
nea mult căutate de tineri. Numai 
anul acesta au iost împrumutate 
cărți tehnice unui număr de peste 
150 de tineri, cărți care-i ajută 
să-și îmbogățească cunoștințele 
profesionale, să muncească din zi 
în zi mai bine.

Tînăra bibliotecară Maria Rdca, 
utemistă, s-a îngrijit să organizeze 
expoziții de cărți pe diferite teme, 
sâ găsească forme interesante, e- 
ducative de popularizare a cărții. 
Astfel s-au organizat simpozioane 
literare, seri literare, recenzii de 
cărți etc.

Dragostea pentru carte. în Uzina 
„Oțelul roșu" se vădește și în ' in
teresul cu care tinerii se preocupă 
să-și formeze și să-și Hnbogăfcas'ă 
bibliotecile personale. In sprijinul 
lor vine și activitatea celor 30.de 
dituzori voluntari care le ..aduc 
cărțile dorite, ultimele noutăți teh
nice și literare. ț

FRANCISC WOLLNER
corespondent voluntar

Bibliotecarul — competent îndrumător

Scenă din spectacolul „Fiul secolului“, prezentat la Casa de Cultură a finerefuluj din raionul Gri- 
vifa roșie de artiștii amatori din uzina Electronica din Capitală.

Foto: AGERPRES

ntr-un raid recent prin 
cluburile din orașul Plo
iești am urmărit locul 
care-l ocupă în progra
mul de activități cartea. 
Cluburile ploieștene dis
pun de biblioteci bogat

înzestrate, cu zeci de volume de lite
ratură politică, beletristică, științifi
că. Era firesc să stăm de vorbă cu 
cea mai informată călăuză a tînărului 
în lumea cărții — bibliotecarul clu
bului.

L-am întîlnit pe tînărul comunist 
Spiridon Iamandi, muncitor la Rafi
năria nr. 2, sfătuindu-se în cali
tate de bibliotecar voluntar al sec
ției rafinaj — cu Suzana Lărgeanu, 
bibliotecara clubului. Alegeau împre
ună cărțile. Criteriul ? După prefe
rința fiecărui tînăr, dar și după sta
diul la care a ajuns ou lectura; după 
pregătire.

Tovarășa Suzana Lărgeanu este nu
mai de două luni bibliotecară a ace
stui club. De aceea e firesc ca prima 
cunoștință cu cititorii să o facă prin 
bibliotecarul voluntar din secție. Dar 
nu numai prin el. Ci direct, discutînd 
cu tinerii, căutînd de fiecare dată 
să-i ajute în înțelegerea celor citite. 
Or, până acum cum a procedat ? A 
prezentat o recenzie, a recomandat o 
carte nouă și gata.

Îndrumarea lecturii 
muncă diferențiată cu fiecare om, în 
care muncă se include 
de carte, dar și simpozionul sau seara 
literară organizată cu cititorii bi
bliotecii clubului.

La numeroase biblioteci de club din 
Ploiești rolul de îndrumător al biblio
tecarului este însă îngust înțeles. Să

presupune o

și prezentarea

al cititorului
zxemplificăm numai prin două aspec
te : cum se ocupă bibliotecarii clu
burilor de buna organizare și desfă
șurare a concursului „Iubiți cartea" 
și de răspîndirea cărții tehnice, știin
țifice.

La Rafinăria nr. 1, bibliotecara Eu
genia Bitir își cunoaște, într-un fel, 
cititorii. Adică știe care citește mai 
mult, care mai puțin, și-i convinsă că 
sînt și din acei care n-au mai citit 
de luni de zile o carte. Întreprinde și 
unele activități în secții (scurte pre
zentări sau recenzii), ori la club (un 
montaj sau o seară literară), dar a- 
ceasta foarte rar, doar cu prilejul 
unor aniversări, comemorări etc. Are 
însă o sarcină de mare răspundere : 
ca membră a comisiei concursului 
„Iubiți cartea" pe rafinărie, tovarășa 
Eugenia Bitir trebuie să se ocupe de 
îndrumarea lecturii participanților la 
concurs în așa fel încît conținutul 
fiecărei cărți citite de către aceștia 
să fie profund însușit, nivelul lor de 
cunoștințe să sporească prin fiecare 
carte parcursă. De mai bine de 20 de 
luni toți tinerii de aici s-au înscris 
la concurs. Insigna de „Prieten al 
cărții“ n-au obținut-o însă nici jumă
tate dintre ei. Membrii comisiei 
așteaptă ca birourile U.T.M. din sec
ții să „trimită“ tinerii la club pentru 
„examinare".

Intre înscrierea la concurs și pre
zentarea la discuția finală nimeni 
nu-l mai întreabă nimic pe tînăr. Și, 
de necrezut: așteaptă și bibliotecara ! 
Sub ochii ei, activitatea din cadrul 
concursului „Iubiți cartea“ se desfă-

șoară formal (printr-o recenzie, două 
la care participarea tinerilor e redusă 
la rol de spectator), totul terminîn- 
du-se cu un examen rigid.

Situații asemănătoare întîlnim și la 
alte cluburi. Andronache Violeta, bi
bliotecara clubului central „23 Au
gust“, ne spune ; „n-am știut că-i o 
sarcină a mea să mă ocup de con
cursul „Iubiți cartea“. Nu mi-a spus 
nimeni“. Ca unică formă în activita
tea cu cartea folosește recenzia, dar 
pe care o anunță în programul clu
bului de fiecare dată în alt fel: sea
ră literară, medalion literar, simpo
zion etc. In ciuda acestei „inovații“ 
numărul participanților este extrem 
de redus. Cititorii s-au convins că-i 
vorba tot de aceeași și aceeași re
cenzie (cel mai adesea o narare sear
bădă a subiectului cărții).

Formal se desfășoară concursul 
„Iubiți cartea" și la Uzinele „1 Mai“ 
și la Complexul C.F.R. Cu o lozincă, 
un afiș, cu prezentarea unei cărți la 
stația de radioamplificare și o recen
zie — bibliotecarii acestor cluburi 
socotesc că s-au achitat de sarcini.

Mulți bibliotecari se întreabă cum 
poate fi popularizată cartea tehnică. 
Un roman, un volum de versuri, li se 
pare mai ușor de prezentat. Răspun- 

. sul l-au găsit ei înșiși. Iată cîteva 
modele :

La clubul „16 Februarie“ au fost in
vitați ingineri și tehnicieni să vor
bească tinerilor despre învățămintele 
cuprinse în cărți ca „Extragerea țițe
iului“. „Forajul cu turbina“ etc. Cu 
cîtva timp în urmă la clubul TRC, cu

ajutorul cabinetului tehnic s-a orga
nizat un concurs „Cine știe, răspun
de" cu tema „Ultimele noutăți în 
construcții“. Au avut atunci prilejul 
să-și verifice cunoștințele nu numai 
concurența, ci toți participanții.

Metode bune, eficiente de populari
zare a cărții tehnice, negeneralizate 
însă, ele au rămas simple modele. Dă 
ce ? Doar acțiunea cu cartea nu e o 
acțiune de zile mari. In uzină există 
numeroși muncitori cu înaltă califi
care. Se introduce pe scară largă teh
nica nouă, mașini moderne care cer 
vaste cunoștințe. Marea majoritate a 
tinerilor sînt cuprinși în cercuri de 
ridicare a calificării. Intr-o aseme
nea situație nu poți reduce munca de 
popularizare a cărții tehnice la afișa
rea unor liste și a coperților cărții la 
un panou, sau la un anunț prin stația 
de radioamplificare. E necesară o 
activitate continuă, zilnică. Sfătuin
du-se cu cabinetele tehnice, cerînd 
ajutorul inginerilor, tehnicienilor, 
muncitorilor cu o înaltă calificare, 
bibliotecarul trebuie să facă din dez
baterea vie a 
ment deosebit 
cititor.

Dar aceasta 
bibliotecar, ci 
conducere al clubului, 
U.T.M., de comitetul sindicatului. Bi
bliotecarul trebuie îndrumat, sprijinit 
în munca sa, și tras la răspundere 
dacă își îndeplinește sarcinile biro
cratic și formal, rezumîndu-și activi
tatea la o simplă operațiune de îm
prumut — restituire a cărții.

FLORICA POPA 
CONSTANTIN SLAVIC

cărții tehnice un mo
de însemnat pentru

depinde nu numai de 
de întregul consiliu de 

de comitetul

30.de


Școala și uzina Vizita delegației Sovietului
Suprem al U.R.S.S.

Intre Uzina de vagoane din 
Arad și Școala profesională a 
uzinei s-a statornicit, în urma 
eforturilor comune, o strînsă 
colaborare.

