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Combinaful de industrializare a 
lemnului din Blaj. In fotografie, o 
zi obișnuită de muncă în depozitul 

de bușteni.

Foto: AGERPRES

COLOCVIU Proletari din toate țările, uniți-vă!

Prin modernizarea

Unitățile forestiere din re
giunea Bacău au fost înze
strate în cursul acestui an cu 
30 de noi funiculare din care 
10 construite din fonduri de 
mică mecanizare, 140 de fe- 
răstraie mecanice și cu alte 
mașini și utilaje moderne.

Dotarea cu utilaje noi pre
cum și folosirea mai bună a 
celor existente au făcut ca în 
prezent 42 la sută din masa 
lemnoasă exploatată în re
giune să fie doborîtă și faso
nată mecaliiic. La operațiile 
de scos și apropiat buștenii, 
mecanizarea a atins 35,5 la 
sută. Creșterea gradului de 
mecanizare a dus și la o mai 
bună valorificare a masei 
lemnoase. In 10 luni indicii de 
utilizare la lemnul de fag au 
sporit față de plan cu 2,5 la 
sută. Creșteri simțitoare s-au 
obținut și la lemnul de răși- 
noase. Aceasta a avut drept 
rezultat producerea peste pre
vederi a unei cantități de 
90 000 mc de lemn de lucru.

Numai produse
de calitateComuniștii de la Fabrica de tricotaje „Sebeșul“ din regiunea Hunedoara au pornit în prima jumătate a anului inițiativa „să dăm numai produse de calitatea 1“. In acest scop s-a întreprins o largă acțiune de ridicare a cunoștințelor profesionale ale muncitorilor.Muncitorii cu mai multă experiență în producție îi a- jută pe cei tineri să se deprindă cu alegerea firelor, cu mînuirea, întreținerea și utilizarea rațională a mașinilor.Toate aceste măsuri au făcut ca în ultimele 3 luni să Se dubleze numărul muncitorilor care realizează numai produse de calitatea I.Organizațiile de partid, de sindicat și U-T.M. folosesc forme diferite în activitatea de zi cu zi pentru generalizarea acestei valoroase inițiative. pentru a face ca în scurt timp toți muncitorii fabricii să realizeze numai produse de calitate superioară.

Muncitorii și tehnicienii sfafiu- 
nii experimentale agricole Le- 
cueni-Roman au dat un prefios 
sprijin specialiștilor de aici în 
activitatea de cercetare desfă
șurată de aceștia Și în procesul 
de producție și-au îmbogățit 
continuu bagajul cunoștințelor 
profesionale. Dar noutafi în 
meseria lor se ivesc aproape 
în fiecare zi. lată de ce, pentru 
ca să și le însușească, ei parti
cipă activ la învă|ămîntu' 

agrozootehnic.
Foto : AGERPRES
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• Seara, la căminul cul
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Versuri pentru cei de 
18 ani.
Comorile timpului liber. 
Cronica literară: „Casa“ 
de V. Rebreanu.
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în pag. a lll-a
La învățămîntul agro
zootehnic de 3 ani.
Pe urmele materialelor 
publicate.

Muncitor

tu prilejul sarhatoririi semicentenarului
Invătamintulul tehnic superior din Moldova

u

S-a terminat Al IlI-lea Un dispozitiv Foto: AGERPRES

Festival bienal

Ora de atelier a început. Tînă
rul inginer Avram llie, fost 
muncitor, explică unui grup de 
elevi ai Școlii profesionale 
„Electromagnetica“ cum se 

mînuiește strungul.

Cadrele didactice și studenții Institutului politehnic din lași au trimis 
cu prilejul sărbătoririi semicentenarului învătămîntului tehnic superior 
din Moldova o scrisoare C.C. al P.M.R., tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. In scrisoare ei își exprimă profunda recunoștință pentru 
grija deosebită și prețuirea pe care partidul, sfatul și tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej personal o manifestă pentru dezvoltarea științei și cul
turii, a învățămîntului superior din fara noastră.

Referindu-se la puternica dezvoltare a învătămîntului tehnic din Mol
dova, în anii puterii populare, scrisoarea arată printre altele : Dacă în 
anii 1913 1940 numai 548 studenți au absolvit Institutul politehnic din 
lași, în anul școlar 1961—1962 au absolvit 400 studenfi, iar în prezent 
wmează cursurile peste 5 000 studenfi. Fată de anul 1948, spafiuj de' 
invăfămînt a crescut de aproape cinci ori, numărul laboratoarelor de 
aproape trei ori, iar bibliotecii® au primit peste 150 000 de noi 
cărfi și reviste.

Sarcinile grandioase ale desăvîrșirii construcției socialiste stabilite de 
Congresul al IlI-lea al P.M.R., programul d® dezvoltare economică și 
social-culfurală a orașului și regiunii noastre deschid perspective neli
mitate d® muncă și creafie pentru oamenii de știință din lași — se arată 
în continuare în scrisoare.

~ Grijii manifestate de partid, colectivul de muncă al Institutului îi 
răspunde cu eforturi tot mai susținute în vederea ridicării conținutului 
muncii didactice și științifice, pentru legarea tot mai strînsă a activi
tății instructiv-educative de sarcinile actuale ale desăvîrșirii construcției 
socialiste, asigurînd astfel pregăirea unor cadre de ingineri cu temei
nice cunoștinfe profesionale și o înaltă conștiință socialistă.

Ne angajăm să nu precupețim nici un efort pentru ca Institutul nostru 
să se ridice la nivelul sarcinilor trasate de partid școlii superioară, con
tribuind astfel la progresul științei și culturii, la dezvoltarea multilate
rală a țării pe drumul desăvîrșirii construcției socialiste și trecerii trep
tate la comunism,

Zilele trecute am între
prins la Institutul de con
strucții din Capitală o an
chetă pe marginea pre
gătirilor care se fac aici 
în vederea obținerii unor 
rezultate cit mai bune în 
sesiunea de examene din 
iarnă.

— Au început pregăti
rile pentru examene ? 
Care sînt principalele 
probleme pe care le ur
măriți în ridicarea cali
tății învățăturii ? Iată în
trebările 
răspuns.

onf. univ. Nicula 
Iorgu — prorector al institutului :„Sesiunea se pregătește din prima zi a semestrului“. Acest prin- cunoscut a căpătat Cate- o acțiune pentru îmbunătăți-cipiu bine deja „putere de lege“, drele desfășoară susținută rea seminariilor, a proiectelor de an și a lucrărilor de laborator. La unele materii — analiza matematică , fizică, zistența materialelor etc. s-au tipărit foi volante conțin un anumit număr probleme indicate spre vare. De asemenea, cu rul cadrelor didactice, tipărit, pentru fiecare studiu în parte, planuri seminarii care au fost distribuite, încă de la începutul semestrului, studenților.

ce de rezol- ajuto- s-au an de de

Profesorii, conferențiarii, lectorii și asistenții au primit indicații să efectueze un control riguros asupra întregului proces de învățământ, asupra studenților mai s>ab pregătiți. Notările făcute de asistenți la materiile seminarizate sînt a- fișate lunar în fiecare facultate.în ce-i privește pe studenți — lor le revine o singură sarcină : să învețe!
• Conf. univ. Soare S. decan al Facultății de instalații și utilaj :în anii trecuți, foarte mult timp se consuma cu realizarea proiectelor. Anul acesta, temele de proiect au fost împărțite studenților, pe formulare tipărite, din primele zile ale semestrului. Ele conțin și in-

(Continuare în pag. a IlI-a)

construcția unui dig 
de 24 km

Zilele acestea 
unui dig pentru 
lui a terenurilor agricole din jurul comu
nelor Drăgănești-OIt, Dăneasa, Gostăvățu și 
altele din raionul Drăgănești-OIt, în supra
față totală de circa 10 000 hectare.

Digul este executat din pămînt bine ta- 
sat și are o lungime de 24 km. La construc
ția lui s-au folosit pe scară largă materia
le din resurse locale ca piatră, lemn, fas
cine, etc. Aceasta a contribuit Ia realizarea 
unui preț de cost mult mai mic decît cel 
prevăzut, obținîndu-se 
mativ 1 milion de lei.

Pentru întreținerea 
lui au fost construite 
linie telefonică.

s-a terminat construcția 
apărarea de viiturile Oltu-

economii de aproxi-

și exploatarea digu- 
trei cantoane

Anul XVIII, seria II nr. 4205

„I. L. Caiagiale“
Ultimele întreceri în cadrul fazei in

terregionale a celui de-al IlI-lea Festi
val bienal de teatru de amatori „I. L. 
Caragiale“ s-au desfășurat la Sinaia.