Cei 1033 tineri, elevi ai 
școlii profesionale, se pregă
tesc pentru munca în uzină, 
miile de muncitori ai uzinei 
le sînt profesori pricepuți.

La oricare elev, te impre
sionează mîndria cu care 
vorbește despre profesia a- 
leașă, despre faptul că va de
veni muncitor în uzină. Elevii 
sînt, în cea mai mare parte, 
încă din primele luni de școală 
conștienți de frumusețea dru
mului ales dar și de răspun
derile, de cerințele pe care le 
implică el. Au cîștigat această 
dragoste Și această conștiință 
vizitînd uzina, cunoscînd vii
toarele lor locuri de producție, 
întîlnindu-se, din primele zile 
de școală, cu muncitorii care 
le-au vorbit despre munca ca- 
re-i așteaptă, despre modul 
cum trebuie să se pregătească 
pentru ea.

Dar cel mai mult, pasiunea 
pentru meserie și-o dezvoltă 
pătrunzîndu-i tainele, însu
șind-o. Și în această privință 
școala le oferă largi posibili
tăți. Căci pe lîngă sălile de 
clasă, unde se predau cunoș
tințe teoretice, de cultură ge
nerală, școala dispune de 9 a- 
teliere bogat înzestrate. Patru 
sînt de lăcătușerie generală, 
două de strungărie, și cîte unul 
de forjă, freze și lăcătușerie- 
producție.

Iată-i pe cei din anul I la 
bancurile de lucru. Fiecare 
are înaintea sa caietul cu 
schițe, cuprinzînd indicațiile 
tehnologice și toate detaliile 
necesare. Din oțelul dur, tre
cut prin diverse operații, iau 
naștere diferite scule, compase 
de trasat, chei fixe, cadre de 
fierăstraie, clește patent, șu- 
blere de adîncime, echere cu 
talpă etc. Sînt obiecte utiliza
bile, necesare producției și de 
aceea Lupu Ștefan, viitor rec
tificator, Ghiurițan Gavril, 
Auer Albert, Roter Ioan, vii
tori sculeri ca și ceilalți elevi, 
lucrînd sub îndrumarea mai
ștrilor Olaru Remus și Budu- 
rișan Ilie, dau o deosebită a- 
tenție preciziei și corectitudi
nii obiectelor pe care Ie exe
cută. De altfel, toate lucrările 
efectuate de către ucenici, pre
zentate în mari panouri și vi
trine, fie la școală, fie la uzină, 
se dtsting prin aceste însușiri.

Normele tehnice, indicațiile 
tehnologice sînt lucruri pe 
care elevii sînt învățați să le 
respecte încă de la primele 
ore practice. Numai așa pot 
să se situeze pe loc de frunte 
în întrecerea care se desfă
șoară în atelierele școlii și 
care are drept criteriu de a- 
preciere, productivitatea mun
cii și calitatea piesei executate.

Inițiativa organizării între
cerii are un puternic rol edu
cativ în rîndul ucenicilor. Iar 
organizația U.T.M., sub îndru
marea organizației. de partid, 
veghează la buna ei desfășu-

disciplina elevilor, 
rezultatele obținute 

felul

rare, la 
analizează 
de elevi în atelier. în 
acesta, viața școlii se desfă
șoară aidoma vieții uzinei 
unde, peste puțin timp vor 
lucra elevii. încă din anii uce
niciei, elevii 
întrecerii — 
comuniste.

Sculele nu 
obiecte pe 
elevii la școală. însușirea cu
noștințelor și a deprinderilor 
continuă prin lucrări mai grele, 
mai pretențioase. Ucenicii din 
anul I E construiesc bănci șco
lare metalice, cei din I H mese 
pentru desen tehnic, iar cei 
din I D dulăpioare metalice 
pentru scule sau pentru arhive. 
Realizarea lor se face cu 
grijă, cu atenție. Elevi ca 
Ștefan Kalman, Stecli An
drei, Țapos Octavian au în
țeles că executînd schițe 
incorecte, cu greșeli, fac ri
sipă de material, și totodată 
își îngreunează munca, 
lucrînd superficial sau 
zordonat nu poți avea re
zultate frumoase nici în mun
că, nici în școală și cu a- 
tît mai puțin în uzină. Dorin
ța, hotărîrea de a fi cit mai 
buni în uzină, îi mobilizează 
la înlăturarea acestor defi
ciențe, la o pregătire tot mai 
temeinică.

Această dorință se concreti
zează în pasiunea cu care se 
pregătesc la lecțiile teoretice 
ca și la cele practice. Veniți 
doar de 2 luni la școală, ele
vii din anul I au obținut nu
mai note bune la toate obiec
tele, au confecționat nume
roase aparate și obiecte de la
borator, material didactic de 
înaltă precizie. Mîndria lor o 
constituie însă machetele pe 
care le execută.

Ucenicii din anii II și III 
își continuă pregătirea în 
uzină în cele patru secții nu
mite ateliere-școală, în toate 
sectoarele de activitate ale 
uzinei. Aici, munca elevilor 
capătă definitiv calificativul 
„necesar producției“.

De fiecare dată cînd elevul 
face trecerea de la atelierul 
din școală la cel din uzină, el 
este ajutat să înțeleagă sar
cinile sporite ce-i revin. Or
ganizația U.T.M. a uzinei și 
cea a școlii organizează adu
nări deschise în care se dis
cută despre saltul calitativ pe 
care-1 constituie începutul 
practicii în uzină, despre 
munca elevului aici, despre 
comportarea lui. Și acest lu
cru nu se face într-o singură 
adunare, ci, permanent, atunci 
cînd este nevoie, mai ales cînd 
se ivește un caz de indisci
plină.

Unul din atelierele-școală 
este condus de comunistul 
Iosif Covaci, unul din maiștrii 
cei mai buni ai uzinei. Sub 
îndrumarea sa atentă, zilnic, 
24 de ucenici își îmbogățesc 
cunoștințele, pătrund adînc în 
tainele meseriei. Aici ca . și în 
celelalte ateliere din uzina, in
struirea se face prin îmbina

trec prin școala 
școala educației

sînt 
care le

singurele
„produc“

că 
de-

rea strînsă a cunoștințelor teo
retice cu practica. In fiecare 
dimineață, înainte de a pomi 
lucrul, se discută fiecare piesă 
ce va fi executată, elevii sînt 
solicitați să facă apel 
toate cunoștințele primite 
școală în cadrul lecțiilor 
fizică, matematică, desen 
îndeosebi la tehnologie; 
caută cele mai bune procedee 
de lucru. Cele 2 table așezate 
în atelier permit urmărirea 
schiței, efectuarea de calcule. 
Apoi se trece la muncă. Fie
care elev are sculele sale, lo
cul său de muncă. Se lucrează 
cu grijă, cu atenție și price
pere. Acolo unde priceperea 
n-a urcat la stadiul cerut, a- 
jutorul și sfatul maistrului 
vin imediat.

Maistrul Iosif Covaci reali
zează cu ucenicii săi sarcini 
de producție de mare răspun
dere. Atelierului lor i s-a în
credințat executarea de piese 
și mecanisme la vagonul 
romînesc de clasă. In cadrul 
organizației U.T.M. de an s-a 
discutat despre cinstea ce li 
s-a făcut ucenicilor de către 
uzină și despre datoria de a 
răspunde prin muncă susți
nută încrederii acordate.

Pentru a justifica încrede
rea acordată de uzină ucenici
lor, elevii pun deosebită pa
siune în fiecare operație pe 
care o fac, reușind de cele mai 
multe ori să realizeze piesele 
cu o precizie mai mare decît 
cea planificată. Acest lucru se 
reflectă și în notele pe care 
le primesc săptămînal. Berlo 
Augustin, Beniuc Teodor, Be- 
leanu Ion, Andra Constantin, 
Bordoi Francisc, Bucureștean 
Gheorghe sînt doar cîțiva din 
ucenicii care au primit pînă 
acum numai calificative foarte 
bune.

Continuîndu-și călătoria în 
regiunea Brașov, delegația 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
în frunte cu G. G. Abramov, 
membru al Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., a vi
zitat în cursul zilei de vineri 
gospodăria agricolă colectivă 
din Hălchiu, Uzinele „Steagul 
roșu“ și complexul turistic Po
iana Brașov. In cursul după-a- 
miezii oaspeții au asistat la un 
spectacol folcloric prezentat la 
Teatrul de Stat din localitate.

Seara, președintele Sfatului 
Popular regional Brașov a

oferit un dineu în cinstea de* 
legației.

Oaspeții au fost însoțiți da 
tovarășul Anton Moisescu, 
vicepreședinte al Marii Adu
nări Naționale și alți depu- 
tați, de Aldea Militaru, prim- 
secretar al Comitetului regio
nal Brașov al P.M.R. și Ion 
Mărcuș, președintele Sfatului 
Popular regional Brașov.

Membrii delegației au fost 
însoțiți, de asemenea, de I. K. 
Jegalin, ambasadorul Uniunii 
Sovietice în R. P. Romînă și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

In sala de lectură a căminului studențesc al Institutului pedagogic din Craiova.

Foto : AGERPRES

Vineri s-au terminat lucrările se
siunii de comunicări științifice în 
domeniul automaticii, organizată 
de Comisia de automatizare a A- 
cademiei R. P. Romîne. în cadrul 
sesiunii au fost expuse numeroase 
comunicări privind cercetări teo-

Din partea Ambasadei 
U. R. S. S

Ambasada Uniunii Sovieti
ce în Republica Populară Ro
mînă aduce mulțumiri căl
duroase tuturor colectivelor 
întreprinderilor și instituțiilor, 
organizațiilor și cetățenilor din 
R. P. Romînă pentru felicitări
le transmise cu prilejul celei 
de-a 45-a aniversări a Marii 
Revoluții Socialiste 
tombrie.

*
Printre fruntașii sectorului 

II-pregătire se numără și Du
mitru Sferlea. Energic și pri
ceput, tînărul sudor a fost evi
dențiat în fiecare ședință de 
producție. Dumitru Sferlea a 
participat de 3 ori la con
cursul de meserii, obținînd o- 
dată locul doi și de două ori 
primul loc pe țară. A deve
nit muncitor în uzină abia de 
cîteva luni, dar i s-a încredin
țat una din cele mai dificile 
lucrări, care cere finețe, pre
cizie. El este unul din 
cei 200 de absolvenți din 
acest an ai Școlii profesionale 
a uzinei, unul din cei 200 care 
au început însușirea meseriei 
în atelierele școlii profesionale 
a Uzinelor de vagoane din 
Arad.

I
A apărut:

„Presa mstră

Revista Uniunii Ziariștilor 
din R.P.R.
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Pe scurt

Laborator de izotopi 
radioactivi 

la Spitalul nr. 1 
din Brașov

La spitalul unificat nr. 1 
Brașov a intrat în funcțiune un 
laborator de izotopi radioactivi, 
dotat cu aparatură ultramodernă. 
Folosirea izotopilor radioactivi 
ușurează stabilirea diagnosticu
lui unor boli, cum ar fi afecțiu
nile sîngelui, ale glandelor endo
crine, diferitelor tumori etc.

din

retice efectuate în țara noastră, 
precum și aparate și instalații de 
automatizare concepute 
de specialiștii noștri, 
ele fiind aplicate deja 
sectoare economice.

*
în cadrul Intllnirilor 

de Uniunea Scriitorilor 
Romînă a avut foc în 
noiembrie la Casa orășenească da 
cultură din Onești o consfătuire 
de lucru între oameni ai muncii 
din orașul Onești și un grup de 
scriitori. Scriitorii fon Brad, Ioan 
Grigorescu, fon Horea, Remus 
Luca, Aurel Mihale, Alexandru 
Mirodan, Pop Simion, Marin Pre
da, Alexandru Simion și Eugen 
Simion au participat Ia un în
suflețit schimb de păreri cu nu
meroși muncitori, tehnicieni, acti
viști culturali, cadre didactice, 
bibliotecari, membri ai cercului 
literar „Alexandru Sahia" din 
Onești și elevi, cu privire la lite
ratura noastră contemporană.

★

Vineri s-au încheiat în București 
lucrările simpozionului „Controlul 
biologic și clinic al medicamentu
lui”, organizat de Uniunea Societă
ților de Științe Medicale din R. P. 
Romînă.

și realizate 
multe din 
în diferita

organizata 
din R. P. 
ziua de 9

O Vineri după-amiază a sosit în 
Capitală echipa selecționată de 
rugbj a Franței care va întîlni du
minică echipa R. P. Romine. La 
sosire pe aeroportul Băneasa dele
gația sportivă franceză a lost 
întimpinată de reprezentanți ai fe
derației romîne de specialitate, 
ziariști și numeroși sportivi. Echi
pa franceză cuprinde 19 jucători 
printre care cunoscuții internațio
nali frații Guy și André Boniface, 
Domenech, Lacroix și Crauste. Con
ducătorul delegației este Jean Del- 
bert, președintele federației inter
naționale de rugbi și președintele 
federației franceze.

Campionatele mondiale . de 
volei de la Moscova s-au situat 
la un nivel tehnic net superior 
celorlalte ediții și aceaste dato
rită, pe de o parte, pregătirii 
lemdinice a principalelor echipe 
candidate la titlu, iar pe de altă 
parie, surprinzătoarei evoluții în 
campionat a 
în frunte cu 
Japoniei.

La reușita 
balistic de la Moscova o impor
tantă contribuție au adus, ală
turi de celelalte formații, și e- 
chipeie reprezentative ale Repu
blicii Populare Romîne. Rezul
tatele înregistrate de fcwmațiiie 
noastre — departe de a ne mul
țumi — dovedesc în primul rînd 
posibilitățile largi pe care le 
avem pentru o afirmare mult mai 
puternică în viitor.

Din desfășurarea jocurilor de 
la Moscova, se pot desprinde o 
serie de interesante concluzii 
privind comportarea echipelor 
noastre reprezentative.

Formația masculină, clasată pe 
locul al lll-lea, este lipsita de 
omogenitate. Lucrul 
datorește faptului că 
fie, alături de 
care nu au urcat încă suficient 
pe scara măiestriei, sînf destui 
echipieri cu stagiu vechi în echi
pa națională care nu se mai pre
zintă la nivelul cerințelor unor 
mari competiții internaționale. 
Astfel, Horațiu Nicolau, Plocon 
Davila, Gheorghe Corbeanu și 
chiar Caius Niculescu nu mai pot 
juca la nivelul aplaudatelor lor 
evoluții de altă dată. în această 
situație era aproape de așteptat 
ca, statornic, cel mai bun din 
echipă să fie Derzi, care nici
odată pînă acum nu a fost titu
lar în formația noastră prezentă 
la celelalte campionate mondia
le. Înfrîngerile suferite în parti
dele cu echipele Bulgariei și 
Japoniei, clasata după noi la 
terminarea campionatelor, au de
monstrat clar lipsa de omogeni
tate a formației noastre ca și 
lipsa unui coordonator de joc 
de falia lui Ștefan Roman. To
tuși, atunci cînd reprezentanții 
noștri au luptat cu elan și am
biție au reușit performanțe mari. 
E vorba de învingerea echipei

forma|iiior asiatice, 
echipa feminină a

spectacolului volei-

R. S. Cehoslovace, pentru prima 
oară într-un campionat mondial, 
și de neta depășire, cu scorul 
de 3—0, a echipei Poloniei.

Datorită locuiui III ocupat în 
clasamentul final al campiona
telor mondiale de la Moscova, 
echipa noastră s-a calificat pen
tru turneul olimpic de volei de 
la Tokio. Rămîne ca în cei doi 
ani care mai sînt pînă la Olim
piadă să pregătim un lot iînăr, 
omogen și care să se distingă 
atît printr-o inepuizabilă putere 
de luptă, cît și printr-o înaltă 
pregătire tehnică.

Echipa feminină 
ocupat, locul IV în 
final, în urma unor 
gale și care, în

(Agerpres)

• Astăzi pe stadionul Republicii, 
amatorii de totbal bucureșteni vor 
avea prilejul să asiste la un inte
resant cuplaj fotbalistic. De la 
ora 15 Rapid va juca cu Viitorul 
Intr-un meci contînd pentru cam
pionatul cat. A, iar în continuare, 
Ia lumina reflectoarelor se va dis
puta partida internațională Progre
sul—Szeged (R. P. Ungară)

Schubert: „Călătorie 
de iarnă**a R.P.R. a 

clasamentul 
partide ine- 
general, nu 

ne-au satisfăcut. în afară de pre
țioasa victorie obținută în parti
da cu echipa Poloniei, compor
tarea jucătoarelor noastre a fost 
nesatisiăcătoare.

Să nu uităm că în partida cu 
echipa Japoniei, reprezentantele 
noastre nu au realizat decît trei 
puncte și că au fost surprinzător 
întrecute de formația Bulgariei. 
Clasarea pe. locul IV nu le-a 
permis jucătoarelor noastre să 
obțină prețioasa calificare pentru 
Jocurile olimpice de la Tokio.

Dintre titularele actualei noas
tre reprezentative corespunde 
cerințelor jocului modern de vo
lei doar Doina Ivănescu. în lot 
mai sînf însă o serie de ele
mente 
Ileana 
zeanu 
viitor, 
tehnic 
lare.