Timp de 4 zile pe scena casei de cul
tură din localitate s-au perindat cele 
mai bune echipe de teatru, recitatori, 
cititori artistici ai căminelor culturale și 
caselor de cultură din regiunile Argeș, 
București, Dobrogea și Ploiești, precum 
și din orașele București și Constanța.

Formațiile selecționate pe primele lo
curi se pregătesc acum pentru faza pe 
țară.

(Agerpres)
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pentru spart 
podurile de nisip
La schela Moreni s-a pus în funcțiune un 

dispozitiv pentru spart podurile de nisip, 
cauzate de viiturile în strat, iar apoi a fost 
folosit Ia toate sondele. Acest dispozitiv 
este confecționat pe baza uneia din cele 
1 200 de propuneri do măsuri tehnico-orga- 
nizatorice făcute în acest an de sondorii, 
brigadierii și inginerii de Ia Trustul de fo- 
raj-cxtracție Ploiești. Mai mult de 85 la 
sută din acestea au și fost aplicate, cu re
zultate hune, ceea ce a contribuit Ia ridi
carea producției unor sonde și la extragerea 
unor însemnate cantități de țiței peste plan. 
Petroliștii au obținut totodată în zece luni 
economii suplimentare la prețul de cost, a 
căror valoare depășește suma de 10 milioa
ne de lei.

PEDAGOGIE
LA

am cunoscut într-o 
duminică, la vreme 

'■ de seară. Cînd i-am 
bătut în ușă, la fe
reastră s-a mișcat o 
clipă perdeaua, ci
neva mă privea. Dar

numai o clipă. Apoi ușa 
deschis larg.

— Poftiți...
L-am recunoscut imediat, 

fotografia de la panoul 
onoare al întreprinderii de 
a Țiclenilor :

— Tovarășul Constantin 
pescu, brigadierul 1

— In persoană.
Ochi surîzători, amabili, 

pătrunzători și foarte mobili. Un 
obraz pe care arșița și vîntul îl 
arămiseră, dar fără să-l asprească; 
înfățișarea unui om despre care 
se spune, de obicei, că nu va îm- 
bătrîni niciodată.

In încăpere mai era 
sta la o masă, în fața 
desfăcut, și mă privea 
indispoziție.

Tovarășul Constantin 
tea să plece la teatru, 
el, Jintuindu-mă sever cu privirea.

Am vrut să mă retrag, dar ceva 
din atitudinea lui Constantin m-a 
făcut să ezit o secundă. Secunda 
în care Constantin și-a și formulat 
de altfel invitația :

— Mai stați puțin, odihniți-vă. 
încă nu-s gata de plecare...

Și s-a întors spre tînărul de la 
masă ; a încălecat pe-un scaun, 
rezemîndu-și brațele de spătar, 
confinuînd discuția pe care eu o 
întrerupsesem și în care era vor
ba de niște metode privind folo
sirea sapelor cu role pe fund...

s-a

'după 
de 

foraj

Po-

duri,

un tînăr : 
unui caiet 
cu vădită

je prega- 
Mi-a spus

SONDA
Tînărul asculta 
nota în caiet.

Spațiul nu ne 
criem scena pe 
doar, că asemenea întîmplări 
sînt rare 
că „musafirii“ îi încurcă 
programul timpului liber, 
gîndu-J, pentru < 
din orice fel de alte preocupări, 
„în fiecare zi la el e un du-te 
vino de oameni“, 
stea mai tîrziu 
rul

atent, întreba,

îngăduie să des- 
larg. Vom aminti 

nu 
în viața brigadierului ; 

mereu 
smul- 

ceasuri lungi,

îmi i 
pe drum 

găsisem în

pove- 
tînă-

I cape care-l

„O să ziceți ce nepoliti-meră.
coși, băiefii ăștia I Dar nu-i vina 
noastră, Constantin ne-a învățat 
așa, el ne cheamă mereu. Vin și 
din „brigada lui, vin și din alte 
brigăzi. Eu sînt dintr-o altă bri
gadă...".

lată de ce mi s-a părut intere
sant de aflat cum muncește Con
stantin F. Popescu cu oamenii, 
cum îl ajută, concret, în produc
ție, ce metode folosește cu ei.

Răspunsul l-am aflat în zilele ur
mătoare.

—- Ce s-a înfîmplaf, tovarășe 
Gridan î

Ochii brigadierului sînt severi, 
deși vocea nu și-a schimbat tim
brul firesc de prietenie și calm. 
Interpelatul își frămîntă în mîini 
șapca de postav negru, pătată de 
ulei. Nu răspunde. Tac și ceilalți 
din brigadă. Intîmplarea e clară, 
comentariile li se par inutile. 
Gheorghe Gridan a pus ulei din 
„grupa 400“ la pompe, în loc de 
„grupa 100" ; o neglijență ce 
trebuie sancționată aspru, ge loc, 
și cu asta — basta. Dar briga
dierul e de altă părere.

— Cel puțin — spune el, cu a- 
ceeași voce stăpînită — cel puțin 
|i-e clară greșeala l la să vedem...

începe un dialog care pasionea
ză, treptat, întreaga brigadă. Gri
dan e de părere că „la urma ur
mei, tot ulei e și unul și altul“. 
Ce se formalizează atîta brigadie
rul l Munca la sondă nu e o plim
bare pe bulevard, ea nu e lină, 
ci cu perioade de vîrf, de acce
lerare a respirației, cînd nu mai 
poți (chiar de-ai vrea I) să fii 
sclavul ultimului detaliu din rețe- 
tarele tehnice... Constantin îl as
cultă cu răbdare. Dă din cap, 
încurajîndu-l să continue. II îm
pinge chiar, cu intenția să-și dez
volte la maximum „teoriile“, 
aducîndu.le, încet, încet, la ab-

ILIE PURCARU
(Continuare în pag. a IlI-a)

*
...Scena se petrece la sondă, în 

pauza de prînz, sub un cer cu 
burniță rece.

Pentru oțelariile patriei-mai mult fier vechi!
Corespondenții noștri voluntari continuă să ne scrie despre 

munca pe care o desfășoară tinerii din întreaga țară pentru a 
trimite oțelăriiior cantități tot mai mari de fier vechi.

Redăm mai jos cîteva din scrisorile primite.

fier vechi dintre care peste 8 
tone au fost colectate din sec
torul particular. Asemenea ac
țiuni au fost organizate și de 
către tinerii de la secția hi
drotehnică care au colectat 
pînă acum aproape 60 de tone 
de fier vechi. (NĂSTASE CĂLIN, lăcătuș).

® Tinerii de la serviciul e- 
nergetic al Combinatului meta
lurgic Reșița, mobilizați de or
ganizația U.T.M., au organizat 
zilele trecute o nouă acțiune 
de colectare a fierului vechi. 
Ei au străbătut atît secțiile 
combinatului, cit și străzile o- 
rașului Reșița. De la începu
tul anului și pînă acum ei au 
reușit să strîngă 123 de tone de

>■ SUUJ atrnaa itna assaaa bumu.

• In ziua de 17 noiembrie 
a.c. un tren format din 25 va
goane încărcate cu fier vechi 
a străbătut regiunea Oltenia, 
îndreptîndu-se spre Reșița. 
Fierul vechi a fost adunat de 
tineri muncitori, colectiviști, 
elevi din orașele Tg. Jiu, Cra- 
iova, Tr. Severin, din satele 
raionului Tg. Jiu etc.

De la începutul anului și 
pînă în prezent, numai tinerii

de la Uzinele mecanice din 
Turnu Severin au colectat și 
expediat oțelăriiior cantitatea 
de 2 241 tone fier vechi. Din 
aceste cantități de fier vechi se 
poate scoate atît metal cit este 
necesar pentru construcția 
unui șlep de 1 000 tone sau a 
unui tanc petrolier de 1390 
tone sau a 275 vagoane tip 
I.T.D.

In acțiunea de colectare a 
fierului vechi s-au evidențiat 
în mod deosebit organizațiile 
de bază U.T.M. nr. 1 construc
ții, nr. 3 mecanică din sectorul 
1, nr. 7 mecanică B din secto
rul II și organizațiile nr. 13 și 
14 confecții și montaj vagoane, 
din sectorul III.

Garnitura s-a format cu o zi mai înainte în stația C.F.R. 
Tg. Jiu din 6 vagoane, la care

s-au atașat cele 15 vagoane cu 
fier colectat de tinerii din ora
șul Craiova și s-a completat 
la Tr. Severin, de unde, in- 
trînd pe teritoriul regiunii Ba
nat, s-a îndreptat spre oțelă- 
ria Reșiței.

Utemiștii și tinerii din regi
unea Oltenia s-au angajat să 
expedieze Reșiței, pînă 
sfîrșitul anului, încă patru ase
menea trenuri încărcate 
fier vechi colectat de ei. VIȘAN, N. PORUMBARU, respondenți voluntari).

a fost colectat și predat I.C.M.- 
ului aproape 12.000 kg de fier 
vechi pentru a fi expediat o- 
țelăriilor patriei.