Acestea sînt doar cîteva din 
importantele concluzii care se 
desprind din desfășurarea cam
pionatelor mondiale de volei de 
la Moscova privind comportarea 
formațiilor noaslre. Esențial este 
ca în viitor federația de specia
litate, cluburile și asociațiile 
noastre sportive să acționeze 
mai insistent pentru ridicarea 
unor noi și valoroase elemente 
în vederea alcătuirii unor puter
nice formații reprezentative pen
tru confruntările internaționale 
care le așteaptă.

„Aș da mult să pot asculta 
Flașnetarul" — scria In urmă cu 
un veac Bielinski. Mi se pare că 
aș izbucni în plîns dacă trecînd 
pe stradă aș auzi sub o fereastră 
sunetele lui minunate, care s-au 
întipărit adînc în sufletul meu".

Mulți alți mari gînditori, și-au 
exprimai cu diferite prilejuri dra
gostea față de unul sau altul din 
liedurile celebrului ciclu schuber. 
tian „Călătorie de iarnă” în care 
compozitorul care „a făcut poe. 
zia să cînte și muzica să vor
bească" a turnat calda sa simțire.

Scrise în 1827, pe baza versu
rilor lui Wilhelm Muller, liedurile 
ciclului „Călătorie de iarnă" re
prezintă un șirag de imagini ce 
prezintă povestea unui tînăr nefe
ricit părăsit de iubita sa, ce pri
begește prin lume 
niștea.

Casa 
a avut 
dărui 
discuri ce cuprind ciclul schubertian 
în interpretarea a doi dintre cei 
mai reputați muzicieni bucureșteni: 
basul Marius Rintzler 
Dagoberf Bucholtz.

Discul realizat după prezentarea 
acestui ciclu de către 
liști în cadrul unui concert de mu
zică de cameră, reușește să con
serve întreaga căldură, puternicul 
dramatism al vocii lui Rintzler, re- 
marcabila artă cu care cînfăreful 
tălmăcește atît de variata gamă de 
nuanțe ale ciclului schubertian.

0 Campionatele internaționale da 
tenis de masă ale Iugoslaviei care 
se desfășoară la Skoplje au pro
gramat ieri primele întîlniri ale 
probelor de dublu. Campioanele 
mondiale Maria Alexandru și Geta 
Pitică au învins cu 3—0 pe Dofen, 
Gomola (R.F.G.). 
Maria Alexandru 
lescu au întrecut 
Roland (Belgia).

N. ARSENIE

Tinerii colectiviști din comuna Slobozia, raionul Giurgiu, la un meci 
de fotbal pe terenul din comuna lor.

Foto: GR. PREPELIȚĂ

acesta se 
în forma- 

jucăfori tineri,

La dublu mixt, 
Radu Negu- 
3—1 pe soții

și
cu

(Agerpres)

din
și pianistul

cei doi so.

I. S.

ION N. CHITE

Sosirea Teatrului din Pireu

Săptămina viitoare

Permisie pe țărm
(Agerpres)(Agerpres)

de discuri 
de curînd 
iubitorilor

stu- 
fără 

un

organizațiile 
Întreprinderilor 
Vișeu și Baia 
lucrări In va- 

150 000 lei.

„Efectreco-rd" 
inifiativa de a 
muzicii două

rășinoase și diierite specii 
crescătoare și cu o mare 
economică. Mari suprafețe 
plantate cu contribufia ti- 

Numai 
raza

acest 
re. 
Din

finere, ca de exemplu 
Enculescu și Elena Bere
care, bine îndrumate în 
pof ajunge la un nivel 
superior actualelor titu-

IN TPECEDE PÖIN BEGiLiNEA i

„.^MUZEUL căutîndu-și li.

(Urmare din pag. I)

calitățile

"ti O<X>'

O producție a studioului „Mosfilm
O întâmplare neobișnuită care scoate în relief 

morale ale omului sovietic.
In rolurile principale: ARIADNA SENGHELAIA, LEV 

PRIGUNOV, VASILI MAKAROV, S. KONOVAIOVA

voluționezi tu medicina ?” Ori: 
„Aplică mai bine cutare trata
ment, a fost verificat de mii de 
ori; vezi-ți de treaba ta I” Eu 
am cu totul altă imagine des
pre medicul de țară, care a în
cetat să mai fie azi un exilat.

Cînd eram la școală, visam să 
mă specializez în domeniul fi
zicii atomice. Poate că numai 
matematica m~a împiedicat a- 
tund să-mi realizez visul. Am 
intrat la medicină dornic să 
fac chirurgie. Mă pasionează

fari pentru îmbunătățirea
organizării învățământului
seral și fără frecvență

de cultură generală și superior
(Urmare din pag. I)

Superior, muncitori calificați, 
maiștri sau tehnicieni cărora 
li s-au încredințat funcții în 
aparatul de partid, de stat, în 
întreprinderi economice și în 
organizații obștești, ofițeri ac
tivi care au absolvit școala 
medie de cultură generală cu 
examen de maturitate sau o 
școală echivalentă cu diplo
mă, au cel mult 35 de ani la 
admitere și o vechime de cel 
puțin 3 ani în specialitate.

Admiterea lor în învățămîn
tul superior seral se face prin 
concurs în limita locurilor 
stabilite prin planul de școla
rizare. Candidații trebuie să 
fie recomandați de întreprin
deri, instituția sau organizația 
în care lucrează.

Studenții înscriși în învăță
mîntul seral beneficiază de 
unele înlesniri ca programarea 
în schimburi de producție 
care să le permită frecventa
rea cu regularitate a cursuri
lor, acordarea unui concediu 
de studii plătit de 30 de zile 
anual, eșalonat sau integral, 
în afara concediului de o- 
dihnă.

învățămîntul superior fără 
frecvență se organizează în 
cadrul Universităților, institu
telor pedagogice și la Institu
tul de științe economice.

Se pot înscrie Ia învățămîn
tul superior fără frecvență 
absolvenții școlilor medii de 
cultură generală cu diplomă 
de maturitate sau o școală 
echivalentă cu diplomă, în 
vîrstă de cel mult 35 de ani 
la admitere. Activiștii așeză
mintelor de cultură, lucrătorii 
redacționali din presă și edi
turi care au cel puțin 3 ani 
de activitate în producție se 
pot înscrie la Facultățile de 
filologie, istorie Și filozofie; 
ofițerii activi la facultățile de 
științe juridice, științe econo
mice, filologie, istorie și filo
zofie ; cadrele care lucrează 
în probleme de contabilitate, 
preț de cost, finanțe și credit, 
planificare, muncă și salarii, 
statistică, aprovizionare teh- 
nico-materială și organizarea 
activității economice, merceo- 
logie, circulația mărfurilor, la 
facultățile economice ; cadre 
de specialitate din justiție, 
procuratură, arbitrajul de 
stat, notariate, precum și din

oficiile juridice de pe lingă 
întreprinderi, instituții și or
ganizații obștești la facultățile 
de științe juridice ; sportivii 
clasificați în categoriile I și 
II la institutul de cultură fi
zică și sport.

Cadrele didactice din învă- 
țămîntul de cultură generală 
și din instituțiile preșcolare 
se pot înscrie la facultățile 
pregătitoare de cadre didacti
ce din universități și la insti- 
tutede pedagogice, iar activiștii 
de partid, ai sfaturilor popu
lare și ai organizațiilor de 
masă la facultățile de filozo
fie, istorie, științe juridice și 
științe economice.

într-un an universitar 
denții din învățămîntul 
frecvență pot promova 
singur an de studii.

Admiterea lor în învăță
mîntul superior fără frecvență 
se face prin concurs, în limi
ta locurilor stabilite, iar can- 
didații trebuie să fie reco
mandați de întreprinderea, 
instituția sau organizația în 
care lucrează.

Studenții din învățămîntul 
superior fără frecvență bene
ficiază de un concediu de stu
dii fără plată de 30 de zile 
anual, eșalonat sau integral, 
în afara concediului de odih
nă, cazare gratuită în cămi
nele studențești și masa con
tra cost la cantine în timpul 
sesiunilor de examene.

Colectivul Teatrului din Pireu, 
alcătuit din 30 de persoane, a so
sit în Capitală.