In aceste acțiuni s-au evi
dențiat tinerii Vasile Soldea, 
Ion T. Gheorghe, Ananei 
Savu, Adrian Belacurencu și 
alții. Asemenea acțiuni vor 
mai fi organizate și în viitor. (N. NICHIFOR, activist al Comitetului regional U.T.M. Do- brogea).

Io
cu 

(A. 
co-

® Comitetul organizației de 
bază U.T.M. de la S.E.S.D.D.- 
Maliuc, mobilizînd un număr 
mare de tineri la acțiunea de 
colectare a fierului vechi a ob
ținut rezultate bune.

Astfel, In luna noiembrie,

® In ultimele zile, organiza
țiile de bază U.T.M. din raio
nul Caransebeș au antrenat în 
acțiunea de colectare a fieru
lui vechi peste 1700 de tineri 
care au colectat mai bine de 
54 
In 
de 
cei 
satul Berlova, de la Depoul de 
locomotive din Caransebeș 
precum și pionierii și școlarii 
de la Școala medie nr 1 din 
Caransebeș. (N. PÎRVU, funcționar).

de tone de metale vechi, 
frunte se situează tinerii 
la Uzinele „Oțelul roșu“, 
din orașul Caransebeș, din

8
I
I
i
I
I
I
I
8
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Rezerve nefolosite
Și în orașul Plo

iești se desfășoară 
cu intensitate ac
țiunea de 1 colectare 
a fierului vechi. Ti
nerii muncitori, pio
nieri și școlari, își 
organizează munca 
astfel ca măcar 
cîteva ore din tim
pul lor liber, să ia 
parte la această ac
țiune.

Iată însă că nu 
peste tot, munca 
acestor tineri are 
finalitate, că fierul 
vechi colectat de ei 
nu este ridicat la 
timp de organele 
I.C.M. pentru a fi 
expediat oțelăriiior. 
Așa se întîmplă, de 
exemplu, cu cele

circa 15 tone de fier 
vechi și șpan pro
venit din prelucra
re de la Uzina nr. 2.

De asemenea, pes
te 5 tone de 
vechi colectat 
elevii 
de la 
mentară nr. 19 au 
așteptat mai multe 
zile mașinile I.C.M.- 
ului, dar ele n-au 
mai venit.

Se mai întîmplă 
și altfel. La I.C.C.M. 
Brazi există mari 
cantități de fier 
vechi care așteaptă 
spre a fi colectate. 
’Această întreprin
dere avea planificat 
să expedieze zilele

fier 
de 

și pionierii 
Școala ele-

trecute un vagon 
cu fier vechi. în 
acest scop s-a re
partizat un vagon 
de cale ferată spe
cial pentru acest 
lucru. Curînd însă 
vagonul a trebuit 
să fie retras pentru 
a nu intra în loca
ție, deoarece fierul 
vechi nu fusese co
lectat. Comitetul 
organizației de bază 
U.T.M. de aici 
a făcut nimic 
acest sens.
teaptă ?,

Ce

nti 
în 

aș-

NICACOSTEL 
activist 

al Comitetului 
orășenesc U.T.M. 

Ploiești

Nu este ușor să conduci drumul 
a sute de fire. Virginia Pletosu — 
fruntașă în secția de urzit a Țesă- 
toriei din Păulești, regiunea Plo- 
iești, lucrează cu multă pricepere.

Ea stăpînește bine meseria.
Foto: AGERPRES



Atenție, concentrare. Este oră de curs. Din aceasta trebuie extras esențialul, notat tn caiet. în telul 
acesta, studiul individual oare va urma orei de curs va ti mai spornic. Studenții pe care-i vedeți in 

fotografie (de la Universitatea „Al. I. Cuza" din lași) cunosc acest principiu.
Fotos N. STELORIAN

A apărut

„Tînărul leninist“Revistă editată de C.C. alU.T.M.
noiembrie 1962

din sumar :
ÎN AJUTORUL 

PROPAGANDISTULUI
A. TACHE — Morala comunistă —■ cea mai dreaptă și mai nobilă morală.

VIATA U.T.M.M. SMARANDACHE — Ziua secretarului în raionul ■nostru.P. NIȚA — Munca politică 
tn sprijinul producțieiF. POPESCU — Organizația 
U.T.M. și întrecerea socialistăV. CONTOR — Căminul cultural se pregătește de iarnă

TRIBUNA
SECRETARULUII. NICOLESCU — Cum pregătim adunările generaleC. NICOLAE — Ce discutăm în adunările generaleM. SIMION — Forța educativă a adunărilor generale ale U.T.M.L. DUMITRESCU — Organizăm îndeplinirea hotărfrilor adunărilor generaleD. GHEORGHIU Fiecărui utemist o sarcină concretă

ȘCOLI ȘI PIONIERIC. BUDURU — învățămîn- tul politic al U.T.M. în școalaP. LUNGU — Viitorii mecanizatori

Concertul simfonic din săp- tămîna aceasta al Filarmonicii de Stat „George Enescu” dirijat de Mircea Basarab a inclus în afara celor Două Ca
pricii de Teodor Rogalski și a 
Concertului nr. 3 în Sol ma
jor pentru vioară și orchestră de Mozart (solistă Dina Schneidermann din R. P. Bulgaria) o lucrare în primă audiție : Simfonia IX-a de Anton 
Bruckncr, compozitorul care a intrat în istoria artei drept unul dintre cei mai de seamă simfoniști de la sfîrșitul veacului trecut.Se poate spune despre Simfonia IX-a pe care o vom auzi în concertul din săptămîna a- ceasta. radiodifuzat duminică la orele 11 că este „cîn- tecul de lebădă“ al compozitorului, nu numai fiindcă a murit fără a-i termina Alle- gro-ul final, ci și pentru faptul că însuși Bruckner a afirmat că această lucrare este „ultimul său cuvînt“ în muzică. Și cît de minunat sună acest rămas bun prin seninătatea sentimentului, soliditatea for

mei de construcție, măiestria orchestrației, minunata inventivitate melodică.în 1890. după 22 de ani de profesorat la Conservatorul din Viena, (printre elevii săi s-a numărat și Ciprian Po- rumbescu) Anton Bruckner s-a retras de la catedră spre a incepe lucrul la ultima simfonie. Absorbit total de compoziție, grav bolnav, compozito-

va amplifica pe măsura dezvoltării primei părți. Bruckner se dovedește și aici, ca și de-a lungul întregii simfonii, un neîntrecut arhitect sonor. Prima parte a simfoniei se încheie cu o codă strălucitoare în care vom recunoaște cu ușurință motivul inițial al lucrării.Partea a doua este un Scherzo bazat pe un dans popular austriac (laendler) în
IX-a de A* Bruckner

rui a renunțat în anul 1892 și la postul de organist al capelei imperiale dorind să termine cît mai curînd această lucrare.
Simfonia, dedicată lui Ri- chard Wagner. debutează printr-un pasagiu ascendent, suprapus pe un tremolo al instrumentelor cu coarde. Curînd își face apariția, la întreaga orchestră în forte, marea temă a simfoniei oare se

ritm de vals. Alternînd pasa- giile în pizzicato (coarde ciupite) cu momentul dansant ce constituie miezul acestei părți, compozitorul realizează nu numai un inedit contrast de expresie, ci o remarcabilă pagină a acestei minunate simfonii.Solemn și de o rară seninătate, răsună Adagio-ul final al lucrării. Compozitorul scrutează drumul parcurs în viață. Un pasagiu ascendent al coardelor se pare că-1 înalță pe

compozitorul ce-și adună ultimele forțe spre a termina lucrarea la care ținea atît de mult. Dar curînd, o suită armonică descendentă, de un suflu reținut, atribuită cornilor și tubei prind parcă să dea glas cuvintelor lui Bruckner : „Acesta este rămasul bun de la viață”. Din revenirea temelor, din explozia alămurilor ce vor cuprinde apoi întreaga orchestră, se simte lupta fizică, zbuciumul suprem al omului care încearcă să învingă. Simfonia se încheie cu eternul surîs melodic al lui Bruckner într-o transparență instrumentală de o negrăită frumusețe artistică.Este greu de anticipat asupra ideilor ce urmau să fie incluse în Finalul lucrării, dar niciodată simfoniile lui Bruckner n-au lăsat ascultătorului impresia omului învins. Și Simfonia a IX-a ca și cele mai multe dintre lucrările lui Bruckner vorbesc din plin despre dragostea de viață, de luptă a creatorului.
VIOREL COSMA

■— SEARA, LA CĂMINUL CULTURAL -
n această perioadă, căminele culturale au largi posibilități să intensifice activitatea cultural-edu-cativă de masă, a- trăgînd la acțiunile pe care le organizează un mare număr de colectiviști.Ce se petrece seara la căminul cultural ? Iată uneleconstatări făcute în urma unui raid întreprins zilele trecute prin cîteva cămine culturale din raionul Caracal.E seară. La această oră activitatea căminului cultural din comuna Amărăștii de Jos este în plină desfășurare- Sălile strălucind de curățenie, aranjate cu gust sînt ocupate în special de tineri. Unii joacă șah, alții răsfoiesc ultima carte împrumutată de la bibliotecă, cei mai mulți ascultă emisiunea radio. Din sala mare de spectacole, ultimele acorduri ale unui cîn- tec ne fac atenți că repetiția coriștilor este pe sfîrșite... A- semenea activități sînt obișnuite. La ele întîlnești zilnic în sala căminului 50-60 de tineri.Pentru această seară de marți, însă, programul prevede „întrebări și răspunsuri“ pe tema : Producțiile mari pot- deveni producții obișnuite. A- ceastă acțiune constituie de fapt punctul de atracție al serii. Acum, în miez de toamnă,' cînd anul agricol e Pe sfîrșite, o trecere în revistă a rezultatelor obținute, cu discutarea „pe viu“ a cauzelor ce au determinat obținerea de producții diferite de la o parcelă la alta în aceleași condiții de climă și sol, este nu numai interesantă dar și foarte utilă. Numărul mare de întrebări venite la colectivul de specialiști invitați de consiliul de conducere al căminului să se ocupe de organizarea acestei seri este un indiciu că activi-

tatea propusă i-a interesat pe colectiviști, s-a situat în centrul problemelor care-i preocupă.Nu este încă ora de începere, dar în fața căminului s-au adunat, deja, cîteva sute de colectiviști. Oamenii s-au obișnuit să vină aici în fiecare seară, sînt atrași de discuțiile ce se poartă, dar mai ales de tematica fiecărei seri înscrise în programul căminului, care de fiecare dată reușește să fie în actualitate.Iată, de pildă, în continuare programul acestei săptămîni : 
miercuri : în afara programului obișnuit se va desfășura „Jurnalul vorbit“ — un documentar pe diverse teme științifice, culturale, agrotehnice. Săptămîna aceasta documentarul are ca temă „Sputnici și nave cosmice“. Joia este rezervată tineretului (aceasta nu înseamnă însă că vîrstnicii nu trec pe la cămin). Joile tineretului nu sînt numai simple seri de dans. Aici, în cadrul lor se organizează concursuri „Cine știe, răspunde“ pe teme profesionale, recenzii, se organizează seri de ghicitori etc.

Vineri : seară de citit în colectiv; sîmbătă : program de informări politice, iar dumi
nică, o conferință urmată de spectacole ale echipei artistice și horă țărănească.Un rol de seamă îi revine

activității artistice. Căminul are un cor de 105 persoane, un ansamblu de dansuri de 74 persoane, o echipă de teatru și o brigadă artistică de agitație. Coriștii vin de două ori pe săptămîn£ la cămin să învețe cîntece noi, dar să și prezinte spectacole pe scenă.
*La numai doi kilometri de Amărăștii de Jos se înalță casele celor din Amărăștii de Sus. Și căminul cultural de aici întreprinde adesea acțiuni interesante printre care se remarcă mai cu seamă acelea legate de răspîndirea cărții în rîndul colectiviștilor. Numărul cărților împrumutate de la în- ceDutul anului se apropie de 2 000.Totuși numărul celor care seara vin la căminul cultural nu trece de 25. De ce? La prima vedere activitatea de la o zi la alta pare a fi variată, temele interesante. Iată un exemplu. In program figura o seară cu tema „Cum am obținut recolte mari de grîu și de porumb“. Dar cum s-a desfășurat ea ? Un profesor a citit broșura „Cum am obținut recolte mari de grîu și porumb“ și cu aceasta acțiunea s-a încheiat. Experiența transmisă de broșură nu a fost împletită cu propria experiență a colectiviștilor și de aceea ex

punerea nici n-a trezit interesul cuvenit. Desigur, cu totul altfel ar fi fost rezultatul dacă această expunere — pe o temă atît de valoroasă — ar fi pornit tocmai de la exemplele concrete din viața satului, dînd răspuns unor probleme practice, a căror rezolvare imediată îi preocupă pe colectiviști.Situații asemănătoare am întîlnit și în alte cămine culturale la Redea, Stoenești, Ce- laru. La aceste cămine sînt foarte rare activitățile care se adresează tinerilor colectiviști. Or, căminul poate să-i ajute, prin activități culturale bogate în conținut, să muncească mai bine, să-și însușească experiența înaintată, să-și ridice necontenit nivelul de cunoștințe politice, științifice, de cultură generală. La îndeplinirea acestei sarcini de răspundere a căminului cultural sînt chemate să contribuie din plin organizațiile U.T.M. Să ajute conducerea căminului în organizarea unor manifestări care să atragă tineretul să facă din căminul cultural unul din locurile cele mai îndrăgite din sat.
VASILE BARAC 

corespondent 
al „Scînteii tineretului“ 
pentru regiunea Oltenia

Peste 1 000 000 
de spectatori 

la cinematografele 
din HunedoaraFilmele prezentate anul a- 

cesta la cele i cinematografe din Hunedoara au fost vizio
nate de peste 1 000 000 de spec
tatori. Această cifră este egală 
cu aceea a spectatorilor din 
anul 1950 de pe tot cuprinsul 
regiunii Hunedoara. '

Profesoara predă o nouă lecfie ? Nu, acum Popa Maria, tînăra absolventă a Facultății de istorie de 
la Universitatea „Al. I. Cuza” din lași se află în clasa în care este dirigintă. Deseori, în orele de 

dirigenfie discută cu elevii despre munca clasei.
Foto: A. TUDOR

I. Crînguleanu

U R A R E

Intrați curajos în rînduri cu noi
Să făurim pe pămint Comuna visată ! 
Vă doresc să nu auziți niciodată 
Cum se frînge lumea-n război.

doresc secoli de pace ;
Chiar lingă soare să zburafi împreună ! 
Pentru voi cerul tot mai albastru se face 
Și țara cu noi bogății se-ncunună.
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Vă doresc secoli de pace.
P _  ... ..  ...  _ _

A. I. Zăinescu

flNERET

I
ată o carte popu
lată de o foarte 
variată galerie de 
personaje bine de
cupate. Expuse 
privirii din diver
se fețe - chiar 
cînd rolul lor e secundar — 

atrase în acțiune în mo
mentul oportun, eroii deșteaptă un interes viu, ca și 
cum fiecare dintre ei ar con
ține germenul unui destin pro
priu, meritind să fie urmărit 
ca atare. De aceea, în afara 
eroilor principali, un Antim 
Bota, un George Drajă, sau 
chiar un Ion Napeu, ascund o 
dramă posibilă, o mică lume. 
Aptitudinea plastică, puterea 
plăsmuitoare de personaje — 
alcătuind o însușire prețioasă 
și din păcate destul de rar cul
tivată în proza noastră — se asociază cu simțul atmosferei și chiar cu o vibrație lirică pe 
care autorul, altădată stăpmit 
de ea, astădată o strunește. 
Poetizarea realității a dispărut, 
lăsînd loc unei intuiții a poe
ziei autentice, degajate de ca
drul natural, de o efuziune de
licată ori violentă de simțire, 
iar gustul pentru situațiile 
simbolice nu apare decît rare
ori ostentativ. Potențînd aceste 
virtuți, „Casa“ dezvoltă pro
bleme interesante, actuale, ale 
satului, și generatoare de con
flicte vehemente. Ciocnirile se 
desfășoară pe două planuri : 
unul frământă „Casa“ în care 
Isaia loța a intrat cu gîndul

căpătuirii, iar celălalt, satul, 
gospodăria colectivă, unde ce
rințele progresului, noile sar
cini și masa țăranilor se iz
besc de un președinte cînd- 
va destoinic, dar acum de
pășit de evenimente, ama
tor de profituri personale și 
viciat de apucături despotice. 
Mutați de pe o scenă pe alta, 
asistăm însă cu pasiune mai 
ales la spectacolul prezentat 
pe cea dintîi. Deși parcursul 
dramatic e șerpuitor, cu nu
meroase meandre care te fac 
să crezi că nu înaintezi, totuși 
o tensiune mocnită și în reali
tate progresivă antrenează pa
șii. încă de la primele replici, 
bănuim adversitatea care, spo
rită pînă la dușmănie deschisă 
în final, macină familia lui 
Iroftei Vdilă. Isaia nu se poate 
adapta mediului chiaburesc, 
mentalității socrului care, din 
interes, a acceptat de ginere 
pe fostul sărăntoc, treeîndu-i 
și cîteva jugăre pe numele lui. 
Nu poate fi nici indiferent la 
manifestările de egoism sălba
tic ale acestuia față de pro
pria mamă, și nici nu-și poate 
înăbuși dragostea pentru So- 
lomia (nevastă-sa, Anica, fiind, 
înainte de orice, fiica tatălui 
ei). Oricît de tenace i-ar fi por