Creat în anul 7957 de către re
gizorul Dimitrios Rondiris, 
teatru s-a dedicat îndeosebi 
prezentării tragediei antice,
rîndurile sale fac parte oameni de 
teatru cunoscufi ca acfrifa Aspasia 
Papathanasiou-Mavrommati, inter, 
preta „Elecfrei" lui Sofocle și 
„Medeei" de Euripide, care a fost 
distinsă anul acesta cu premiul I 

în cadrul Teatrului Națiunilor de

de-o vreme problema reanimă
rii. Sînt savanți sovietici care au 
ajuns departe cu cercetările în 
acest domeniu. E ceva îndrăz
neț, eroic să împiedici moartea, 
să salvezi oamenii în cazurile 
cele mai grave. Asta aș vrea să 
fac 1

Acum studiez. Pentru că și noi, 
medicii din satele cele mai în
depărtate, de unde facem edu
cație sanitară și tratăm bolnavi 
în locul doftoroaielor, și noi 
sîntern chemați să dezbatem pro
bleme mari ale medicinii veacu
lui nostru.

la Paris. Colectivul numără printre 
colaboratori și pe maesfra coregraf 
Loukia, pe compozitorul și dirijo
rul Constantin Kydoniatis.

în cadrul turneului în fara noas. 
tră, care va dura o săptămînă, 
Teatrul din Pireu va prezenta în 
Sala Palatului R. P. Romîne, în zi
lele de 10, 12, 14, 16 noiembrie 
piesa „Electra", iar în zilele de 
11,13 și 15 noiembrie piesa „Me- 
deea”,

Are să zică vreun apatic: 
„Faci pe grozavul, doctore An
drei lanoș”. Dar nu mă descu- 
rajez câtuși de puțin. Sînt o 
mulțime de medici care gîndesc 
ca mine !

Dacă în industrie, inovatori în
drăzneți cercetează și descoperă 
mecanisme și soluții noi, dacă 
în agricultură sînt îndrăzneți 
care răstoarnă pământul și-l si
lesc să rodească întreit, dacă 
peste tot e o luptă pentru mai 
bun, pentru depășire — și noi, 
medicii, avem locul nostru în a- 
ceasta luptă pentru sporirea bu
curiilor și frumuseților vieții”,

CRISANA
ORADEA

precum si MUZEUL MEMORIAL 
„ADY eNonrs- 
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Pentru dezvoltarea 
patrimoniului forestier
BAIA MARE (de la corespon

dentul nostru). — Anul acesta în 
regiunea Maramureș s-a acordat o 
deosebită atenție dezvoltării patri
moniului forestier. Plnă acum s-a 
plantat o suprafață de peste 4 000 
de ha, ceea ce înseamnă realiza
rea In proporție de 90 la sută a 
planului de Împăduriri pe anul 
1962. în cea mal mare parte s-au 
plantat 
repede 
valoare 
au fost 
neretului.
U.T.M. din 
forestiere Sighet, 
Mare au efectuat 
loare de aproape

„KARL MARX’
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Prietenul nostru comun

Cu VICTOR AVDIUSKO și NATALIA FATEEVA 
Scenariul și regia: IVAN PÎRIEV 

Un film inspirat din viața colhozului contemporan, o duioasă 
poveste de dragoste.



Conferința generală
U.N.E.S.C.O.

PARIS 9 (Agerpres). — In 
dimineața zilei de 9 noiem
brie s-a deschis la Paris cea 
de-a XII-a sesiune a confe
rinței generale a U.N.E.S.C.O. 
(Organizația Națiunilor Unite 
pentru educație, știință și 
cultură).

Delegația guvernamentală a 
R. P. Romîne la cea de-a 
XII-a sesiune a Conferinței 
generale 
acad. 
ședințe 
romîne

Lucrările Congresului

P. c Bulgar

este condusă de 
Mihail Ralea, vicepre- 
al Comisiei naționale 
pentru U.N.E.S.C.O.

Mesajul 
Iui N. S. Hrușciov

MOSCOVA 9 (Agerpres). 
— TASS transmite : Nikita 
Hrușciov, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
a adresat participanților la cea 
de-a XII-a sesiune a Conferin
ței generale a U.N.E.S.C.O. un 
mesaj de salut.

„Conferința dv„ la care 
participă reprezentanți din a- 
proape toate țările lumii, se 
spune în mesajul de salut, se 
desfășoară într-o perioadă re
marcabilă de dezvoltare a 
societății umane.

„In fața omenirii, se spune 
în mesaj în continuare, nu 
există astăzi sarcină mai im
portantă decît lupta pentru 
pace, pentru coexistența paș
nică a statelor cu sisteme so
ciale diferite, pentru dezar
mare generală și totală”.

După ce a scos în evidență 
rolul U.N.E.S.C.O., chemată în 
conformitate cu statutul aces
tei organizații, să înrădăcineze 
în conștiința oamenilor ideea 
apărării păcii și să contribuie 
la dezvoltarea prieteniei și în
țelegerii între popoarele tutu
ror țărilor de pe glob, N. S. 
Hrușciov a dat asigurări par
ticipanților la Conferința ge
nerală că în persoana Uniunii 
Sovietice ei vor găsi totdeauna 
un luptător neobosit pentru 
pace și înfăptuirea cît mai 
grabnică a dezarmării generale 
și totale sub un strict control 
internațional, pentru lichida
rea definitivă a colonialismu
lui sub toate manifestările lui 
și pentru dezvoltarea multila
terală a colaborării interna
ționale în domeniul științei, 
culturii și învățămîntului.

SOFIA 9 (Agerpres). — 
După cum anunță B.T.A. la 
9 noiembrie Congresul 
VIH-lea al Partidului Comu
nist Bulgar a continuat dezba
terile pe marginea raportului 
de activitate al Comitetului 
Central al partidului și a 
raportului Comisiei Centrale 
de Revizie.

în ședința de dimineață, 
prezidată de Stanko Todorov, 
membru al Biroului Politic al 
C.C.' al P.C.B., au luat cuvîn
tul Boian Bîlgaranov, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.B., Nikolai Tonev, prim- 
secretar al Comitetului regio
nal de partid din Ploven, Ma- 
ria Toneva Stoianova, con
ducătoarea fermei de vaci de 
la G.A.C.M. din Trîstenik, 
Stoian Ghiurov, președintele 
Consiliului Central al Sindi
catelor din R. P. Bulgaria, 
K. Ghiaurov, secretar al Co
mitetului orășenesc al P.C.B. 
din Plovdiv.

în ședința de după-amiază, 
prezidată de Mitko Grigorov, 
membru al Biroului Politic și 
secretar al C.C. al P.C.B., a 
luat cuvîntul Raiko Damia- 
nov, prim-vicepreședinte 
Consiliului de Miniștri 
R. P. Bulgaria, D. Metodiev, 
secretar al organizației de 
partid a Uniunii scriitorilor 
bulgari, Nacio Papazov, pre
ședintele Comitetului de Stat 
pentru știință și progresul teh
nic, A. Ratiev, prim-secretar 
al Comitetului regional din 
Silistra, Stanka Ciobanova, 
prim-secretar al comitetului 
orășenesc din Razgrad.

Congresul a fost salutat de 
Apostolos Grozos din partea 
Partidului Comunist din Gre
cia, Hoang Van Hoan, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului celor ce muncesc 
din Vietnam, L. Tend, mem-

al

al 
al

bru al Biroului Politic al C.C. 
și al doilea secretar al C.C. al 
Partidului Popular Revoluțio
nar Mongol, și de Bias Roca, 
membru al Conducerii națio
nale a Organizațiilor Revolu
ționare Integrate din Cuba, 
John Williamson, membru 
al Comitetului Executiv al 
P.C. din Marea Britanie, Ia- 
kub Demir, secretar al C.C. al 
P.C. din Turcia, Santiago Al
varez, membru al Comitetului 
Executiv al P.C. din Spania, 
S. Hakamada, membru al Pre
zidiului și secretar al C.C. al 
P.C. din Japonia, H. Moore, 
secretar general al P.C. din 
Irlanda de Nord.

Lucrările congresului con
tinuă.

//
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300.000 de studenți 
și profesori francezi 

in grevă
PARIS. — în toate univer

sitățile din Franța, 300 000 de 
studenți și profesori au decla
rat la 9 noiembrie o grevă de 
avertisment de 24 de ore în 
sprijinul satisfacerii revendi
cărilor lor privind îmbunătă
țirea condițiilor de salarizare 
a cadrelor didactice, și con
struirea de noi săli de cursuri 
și cămine studențești.