nirile individualiste, oricît de 
brutal se silește să fie cu alții 
sau chiar cu sine, umanitatea 
sa, fie și elementară, se zbu
ciumă. Năzuințele obscure de 
demnitate, de onestitate, (în
treținute și de nostalgiile amo
roase), la care se adaugă o-

probiul tacit al obștei, și cel 
deschis, mușcător, al prietenu
lui său George Drajă, îl îm
ping spre înțelegerea treptată 
a condiției reale, a dezumani
zării sale în casa chiaburului. 
Jocul de forțe, mecanica pre
siunilor sufocante exercitate 
asupra lui Isaia în cercuri tot 
mai strînse și opoziția sa gre
oaie, lineari gata să capituleze,

complice, tot efortul acestor în
vinși se îndreaptă spre păstra
rea aparenței contrare, de în
vingători, sau cel puțin de ne- 
clintiți în împresurare. E sen
sul „liniștii împăcate“ atît de 
scumpe lui Iroftei, al armoniei 
raporturilor familiare, bazate 
pe recunoașterea autorității 
bătrînului, al ritmului munci
lor pe care le execută neva-
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Fiți bineveniți între 
Cu arborii țării cei 
Soarele — steag luminos care cheamă 
Descătușindu-ne toate puterile —

Ei, fără teamă, din noaptea restriștilor 
L-au Înălțat mai aproape de noi și, de-atunci 
Tînăr, asemeni doar lor, comuniștilor, 
Soarele-și flutură steagul de raze prelungi.
Dragostea noastră puternică, mare.
Cu fiece rază a lui ca de-un vis se cuprinde 
Și-n fiece vis Incă-un cer, mai aproape, răsare 
Netulburat ca privirile noastre, fierbinte.
Mîndria și cinstea, și crezu-n partid. 
Și soarele, — o vîrstă ne dau, nesecată 
Fîntlnă din care-nsetat de-ai sorbit. 
Lumină e viața, și cîntec e, toată.
Fiți bineveniți între noi, cei de-o vîrstă 
Cu arborii țării cei tineri, cu zorile. 
Innobilînd cu privirea lumina augustă 
A soarelui, pe toate șantierele. 
Să nu ne stea niciodată puterile 
Și brațele să cînte pe unelte 
Ca

noi, cei de-o samă 
tineri, cu șantierele.

Invățați cum se pune o cărămidă în zid ; 
Cum se face o pline ; învăfafi cum se zboară 
Pe aripa visului dat de partid. 
Care a făcut pentru noi primăvara.

Expoziție 
a artiștilor amatori din lași

Peste 60 de*'lucrări in ulei, 
acuarelă și cărbune sînt pre
zentate la expoziția deschisă 
de curînd in holul Casei de 
cultură a sindicatelor din Iași.

Autorii lucrărilor expuse 
sînt muncitori, tehnicieni și 
funcționari de la Atelierele

de reparat material rulant 
„Ilie Pintilie“, de la fabrica 
de mobilă și din alte între
prinderi ieșene. Lucrările ex
puse înfățișează aspecte de 
muncă, portrete de muncitori 
fruntași, reconstrucția orașu
lui etc.

amenințătoare. Insistența lui 
loța asupra frigului ce dom
nește în casă alarmează suspi
ciunile bătrînului. Refuzul de 
a lua masa laolaltă cu ceilalți 
dezlănțuie un comentariu fu
rios, după cum hotărîrea lui 
Isaia, de a nu mai dormi lin
gă nevastă — transforma bă
nuiala acesteia în certitudine, 
și prevestește ruptura sufle
tească nu numai între soți, dar 
și aceea dintre familie și erou. 
Un acces de beție al socrului 
care, tăvălindu-se pe podea, 
murdar, mânjit de mâncare, 
proferează injurii, amenințări

dar cu afirmări neașteptate, 
constituie principalul punct de 
atracție al cărții. Vasile Re- 
breanu se relevă și un iscusit 
regizor al unei astfel de dezba
teri specifice proprietății pri
vate asupra pămîntului, mani
festate însă în împrejurări is
torice complet schimbate. 
Casa foștilor chiaburi, departe 
de a mai fi inima satului, e 
dimpotrivă, o insulă, un colț 
tot mai izolat, detestat și oco
lit, abandonat parcă propriei 
descompuneri. In universul în
chis, supraviețuitorii orînduirii 
dărîmate se auto-devoră, pra
dă neputinței de a-și mai exer
cita nestînjenit puterea.

Folosindu-l pe loța mai mult 
ca instrument decît ca un

V. Rebre
sta, fata și, în primul rînd, gi
nerele. Caracterul iluzoriu al 
ambițiilor, șubrezenia rela
țiilor, ostilitatea în fierbere se 
trădează in crisparea fiecărui 
gest, în pînda reciprocă, în 
schimburile de priviri otrăvite și replici usturătoare, mergînd 
de la aluzii și înțepături la sar
casm și irupții de dezgust, 
exasperare, ură. Impulsurile 
deghizate, încrucișările din 
umbră între tabere se comple
tează cu reacții violente des
chise, cu gesturi spectaculoase. 
Conflictul e susceptibil în egală 
măsură de forme discrete și 
vulcanice, în general fiecare 
detaliu, observație sau expre
sia anodină capătă o semnifi
cație agresivă, o sticliră rea,

anu
amestecate cu mărturii de ură 
deznădăjduită, provoaoă sila 
fizică a lui Isaia. Se rețin de a- 
semenea episoadele amoroa
se, .întunecate brusc de coșma
rul familial, minate de lipsa 
de perspectivă, torturate de 
nevoia de a se ascunde, ca și 
scena de o intensitate haluci
nantă în care, mama socrului 
își blesteamă feciorul și între
gul său neam, pe cîmpul brăz
dat de fulgere. O intuiție 
exactă a caracterului lui loța 
dovedește modul în care este 
rezolvată drama acestuia, loța 
găsește puterea de a se smulge 
din păienjeniș, și, după părăsi
rea socrului în plin cîmp, își 
depune cererea de înscriere în 
gospodărie. Actul e însă tar

div, întruct Solomia nu mai 
poate fi ciștigată; e atacat de 
fosta familie și azvîrlit în ne
simțire undeva, pe pămîntul 
pentru care se umilise, ca odi
nioară Ion. Răspunzînd și aici 
modelului clasic, Vasile Re- 
breanu își pune eroul într-o 
ultimă zvîcnire de energie, 
să-și ridice, ochii spre lumină, 
în timp ce printre degete i se 
scurg fire de țărînă. E expre
sia simbolică, dar justificată 
de situația însăși, a înțelegerii. 
Angrenat într-un conflict or
ganic, lasaia loța e o figură 
plină de relief, după cum, da
torită aceluiași fundament, So
lomia își impune chipul vigu
ros, pulsînd de neastîmpăr vi
tal, cu o personalitate care o 
face să triumfe mai lesne din 
încercările impuse de traiul în 
familia fratelui lui Iroftei.

Așa cum a arătat pînă acum 
critica, conflictul dintre colec
tiviști, în frunte cu instructo
rul de partid Ion Dura și pre
ședintele Dumitru Palie și a 
acoliților lui, evoluează pe o 
traiectorie absolut paralelă, 
lipsită de o legătură strînsă cu 
linia acțiunii în casa propriu- 
zisă. încercările de a stabili 
o comunicație între comparti
mente sînt șovăitoare, necon
vingătoare. Principala obiecție 
nu ține însă de problema con
strucției romanului. Eforturile 
scriitorului de a înfățișa com
plicația Și vigoarea dezbateri
lor între forțele avansate ale 
satului și reprezentanții vechi
lor practici nu reușesc să su
plinească lacunele de fond ale 
conflictului. Ion Dura, menit 
să fie motorul acțiunii, facto
rul de stimulare și coordonare a ripostei obștești, procedează 
cu o încetineală, o precauție 
nejustificată de necesități, im-

Cetina se va acoperi, poate, curînd, cu mantia albă a zăpezii. 
Deocamdată însă, la Slănicul Moldovei, turiștii sosiți la odihnă se 

bucură de frumusețea peisajului de toamnă tîrzie.

Comorile 
timpului liber

Mihu Dragomir

■
 oțiunea de timp

este astăzi în cen
trul multor discu
ții. Literatura ști- 
ințifico-fantastică 

a popularizat — și 
se pare că nu re

nunță ușor la această temă — 
așa-numitul „paradox al lui 
Eistein“, dintr-o dorință fi
rească de a concretiza supune
rea timpului de către om. 
Cine nu rîvnește să poată rea
liza în decursul unui an ceea 
ce în mod obișnuit se reali
zează în doi ? De fapt, trecerea 
timpului a încetat să mai fie 
egală pentru toți. Cu cîțiva 
ani în urmă, fruntașii în mun
că, depășind planurile anuale, 
erau salutați ca adevărați cu
ceritori ai viitorului. Acum, 
colective întregi, ramuri în
tregi ale industriei noastre se 
mândresc cu asemenea depă
șiri, la sfîrșitul fiecărui an sînt 
smulse cîteva zile măcar din 
anul viitor. Bătălia „contra 
cronometrului“, cum s-ar spu-

pusă mai degrabă de dorința 
autorului de a-1 prezenta cît 
mai nuanțat și interesant, cît 
mai „original". Însuși motivul, 
de fapt pretextul ce-l folosesc 
împotriva sa cei care vor să-l 
compromită, este prea firav. 
(Dura primise o cerere de in
trare în colectivă, fără să con
troleze dacă semnatarul — 
unul din familia lui Udilă — 
îndeplinea condițiile corespun
zătoare. De asemenea, în ra
port cu obiectivul central al 
intervenției sale în roman, son
dajele practice in conștiința 
sătenilor, — fie și foarte sub
tile, și practicate cu o îndemâ
nare delicată, — ca și medita
țiile sale, consumate în con
vorbiri cu el însuși, sau reve
riile cu privire la viitor, legă
nate împreună cu soția lui, a- 
par prea subliniate, însoțite de 
o ușoară ostentație.

Drept urmare și mobilizarea 
propriuzisă a masei, cu toate 
că i se rezervă rolul decisiv 
în demascarea abuzurilor pre
ședintelui, apare ca un proces 
insuficient de dinamic. Și este 
regretabil pentrucă — dincolo 
de expresivitatea aproape a 
fiecărui personaj — și a mul
tora dintre scenele ce promo
vează în prim plan una ori 
alta dintre trăsăturile eroilor 
secundari, ambianța satului, 
culoarea specifică imprimată 
de concepțiile și stilul de viață 
socialist are autenticitate și 
un anume farmec.

Sîntem la primul volum, și 
calitățile incontestabile de pro
zator, de creator de oameni, 
și conflicte, ale lui Vasile Re- 
breanu. ne îndreptățesc încre
derea cu care așteptăm depă
șirea dificultăților semnalate.

M. PETROVEANU

ne în sport, este in plină des
fășurare, nu în sensul eistei- 
nian al cuvîntului, ci printr-un 
nou punct de vedere asupra 
organizării timpului. Al tim
pului de muncă și, bineînțeles, 
al timpului liber. Adolescentul 
spune, gîndindu-se la timpul 
cînd își va putea realiza inten
țiile : „după ce voi termina 
școala“. Tînărul spune : „peste 
un an“. Omul matur spune: 
„anul acesta". Bătrînul spune: 
„mîine“. Perspectiva asupra 
timpului se schimbă mereu, 
deoarece zi de zi acumulăm 
mai multe cunoștințe și expe
riență. Pentru ca „după ce 
vom termina școala“ să putem 
realiza intr-adevăr ceea ce 
acum doar ne propunem, tim
pul prezent trebuie pus din 
plin în slujba viitorului. Setea 
de cunoștințe nu poate fi, de
sigur, satisfăcută, mai ales în 
adolescență, oricît de mult am 
acumula, simțim la fiecare pas 
că avem noi ținuturi de cu
cerit. Și astfel, ceea ce numim 
în general „timpul liber“ de
vine o poartă larg deschisă 
către orizonturi noi. Timpul 
liber, pentru adolescent și 
pentru tînăr, înseamnă con
tactul de neuitat cu tezaurul 
Galeriilor de artă, intimitatea 
cu maeștrii artei naționale și 
mondiale. Timpul liber în
seamnă serile cînd descoperi 
toată intensitatea teatrului, 
cînd stînd tăcut în fotoliul tău 
asculți vorba caustică a lui 
Caragiale, îngindurările lui Ce- 
hov și marile întrebări ale lui 
Shakespeare. Timpul liber în
seamnă cufundarea în muzică 
și poezie, descoperirea atîtor 
continente noi cîte se ascund 
în cărțile marilor scriitori 
clasici și contemporani. Ca o 
ploaie binefăcătoare, timpul 
liber petrecut astfel rodește 
apoi în gîndurile și visele noa
stre, pregătindu-ne pentru cu
cerirea viitorului. Se știe cit 
de complex și de minuțios 
este organizat timpul de mun
că al cosmonauților sovietici. 
Dar se știe, de asemenea, că 
în timpul lor liber — o, mult 
mai redus decît al nostru ! — 
ei se pregătesc tot pentru 
zbor, citind literatura marilor 
maeștri, sau ascultind capodo
perele muzicii. Cu atât mai 
mult cei încă foarte tineri pot 
ciștiga întt-un an cît se putea 
cîștiga nu prea de mult în 
doi, sau chiar mai mult. Să 
fim cît mai bogați în cunoș
tințe, în vise, în idealuri. 
Timpul curge indiferent nu
mai pentru cei care se lasă să 
plutească la suprafața lui. 
Pentru cei care știu să-l fo
losească, timpul devine un 
aliat prețios. Iar timpul liber, 
îmbogățindu-ne, ne ajută si 
privim cu și mai multă încre
dere viitorul.



la invățămintu!
agrozootehnic 

de 3 ani

Planfează vița de vie 
pe terenurile 

nisipoase

Lecții interesante, 
bine pregătite

I

ursanții ascultau cu atenție și își notau în caietele de stu
diu tot ce li se părea mai interesant. Lectora, utemista 
Silvia Cantaragiu, inginer agronom la gospodăria colectivă 
„Unirea"-Mizil, vorbea clar, pe înțelesul tuturor. Aproape 
la fiecare frază, la fiecare capitol, lecția era însoțită de 
exemple concrete din gospodăria colectivă. Le vorbea 
acum despre dezvoltarea avutului obștesc. Inginera s-a

îngrijit din timp ca lecția din manual să fie îmbogățită cu exemple con
crete din colectivă. A stat de vorbă ou membrii consiliului de condu
cere, s-a interesat cum a evoluat fondul de bază și pe ce căi. De la 
brigadieri a aflat cum s-au dezvoltat sectoarele : zootehnic, viticol, le

gumicol. Apoi s-a interesat de evoluția producțiilor d0 grîu, porumb și 
sfedlă de zahăr. Toate eceste date îi erau necesare pentru a demonstra 
practic de unde au izvorît veniturile colectiviștilor, venituri care au 
sporit an de an. De la școala profesională agricolă din localitate a 
procurat unele materiale: grafice, planșe. Astfel pregătită, lectora nu 
s-a mărginit numai la ceea ce se spune în lecția a doua din manualul 
„Cultura plantelor de cîmp”. De exemplu, cînd a fost vorba de fondul 
de semințe, a pus pe masă cîteva borcănașe. In fiecare dintre ele erau 
semințe din diferite soiuri care s-au cultivat în acest an în colectivă : 
„B 301", „Scorospelka", „Bezostaia".

După ce lectora a arătat că sămînfa de mare productivitate consti
tuie una din condițiile de bază pentru obținerea unor recolte sporite 
s-au făcut exemplificări.

— Știți cu toții — a spus inginera — că gospodăria noastră a avut 
în acest an 200 de hectare cu grîu. Tarlalele au fost la fel de bine lu
crate și întreținute. Terenul a fost același. Am obținut în medie 2 023 
de kg la hectar. Pe o tarla de 50 de hectare am obținut însă 2 500 de 
kg, iar de pe alta, mai mică, 1 820 de kg, Rezultă deci că. sămînfa a 
fost aceea care a influențat asupra producției. Pe tarlaua cu producție 
mare am semănat soiul „Bezostaia" iar pe cealaltă „B 301". In solul 
nostru „merge" mai bine „Bezostaia". E mai rezistent la ger, și nu se 
scutură repede din spic.