Oamenii 
mărețe 
nlsmulul. 
fățlșează 
construit
„V. I. benin" de la Krivol Rog 
(U.R.S.S.). Noul furnal va în
cepe în curînd să producă 

fontă
Foto ; TASS

Vizita lui A. I. Mikoian
în Cuba

HAVANA 9 (Agerpres). — 
TASS transmite : La invitația 
lui Fidel Castro, primul mi
nistru al Republicii Cuba, 
A. I. Mikoian, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., a întreprins 
la 8 noiembrie o călătorie 
prin provincia Pinar del Rio.

mai
ffikbric „Rapsodia Romînă" își continuă 

cu succes turneu! în S.O..
NEW YORK

— „Stagiunea de concerte de 
la Topeka a atins vineri sea
ra un punct culminant atră- 
gînd cifra record de aproape 
4 000 spectatori, veniți să asis
te la reprezentația ansamblu
lui folcloric romînesc“, rela
tează ziarul local „Topeka 
Daily Capital". „Romînii au 
cucerit publicul fermecat. 
Rapsodia Romînă — o plim
bare de două ore pe cele mai 
înalte culmi ale spectacolului, 
a lăsat publicul din sala de 
concerte epuizat de îndelun
gatele aplauze 
pentru muzica 
frumoase.

9 (Agerpres).
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IoInstrumente neobișnuite 
noi ca țambalul, naiul și flu
ierul, au dat vervă muzicii 
care i-a încîntat pe specta
tori. Cu o bună dispoziție con
tagioasă, tinerii dansatori ro- 
mîni au executat dansuri di
namice în sunetele muzicii 
populare romînești“.

Ziarul remarcă dintre artiș
tii romîni pe dirijorul Ionel 
Budișteanu, solista vocală An
sele Moldovan, pe care o ca
racterizează drept o cîntărea- 
ță plină de vervă, care a cap
tivat spectatorii cu fiecare 
gest al său, și pe Damian 
Duca, care „a electrizat au
ditoriul“.

în cursul zilei, Fidel Castro șl 
A. I. Mikoian au vizitat cîteva 

gospodării de stat, loturi agri
cole experimentale, precum și 
centrul turistic de la Soroa, 
amenajat pentru odihna oame
nilor muncii.

Prezentîndu-i lui Mikoian 
aspecte din activitatea gospo
dăriei de stat „Miciurin”, Fi
del Castro a relatat oaspetelui 
în mod amănunțit despre ex
periențele ce se efectuează 
aici. El ? subliniat că princi
palul scop al acestora este de 
a asigura agriculturii cele mai 
productive culturi, de a ridica 
rapid producția agricolă la 
nivelul necesităților populației 
țării.

în gospodăriile de stat „El 
Corojal”, „Miciurin” și în alte 
gospodării din provincia Pi
nar del Rio, A. I. Mikoian și 
Fidel Castro au fost întîmpi- 
nați cu bucurie și cordialitate 
de oamenii muncii cubani.

în timpul călătoriei prin a- 
ceastă provincie. Fidel Castro 
și A. I. Mikoian s-au întreți
nut prietenește, au făcut 
schimburi de păreri cu privire 
la cele văzute, au discutat po
sibilitățile și căile de dezvol
tare rapidă a producției agri
cole dih Cuba, de creșterea 
nivelului de trai al populației 
țării.

sovietici înaltă noi țl 
construcții ale comu- 
Fotografia noastră tn- 
un nou furnal gigant 
la uzinele siderurgice

Rasiștii din Repu
blica Sud Afri
cană își permit să 
sfideze hotărîrile 
O.N.U; deoarece ei 
sînt încurajați de 
S.U.A. și Anglia

(Ziarele)

CONGO: Continuă manevrele

colonialiste

de țărani in Grecia

re-

A

dacă va

PE SCURT

și de ovațiile 
și dansurile

zentanții diferitelor organiza
ții din Kilkis au trimis tele
grame guvernului, prin care 
cer să li se dea țăranilor cele 
6 000 de streme.

„Războiul nervilor
împotriva lui Meredith“

Pămînturi moșierești ocupate

ZIUA MONDIALA
A TINERETULUI

O

ATENA 9 — Coresponden
tul Agerpres, Al. Gheorghiu, 
transmite: Miercuri la mie
zul nopții, 200 de țărani fără 
pămînt din satul Vasilitsa din 
districtul Kilkis din 
de nord, au 
cu familiile 
de 6 000 de 
egal cu 1000
care era deținută de 
proprietari și pe care 
țărani o revendicau de 
vreme. Pînă în zori, ei
rat și însămînțat o parte din 
suprafața ocupată. După cum 
arată ziarul „Eleftheria", ță
ranii împreună cu familiile 
au declarat că chiar
veni armata, ei sînt hotărîți 
să rămînă pe loc pînă ce le 
vor fi satisfăcute revendică
rile. Ei au primit cu puterni
ce proteste pe șeful jandar
meriei locale, strigînd „Vrem 
pămînt ca să trăim“, Repre-

MOSCOVA — C.C. al 
P.C.U.S. a hotărît să convoace 
la 19 noiembrie 1962, o plenară 
a Comitetului Central.

La plenară N. S. Hrușciov, 
prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S., va prezenta un ra
port cu privire Ia îmbunătă
țirea conducerii de către 
partid a industriei, construc
țiilor și agriculturii.

Pentru a participa Ia discu
tarea acestei probleme, Ia ple
nară a fost invitat activul de 
partid, de stat și economic al 
republicilor, ținuturilor și 
giunilor.

Grecia 
ocupat împreună 
lor o suprafață 
streme (1 stremă 
de metri pătrați) 

mari 
acești 
multă 
au a-

Războiul nervilor 
împotriva lui 
Meredith” este 

intitulat un reportaj 
al ziarului „New 
York Herald Tribu“ 
ne”, care arată că 
rezistența împotriva 
primirii studentului 
de culoare, James 
Meredith, la univer
sitatea din Oxford, 
statul Massachusetts 
a devenit „o campa
nie de guerilă de 
hărțuire psihologică”. 
Ea se manifestă sub 
forma de „amenin
țări șoptite pe cori-

doare, aruncarea de 
pietre sau petarde” 
în speranța că sub 
avalanșa presiunilor 
„Meredith va ceda” 
și va părăsi universi
tatea. Huliganii ra
siști difuzează afișe 
ațîțătoare îndemnînd 
la ură rasială. „Ame
nințarea unei agresi
uni fizice planează 
permanent asupra Iui 
Meredith, care conti
nuă însă cu hotărîre 
să frecventeze cursu
rile”, scrie ziarul a- 
merican.

In legătură 
ceasta situație Alton 
Bryant, vicerector al 
universității din Jac
kson, statul Mississi
ppi, a declarat că 
„agitatori adulți, 
străini de universita
te, sînt răspunzători 
de tulburările și ma
nifestările rasiste 
Ia Oxford. Acești 
gitatori se servesc 
tinerii studenți ca 
niște pioni în jocul 
lor criminal”.

■
wnTm

ra în cea de a zecea zi a lui noiem
brie în anul în care tunurile amuțiseră 
— 1945. Pe malurile învăluite de 
ceată deasă ale Tamisei, în Londra ce 
încă nu-și cicatrizase rănile războiului, 
tineri din 63 de țări au făurit Fede
rația Mondială a Tineretului Democrat.

Puternica organizație s-a născut din năzuința fier
binte a milioane de tineri de pe toate meridianele 
de a se uni spre a lupta umăr la umăr pentru ca 
niciodată umbra războiului să nu mai întunece su- 
rîsul gingaș al tinerefii. In tranșeele dramaticelor 
bătălii din anii negri ai măcelului dezlănțuit de 
hitleriști, nenumărati tineri ce își părăsiseră locu
rile de muncă și învățătură spre a pune mîna pe 
arme împotriva fascismului, visaseră o lume a efor
turilor pașnice, a înțelegerii între popoare, o viată 
mai bună. încă de pe atunci cei aflați la vîrsta ti
nereții scrutau viitorul, încercînd să-i deslușească 
contururile. Tineretul urcase însă mai grabnic trep
tele maturizării datorită cumplitelor tragedii pe care 
le trăise și înțelegea mai limpede că viitorul lumi
nos pe care și-l dorea nu putea fi cucerit decît 
prin iuptă. Drumul luptei pentru o pace trainică, îm
potriva celor dornici să reediteze aventurile lui 
Hitler a fost drumul ales de către forjele demo
cratice ale tinerei generații a lumii.

In Londra anului 1945, la conferința pe care o 
găzduia „Albert Hali“ s-au întîlnit tineri de cele 
mai felurite convingeri politice. Ei au găsit o trăsă
tură comună în ideea apărării păcii pe care abia de 
cîteva săpfămîni popoarele o ob(inuseră. Evocînd 
anii războiului, tinerii se angajau ca — împreună 
cu popoarele lor — să bareze pentru totdeauna ca
lea provocatorilor de agresiuni. Discuția nu a fost 
simplă, deoarece la conferință își făcuseră apariția 
și cîțiva tineri — foarte puțini la număr — care nu 
învățaseră nimic la școala războiului. Ei cereau să 
nu se discute problema apărării păcii deoarece a- 
ceasta este o problemă... politică și, chipurile, dum
nealor nu făceau politică. Duzina de feciori de bani 
gata din Canada și Olanda s-a trezit izolată pri-

VARȘOVIA. — La Ministe
rul Afacerilor Externe al R.P. 
Polone a avut loc schimbul 
instrumentelor de ratificare a 
Tratatului dintre R. P. Romînă 
și R. P. Polonă privind asis
tența juridică și relațiile juri
dice în cauzele civile, fami
liale și penale, semnat la 
București la 25 ianuarie 1962.