Și lectora a ridicat pe rînd borcănașele cu semințe, explicînd struc
tura bobului, puterea de germinație și încolțite, calitățile lui de pro
ducție. Exemple concrete din experiența practică a colectiviștilor s-au 
dat și cînd a fost vorba despre importanța furajelor în dezvoltarea 
sectorului zootehnic și. alte probleme. Cei 50 de cursanți, tineri și vîrst- 
nici, cunoșteau unele lucruri despre care vorbea lectora dar acum și 
le împrospătau, le deveneau mai clare și le înțelegeau mai bine. La 
urmă, unii cursanți au pus întrebări și lectora le-a răspuns convingător, 
pe înțelesul lor. Lazăr Moise, Hanganu Cristina, Constantin Lupu și alți 
tineri cursanți au cerut să le arate cum s-au dezvoltat sectoarele zoo
tehnic și viticol și ce venituri au adus ele pe ultimii trei ani și care alți 
factori au contribuit la dezvoltarea avutului obștesc. S-au dat răspun
suri cu privire la alocările bănești din veniturile anuale, la dezvoltarea 
legumicultorii, la extinderea culturii de planfe tehnice etc. Lectora a 
discutat apoi cu unii dintre cursanți care doresc să primească consulta
ții în perioada dintre două lecții. Apoi l-a rugat pe Lazăr Moise, secre
tarul organizației U.T.M. din gospodărie, să-i recomande cîțiva tineri 
care s-o ajute la culegerea materialului faptic pentru pregătirea lecției 
următoare.

Unitățile agricole socialiste din Oltenia continuă plantarea viței de vie pe terenurile nisipoase. Gospodăria colectivă din comuna Gîrla Mare a terminat plantarea pe toate cele 12 hectare prevăzute, iar în G.A.C. din comunele Ciuper- cenii Noi și Vechi și Ghidiciu, lucrările se apropie de sfîrșit. La plantarea viței de vie, colectiviștii folosesc experiența unor unități fruntașe printre care cele din Piscu Sadovei, Dăbuleni și Călărași. De pe urma punerii în valoare, cu cîțiva ani în urmă, a terenurilor nisipoase prin plantații de viță de vie, aceste unități au realizat producții de 4 000—8 000 kg struguri la hectar.G.A.S și G.A.C. din Oltenia plantează în toamna aceasta viță de vie pe alte 737 hectare din care mai mult de jumătate pe terenuri nisipoase. Totodată se pregătesc pentru plantările de primăvară încă 500 de ha. Se va ajunge astfel ca suprafața plantată cu viță de vie pe nisipuri să totalizeze 6 500 ha.
Trei buni prieteni : loan Beck, Gheorghe Elgetd și Racotzi Francisc. Lucrează în secția montaj-lăcăfușe<rie a Uzinelor mecanice din 

Timișoara. De ce sînt veseli? Echipa din cere fac porte a realizat 48 000 lei economii.
Foto: N. STELORIAN

Festivalul
artistic

Te cintăm,
te slăvim

Republică !"
Peste 60 000 artiști amatori 

din regiunea Bacău, aparți- 
nînd formațiilor artistice ale 
așezămintelor culturale, sin
dicatelor și cooperației mește
șugărești participă la faza 
comunală a festivalului artis
tic „Te cintăm, te slăvim Re
publică !“ — inițiat 
regională a creației 
Bacău.

După desfășurarea
comunale, intercomunale 
raionale, cele mai bune for
mații artistice vor prezenta pe 
scena Teatrului de stat din 
Bacău un spectacol festiv.

de Casa 
populare

fazelor

NICOLAE BARBU

(Agerpres) Pe urmele materialelor publicate
mmcwri....................... ... . ..... 11 ii i  — mm—           -     —,

Povestea veche a unui club“

Din activitatea practică 
a colectiviștilor| nii veneau de la cîmp, unde transportaseră îngră- j șăminte, alții de la sectorul zootehnic. Treburi sînt destule de făcut în gospodărie, deși toamna-i pe ' isprăvite. Dar cea mai importantă problemă este acum înVățămîntul agrozootehnic. De aceea la ora fixată „elevii“ erau prezenți. în același timp a sosit în sala de cursuri și lectorul, tînărul Petru Anca,inginerul agronom al gospodăriei colective din Cisteiul de Mureș, raionul Aiud. Conform programei, urma lecția „Dezvoltarea intensivă și multilaterală a producției“. Intr-un caiet avea făcută de acasă schița lecției, cu ideile și exemplele principale. Avea însă cu el și cîteva dosare. Pentru exemplificări mai concrete. Dosarele conțineau situații din gospodărie : planuri și realizări. Oglinda gospodăriei. Le studiase bine pe toate, își făcuse conspecte.în sală s-a făcut liniște și lectorul își începe expunerea. Vorbește rar, cursiv, alegînd și alcătuind frazele cu cuvinte pe care să le înțeleagă toți. Explică ce înseamnă să dezvolți agricultura multilateral. Folosește multe comparații și exemple.— ...în condițiile marii gospodării colective, producția agricolă se dezvoltă pe baza unui plan. Dezvoltăm acele ramuri pentru care gospodăria are condiții bune. Uite, noi dezvoltăm cultura plantelor de cîmp, a plantelor tehnice, legumicultura, viticultura pentru că avem condiții corespunzătoare de sol și de climă. Dezvoltăm zootehnia pentru că avem pășuni și finețe și pentru că e un sector care aduce venituri mari și gospodăriei și colectiviștilor. Aceasta înseamnă dezvoltare multilaterală.Și lectorul continuă să explice. Apoi lămurește ce înseamnă să dezvolți agricultura intensiv.— Adică să obții o producție tot mai mare de pe aceeași suprafață de teren — spunea el — să asigurăm astfel necesarul de produse agricole în primul rînd pe baza creșterii producției la hectar și nu prin extinderea suprafeței, pentru că suprafața de teren nu se-ntinde, nu e elastică. Noi, colectiviștii, cu ajutorul agrotehnicii, al mașinilor moderne și al semințelor de soi cu care ne ajută statul, putem, printr-o muncă bine organizată, să obținem de pe aceeași unitate de suprafață recolte sporite.Pentru ilustrarea lecției, lectorul recurge la fapte, cifre și exemple din gospodărie. în acest fel colectiviștii înțeleg mai bine. A vorbit pe larg despre căile prin care se poate face o agricultură intensivă, prin care se pot obține producții mari și a dat exemple concrete cu privire la cultura porumbului.După expunerea lectorului, au luat cuvîntul numeroși cursanți. Prin întrebările pe care le-au pus și prin propunerile făcute, aceștia au contribuit într-o mare măsură la clarificarea problemelor discutate la curs. Brigadierul Șolea loan, șeful de echipă Șolea Aurel și ceilalți vorbitori, unii dintre ei tineri, au vorbit despre importanța mecanizării în condițiile agriculturii^ intensive, despre rostul arăturilor adînci și introducerea îngrășămîn- tului natural în ogorul de toamnă.Nu a fost numai o lecție, ci și un schimb de păreri rodnic, care mai tîrziu își va arăta eficiența în producție. Lecția a fost axată direct pe problemele curente și de perspectivă ale producției din gospodărie. La fel se vor desfășura și celelaltele. Există, ca material didactic : mostre de semințe, de îngrășăminte, există zeci de diafilme. Lectorul are confecționate planșe și schițe pe culturi, pe sole. Lecțiile de mecanizare vor fi aplicații practice pe mașini. Au în plan și cîteva lecții cu caracter de schimb de experiență la unitățile agricole socialiste fruntașe din împrejurimi.

V. CABULEA

I

awn ansei nssaa

(Urmare din pag. I)dicarea necesarului de timp pentru realizarea fiecărei etape a execuției. Elaborarea proiectului se desfășoară pe baza acestei programări judicioase, alcătuite în urma discuțiilor în cadrul catedrelor de specialitate. Și încă ceva. Spre deosebire de anii trecuți, cînd toate proiectele se dădeau în lucru la începutul semestrului (urmînd să fie predate toate odată înainte de sesiune), anul acesta s-a introdus „elaborarea în lanț" a proiectelor, începerea unui proiect fiind admisă numai după predarea celui anterior. Aș vrea, de asemenea, să mai adaug că la materiile . a căror însușire temeinică necesită aplicații și execuții de calcul, s-au introdus caiete <1- !-J—-dual și probleme care crează acasă ; controlul efectuează regulat în narii.Și acum, ceva despre
de studiu indivise lu- lor se semi-Și acum, ceva despre materia la care predau : rezistența materialelor la anul III. Am căutat să le demonstreze studenților — și ei au înțeles — că pentru a obține rezultate bune la examenul din iarnă nu trebuie să considere încheiate capitolele studiate în anul trecut. întrucît cunoștin-

țele ce se predau la anul III se clădesc pe teoriile învățate în semestrul II al anului trecut la această materie, studenții trebuie să continue studierea lor, să le repete periodic. Această practică a început deja să se încetățenească în rîndul majorității studenților.a Rădulescu Cornelia — studentă în anul III al Facultății de instalații și utilaj :In iarnă, anul nostru are de dat trei examene : organe de mașini, rezistența materialelor, mecanică teoretică. Muncind pe baza unui plan individual fiecare dintre noi a- cordă acum mai multă atenție acestor trei materii. Fiecare capitol este parcurs în ritmul care se predă la curs. în felul acesta, în sesiune nu va trebui decît să repetăm sistematizăm cunoștințe acumulate.Pentru clarificarea probleme mai dificile folosim sprijinul cadrelor didactice, reluăm anumite capitole și experiențe de laborator. Deosebit de utile sînt discuțiile colective — în grupe de 3—4