PRAG A. — Sub titlul „Cuvinte 
potrivite" Editura de Stat pentru 
Literatură și Artă din Praga a pu
blicat o culegere de versuri din 
opera lui Tudor Arghezi.

MOSCOVA. — La 9 noiem
brie, Nikita Hrușciov, Leonid 
Brejnev, Frol Koziov și Dmitri 
Poleanski au luat parte la șe
dința festivă de la Moscova 
consacrată sărbătorii miliției 
sovietice.

DJAKARTA. — După cum 
anunță agenția Antara,

vemul Indoneziei a adoptat 
hotărîrea de a recunoaște Re
publica Arabă Yemen.

LAGOS. — La 7 noiembrie, 
pavilionul romînesc Ia Tîrgul 
internațional de la Lagos (Ni
geria) a fost vizitat de guver
natorul general al Federației 
Nigeriei, dr. N. Azikiwe, înso
țit de ministrul informațiilor, 
T. Benson și de directorul Târ
gului din Lagos, Hamond.

MOSCOVA. — La 9 noiem
brie, Triloki Nath Kaul, am
basadorul Indiei în U.R.S.S., a 
făcut o vizită lui N. S. 
Hrușciov, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S.

între ambasadorul Indiei și 
șeful guvernului sovietic a a- 
vut loc o convorbire priete
nească.

Tronul“ lui Verwoerd 

desen de V. VASI LI U

mind replica fermă, usturătoare a tinerilor cinstifi de 
pretutindeni. Aceiași domnișori n-au fost de acord 
nici cu titulatura organizafiei ce aveai să fie fău
rită. Ii deranja cuvîntul „democrat“. în fond, nu 
era vorba de un simplu cuvînt, ci de însăși viitoa
rea orientare a organizafiei. Reprezentanții milioa
nelor de tineri din lumea întreagă au îndeplinit însă 
mandatul ce le-a fost încredințat. Ei au constituit 
Federala Mondială a Tineretului Democrat. Era un 
moment cu adevărat solemn. „Albert Hali“ se cutre
mura de uratele și ovațiile celor prezenți. Ziua 
aceea de noiembrie ne-o amintim în fiecare an. De 
atunci ea a devenit tradiționala Zi Mondială a Ti
neretului.

înainte de a se despărți, făuritorii Federației Mon- 
diale a Tineretului Democrat au jurat : „Jurăm să 
ne amintim de unitatea făurită în noiembrie 1945 nu 
numai astăzi, nu numai săptămîna sau anul acesta, 
ci întotdeauna, pînă ce va li clădită lumea pe care 
o visăm și pentru care luptăm... Jurăm că vom lupta 
ca mîinile îndemînatice, mințile agere și entuziasmul 
tineretului să nu se mai distrugă niciodată în război“.

Jurămînful acesta nu a fost dat uitării. Drumul pe 
care l-a parcurs de atunci Federajia Mondială a Ti
neretului Democrat este un drum de grele lupte și 
de strălucite victorii. Drumul acesta se împletește 
cu drumul de luptă al popoarelor, al tuturor forje
lor iubitoare de pace. în întreaga perioadă post
belică, F.M.T.D. a justificat încrederea tinerei gene
rații a lumii, a . zădărnicit uneltirile scizioniștilor din 
mișcarea mondială de tineret și și-a întărit mereu 
rîndurile. F.M.T.D. a luat atitudine fermă împotriva 
cercurilor imperialiste din Occident, a sprijinit nobi
lele inițiative de pace ale țărilor socialiste și ale ce
lorlalte țări iubitoare de pace, și-a exprimat solidari
tatea sinceră cu mișcarea de eliberare națională a 
popoarelor coloniale, a apărat drepturile și libertă
țile tineretului oriunde și ori de cîte ori acestea au 
fost ameninfate. N-a fost bătălie importantă pentru 
triumful ideilor coexistenjei pașnice ia care F.M.T.D. 
să nu fi participat. într-un interviu acordat „Scînfeii 
tineretului“, președintele F.M.T.D., Pierro Pieralli, ne

Aspect de la o demonstrație a tineretului 

spunea : „Fermitatea atitudinii noastre, faptul că po
ziția noastră corespundea aspirațiilor tineretului lu
mii au făcut ca F.M.T.D, să fie singura organizație 
internațională de tineret care să nu cunoască niciun 
fel de crize politice, eu făcut ca prestigiul și forța 
noastră să crească an de an“. în timp ce WAY, 
1USY și COSEC se zbat în dificultăți, iar rîndurile 
lor se răresc, în F.M.T.D. intră noi și noi organizații 
de tineret cu milioane de membri. Dacă în momen
tul fondării, F.M.T.D. număra 30.000.000 membri, în 
prezent 101.000.000 tineri fac parte din această pu
ternică și cu adevărat reprezentativă organizație in
ternațională, singura care unește pe o platformă co
mună tineri din țari cu sisteme sociale diferite. Cea 
de-a Vl-a Adunare a organizațiilor membre ale 
F.M.T.D. a ratificat afilierea a 40 de noi organizații 
printre care Tineretul Socialist din Argentina, Uniu
nea Tineretului Democrat din Cipru, Organizația stu- 
denjilor din Partidul Socialist Unificat din Franța, 
Tineretul Mișcării Naționaliste Congoleze și Tinere
tul Popular African din Congo, Mișcarea Stîngii Re
voluționare din Venezuela etc. Forța și influența 
F.M.T.D. s-au vădit în răsunătorul succes al acțiu
nilor pe care le-a inițiat sau pe care le-a sprijinit. 
Ideea unității tinerei generații în lupta pentru bi
ruința principiilor coexistentei pașnice, pentru înfăptui
rea dezarmării generale și totale, pentru soluționare 
pașnică a tuturor problemelor internaționale litigioa
se, cîștigă tot mai mulți sprijinitori. Forumul Mondial 
al Tineretului și al Vlll-lea Festival Mondial al Tine
retului și Studenților de la Helsinki au reprezentat 
puternice manifestări ale năzuințelor pașnice ale ge
nerației tinere, ale dorinței sale de a acționa în 
comun pentru eliminarea primejdiei de război. Gla
sul tineretului democrat al lumii a răsunat neobosit, 
în momentele dificile pentru pacea omenirii, che- 
mînd la zădărnicirea planurilor aventurierilor război
nici, îndemnînd la triumful rațiunii și spiritului trata
tivelor, salutînd inițiativele pașnica —e inspirate de

apăra rea Cubei revoluționare 

de viitorul popoarelor — ale Uniunii So- 
alfor )ări socialiste.
noiembrie 1945, solii tineretului romîn au

italian în

grijă față 
viefics și 

încă în
luat parte la constituirea Federației Mondiale a Ti
neretului Democrat. De atunci, în permanentă, ge
nerația tânără a țârii noastre, 
Muncitor, și-a adus contribuția 
desfășurate sub egida F.M.T.D. 
numeroase ini(iafive proprii 
lărgi colaborarea tineretului 
ma apărării păcii. Prestigiul U.T.M., 
tutui Republicii Populare Romîne în mișcarea mon
dială de tineret a crescut enorm, poziția sa con
secventă bucurîndu-se de o înaltă apreciere. De la 
tribuna celei de a Vl-a Adunări a organizațiilor 
membre ale F.M.T.D. a răsunat cu tărie hotărîrea ti
neretului romîn de a sprijini și în viitor cu aceiași 
continuitate toate acțiunile F.M.T.D. îndreptate către 
apărarea păcii și dezvoltarea cooperării între cei 
tineri de pretutindeni.

Cuvintele jurămîntului din 1945 sînt dăltuite în 
conștiința generației tinere a lumii. Anii s-au scurs, 
dar timpul n-a cernit uitarea peste emoționantele 
fraze rostite cu 17 ani în urmă în aproape toate 
limbile pămîntului : „Jurăm că vom lupta ca mîi
nile îndemînatice, minjile agere și entuziasmul tine
retului să nu se mai distrugă niciodată in război“. 
De la Tokio la Dakar, de la Moscova la Paris, de 
Ia Havana la Oslo, de la București la Sidney — zeci 
de milioane de tineri pășesc sub stindardul de luptă 
al F.M.T.D. pe care stau înscrise idealurile unei 
păci trainice, aie unei lumi mai .bune, a pașnicei con
viețuiri a popoarelor.

Pășesc sub acest stindard pentrucă tinerefea le 
este dragă și pentru că năzuiesc ca visurile lor în
flăcărate să aibă aripi puternice în zborul spre îm
plinire, aripi pe care nimic să nu ie poată frînge.

EUGENIU OBREA

Uniunea Tinerelului 
la marile acțiuni 

și a promovat 
cu scopul de a 
lumii pe platfor- 

al tinere-

neltirile colonialiștilor împotriva independenței și 
suveranității Republicii Congo au luat în ultima 
vreme înfățișări noi. Presiunile exercitate de pu
terile occidentale asupra guvernului central prezi
dat de Adoula pentru a determina „o împăcare” 
cu separatistul katanghez Chombe, urmează să fie 
turnate în tipare legislative. Cu toate că Chombe

a sfidat autoritatea guvernului central și a refuzat să i se su
pună, acum guvernul central procedează la întărirea poziției 
separatiste prin prezentarea în proiectul noii constituții a drep
turilor lărgite ale fiecărui stat federal.

Declarația lui Chombe că salută „proiectul unei constituții 
federale flexibile prin care să se acorde o reală autonomie di
feritelor state federale” confirmă faptul că avînd sprijinul ve
chilor și noilor colonialiști el se simte tare pe poziție. Expli
cația interesului colonialiștilor pentru Katanga nu trebuie cău
tată prea departe : față de producția anuală de cobalt a S.U.A. 
de numai 1 877 tone, Katanga produce 8 326 tone. De aseme
nea, din producția totală de diamante a lumii capitaliste de 27 
milioane carate, Katangăi îi revin 17 milioane carate, în timp ce 
Uniunii Sud-Africane numai 3,6 milioane carate. Profitul 
brut pe anul 1961 al societății „Union Minière”, deținătoare a 
tuturor acestor bogății, s-a ridicat la 3,3 miliarde franci bel
gieni, iar profitul net, după scăderea impozitelor, taxelor și 
investițiilor, la 1,5 miliarde. Din această sumă „Union Mi
nière“ plătește lui Chombe pentru serviciile pe care i le educe 
sume considerabile care ar trebui să revină guvernului cen
tral de la Leopoldville. Este limpede că, în cazul recunoaște
rii oficiale a unui statut federal pentru Katanga, sumele a- 
cestea vor continua să intra în cea mai mare parte în buzu
narele lui Chombe.

Același joc îl face și un alt separatist, Kalonji, care după 
ce a proclamat „statul minier” Kasai de sud, s-a proclamat rege 
și apoi împărat, vrînd să creeze chiar o „dinastie”. Dincolo 
de ridicolul situației, au apărut însă aceleași interese ale colo
nialiștilor față de bogățiile naturale ale acestei regiuni con
goleze.

Dacă pînă recent barierele care despărțeau guvernul centra] 
de separatiștii Chombe și Kalonji, erau întărite de neînțele
gerile dintre monopolurile occidentale care își dispută bogă
țiile Congoului, în ultima vreme s-a conturat încheierea unei 
înțelegeri între aceste monopoluri în sensul ca fiecare să-și 
păstreze oamenii de încredere, iar guvernul central congolez 
să fie determinat să accepte situația creată. Dacă în urmă cu 
un an și mai bine varianta dezmembrării teritoriului congolez 
în stătulețe aparținea doar vechilor stăpîni — colonialiștii bel
gieni — acum a fost însușită treptat de colonialiștii englezi și 
apoi de cei americani, Pe măsură ce monopolurile belgiene au 
consimțit la cointeresarea celor engleze și apoi americane în 
împărțirea prăzii congoleze, s-a conturat tot mai clar planul 
cuprinzător prin care s-a hotărît scoaterea din competența gu
vernului central a problemelor financiare, economice și sociale, 
lăsate acum pe seama „statelor membre ale federației.”. De
sigur, prezentarea noului plan cu privire la Congo de către 
diplomația americană nu poate fi despărțită de acapararea 
unui pachet masiv de acțiuni ale companiei „Union Minière“, 
care acționează în Katanga, de către grupul monopolist al Ro- 
ckefellerilor.

Nevrînd însă să apară deschis în rolul de mentori în Con
go, neocolonialiștii americani au pus noul plan sub firma 
O.N.U. Este desigur regretabil faptul că O.N.U. care a fost so
licitată imediat după proclamarea independenței Congoului de 
către primul șef de guvern congolez, Patrice Lumumba, să ve
gheze la respectarea independenței, este antrenată în perma
nență în acțiuni îndreptate spre menținerea dominației străine; 
Sosirea la Leopoldville a diplomatului american Ralph Bun- 
che, care ocupă postul de adjunct al secretarului general pro
vizoriu al O.N.U. însărcinat cu probleme politice speciale, are 
o semnificație deosebită.

Prezența lui Ralph Bunche la Leopoldville a fost direct le
gată de cererea americană ca între Adoula și Chombe să dom
nească cea mai deplină armonie. Se știe că după peripeții care 
au culminat cu arestarea și eliberarea lui Chombe, la Leopold
ville s-a ajuns, în cele din urmă, la o înțelegere între guvernul 
central și secesioniștii katanghezi dar aceștia din urmă au con
tinuat să manifeste pretenții de autonomie financiară atît de 
exagerate încît Adoula a declarat că vrea să-și reconsidere 
atitudinea față de înțelegerea realizată. Or, Bunche a căutat 
în zilele petrecute în capitala Congoului să-1 convingă pe 
Adoula „să-și respecte semnătura”, dar la sfârșitul misiunii 
sale, reprezentantul Departamentului de Stat, învestmântat ca 
funcționar al O.N.U., a declarat că a dat greș în misiunea șa.

Cu toate acestea, Chombe nu prididește să laude constituția 
pregătită acum la Leopoldville, deoarece ea respectă întru to
tul pretențiile sale de menținere a Katangăi ca stat federal, 
separat. El însă nu este dispus să împartă cu alții veniturile 
pe care i le livrează „Union Minière“.

Paralel cu aplicarea „planului O.N.U.” și elaborarea noii 
constituții, în Congo se intensifică teroarea împotriva patrioți- 
Ipr și a fruntașilor politici care se pronunță pentru rezolvarea 
problemelor interne de către congolezii înșiși. După asasina
rea lui Patrice Lumumba și întemnițarea samavolnică a vice
președintelui guvernului central, Antoine Gizenga, în insula 
pustie Bolemba, unde viața îi este în pericol, a fost arestat 
Christopher Gbenye și alți fruntași politici. în legătură cu te
roarea dezlănțuită în Congo, un senator congolez a declarat : 
„Campania de persecutare a naționaliștilor stîrnește indigna
rea generală. Este absolut evident că ea este îndreptată, în pri
mul rînd, împotriva celor care se opun noului plan de fărîmi- 
țare monstruoasă a țării în state mici, plan care constituie un 
compromis între uniunile monopoliste din Occident. Se înțe
lege că congolezii nu pot accepta acest plan. Iată de ce el în- 
tîmpină o rezistență atît de înverșunată în rîndurile tuturor 
păturilor populației. Este întru totul evident că adepții împăr
țirii republicii, încurajați de stăpînii lor. se străduesc să de
capiteze mișcarea de protest organizată. Numai astfel se pot ex
plica recentele arestări”. Zvonuri care circulă la Leopoldville 
vorbesc despre o eventuală dizolvare a parlamentului care in
comodează oarecum pe marionetele colonialiste. De altfel, cea 
de-a 5-a sesiune parlamentară n-a reușit să întrunească numă
rul reglementar de membri, deoarece mulți parlamentari sînt 
arestați, iar alții au preferat să nu vină în capitală unde ar 
putea fi întemnițați. Agenția „Reuter” apreciază însă că grupul 
Adoula—Kasavubu nu va dizolva parlamentul deoarece noi a- 
legeri ar fi primejdioase pentru actualul guvern care suferă 
de o evidentă nepopulari tate. De aceea se crede că va intra 
din nou în scenă faimosul Mobutu, autorul a nenumărate fă
rădelegi.

Opinia publică mondială, care a fost martora uneltirilor co
lonialiste împotriva Republicii Congo în anii care au trecut 
de la proclamarea independenței tînărhlui stat, își ridică gla
sul de protest împotriva amestecului străin în treburile interne 
ale acestei țări și cere ca poporul congolez să fie lăsat să re
zolve singur problemele sale.

Z. FLOR-EA.
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