și să dejaunor

Selecționerul echipei de fotbal 
a Spaniei, Villalonga, a definiti
vat lista celor 16 jucători care 
vor face deplasarea la București 
în vederea meciului retur cu 
echipa R. P. Romîne din cadrul 
„Cupei Europei interțări”. Au 
fost reținuți toți cei 11 compo- 
nenți ai formației care a cîștigat 
prima întâlnire. Sînt prevăzute 
totuși două schimburi. Comen
tatorii spanioli consideră că în 
postul de fundaș dreapta va juca 
Rivilla de la Atletico Madrid, în 
timp ce Amancio (Real Madrid), 
revelația campionatului spaniol 
din acest an, va lua locul lui 
Guillot ca inter stânga. în acest 
fel formația probabilă a Spaniei 
pentru meciul de la București 
se prezintă astfel : Vicente—Ri
villa, Rodri, Calleja — Paquito, 
Gloria — Collar, Adelardo, Ve- 
loso, Amancio, Gento. Rezerve t 
Sadurni (portar), Rieja și Pa- 
chin (apărători), Guillot și Jones 
(înaintași)»

n numărul 4135 
al ziarului „Scin
tela tineretului“ a 
apărut foiletonul 
„Povestea veche 
a unui club". Nu 
era o poveste ci 

o realitate. De multă vreme 
la acest club, care se află nu
mai la cîțiva pași de Uzina 
„Poiana“ din Cimpina nu se 
organiza nici un fel de acti
vitate culturală. Cu toate că 
existau suficiente condiții ma
teriale, brigada artistică, echi
pa de teatru și celelalte for
mații își încetaseră activitatea 
din lipsa de interes față de 
această problemă, manifestată 
în egală măsură de comitetul 
sindicatului, comitetul U.T.M. 
și conducerea clubului.

In urma apariției articolului 
respectiv, la indicația 
tetului de partid, 
sindicatului, comitetul 
și directorul clubului, 
cut la alcătuirea unui 
plan comun 
cătuiseră și 
nea planuri 
cei chemați 
viața culturală a muncitorilor 
uzinei, rămîneau cu o copie în 
sertar și cam aceasta le era

corni - 
comitetul 

U.T.M. 
au tre- 

bogat 
Mai al- 
aseme-

de muncă, 
altădată 

dar fiecare din 
să se ocupe de

• Echipa selecționată de fotbal 
(tineret) a R. P. Bulgaria a ple
cat în turneu în R.F. Germană. 
In primul meci, tinerii fotbaliști 
bulgari vor juca cu echipa „Ba- 
yern’’-Munchen.

Rugbi
Campionatul republican de rugbi 

programează astăzi o nouă etapă. 
In Capitală se vor desfășura 4 
intllniri: Unirea—Dinamo (teren 
Unirea); Progresul—Știința Timi
șoara (teren Progresul) ; Olimpia— 
Știința Petroșeni (teren Olimpia) șl 
Știința București—Metalul (stadio
nul Tineretului). Toate întilnirile 
încep la ora 15. In provincie se 
vor desfășura două partide : 
C.S.M.S. Iași—Steaua București și 
Știința Cluj—Grivița Roșie.

Marți s-au încheiat la Institutul de Fizică Atomică al Academiei RP.R. lucrările colocviului internațional privind construcția și utilizarea betatroanelor. La lucrări au participat oameni de știință din R. D. Germană, R.P.F. Iugoslavia, R. P. Polonă, R. P. Ungară, Uniunea Sovietică și din țara noastră. în comunicările prezentate au fost analizate soluțiile originale și particularitățile betatroanelor care funcționează în Uniunea Sovietică, R. D. Germană și în țara noastră, precum și

studenți — asupra materiei pe care am pregătit-o.Cei-i drept, au existat și în anul nostru studenți care nu se pregăteau pentru seminarii, încrezîndu-se în „asaltul" dinaintea sesiunii. Banu Liviu întîrziase executarea proiectului la organe de mașini. Țuțu- ianu Ion, Dragnea Nicolae. Dinescu Doru veneau nepregătiți la seminarii, uneori lipseau. I-am tras cu multă seriozitate la răspundere și am hotărît să-i ajutăm. La noi a devenit o obișnuință convocarea în timpul pauzelor a unor ședințe „fulger“ în care sînt discutate încercările unora de a nu merge în pas cu întregul nostru colectiv. Chiar dacă e prea devreme încă pentru afirmații fără rezerve, sîntem siguri că studenții mai sus a- mintiți n-au rămas nepăsători în fața dorinței noastre de a-i îndrepta. Hotărîrea colectivului nostru este de a promova integral această sesiune cu rezultate bune și foarte bune.• Asist, univ. Stoenescu 
Puiu « președintele Consiliu-

toată contribuția la organiza
rea timpului liber al celor ce 
lucrează în această uzină. De 
data aceasta s-a alcătuit un 
colectiv mult mai larg și fie
care a primit sarcini precise 
asupra a ceea ce are de făcut.

Astfel, au fost recrutați ti
nerii care să facă parte din 
brigada de agitație, echipa de 
dansuri, echipa de teatru și 
celelalte formații cultural-ar- 
tistice care au început să se 
pregătească sub îndrumarea 
competentă a instructorilor 
recrutați tot din uzină. Ace
știa au fost ajutați să cuprin
dă în repertoriul formații
lor respective problemele 
principale ale producției. La 
spectacolele prezentate de bri
gada 
secțiile
toare s-au 
legate de 
retului la 
produse de 
plinirea 
Unul din
aspru secția aprovizionare 
nu se ocupă îndeaproape 
aprovizionarea secțiilor 
materialele respective.

La club se desfășoară acum 
o bogată activitate culturală.

artistică de agitație în 
strungărie și mo- 

prezentat aspecte 
contribuția 

realizarea 
calitate, la

sarcinilor de 
cuplete a satirizat 

care 
de 
cu

tine- 
unor 
înde- 
plan.

Tot mai frecvent se organi
zează seri literare, conferințe 
tehnice, recenzii etc.

Neuitat va rămîne specta
colul de muzică ușoară „In 
jurul lumii“ la care și-au dat 
concursul studenți din Cuba, . 
Bolivia, Irak etc.

Aproape în fiecare seară se 
organizează concursuri de șah 
la care participă numeroși ti
neri muncitori. Prin diverse 
forme de popularizare a cărții, 
biblioteca atrage zilnic noi ci
titori. E semnificativ faptul 
că numai în două luni numă
rul cititorilor a crescut cu 
încă 148, iar alți 60 de tineri 
s-au înscris să participe la 
concursul „Iubiți cartea".

Articolul publicat în ziarul 
„Scînteia tineretului“ ne-a a- 
jutat să organizăm mai bine 
activitatea culturală, să facem 
din clubul uzinei un loc unde 
tinerii să-și petreacă în mod 
plăcut timpul liber.

NICOLAE DUMITRAȘCU 
secretar al comitetului U.T.M.

NICOLAE CRISTIAN 
responsabilul cultural în comi

tetul sindicatului
VASILE GORAN 
directorul clubului
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Onești, 20 noiembrie

metodele folosite de oamenii de știință din aceste țări în vederea perfecționării lor. Au fost dezbătute de asemenea perspectivele lucrărilor științifice privind construcția și extinderea domeniilor de utilizare a betatroanelor în țările participante.De o mare atenție s-au bucurat comunicările privind aplicațiile betatroanelor în cercetările de fizică nucleară

lui Uniunii Asociațiilor Studenților din institut :Cele mai multe din acțiunile consiliului U.A.S. au drept scop ridicarea calității muncii de învățătură a studenților. Urmărind activitatea de zi cu zi a acestora, munca lor în laboratoare, în sălile de proiecte, am constatat că în facultățile institutului nostru domnește o atmosferă de studiu intens. Din păcate, însă, sînt și studenti care neglijează studiul Individual. In anul III al Facultății de instalații și utilaj, de pildă, la lucrările de control din luna aceasta au fost destul de puțini aceia care au reușit să obțină calificative satisfăcătoare. Firește, situația aceasta ne-a dat de gîndit. In primul rînd, spre studenții a- cestui an trebuie să se îndrepte acțiunile noastre. Vom organiza aici o consfătuire profesională la care vor fi invitate să participe toate cadrele didactice care lucrează cu acest an. Lucrurile pot fi îndreptate; mai ales că în an sînt destui studenti conștiincioși gare b.-

Soare, lumină, un nou cartier pe locul unde anul trecut ere 
cîmp gol I

în defectoscopia industrială și în medicină.La discuțiile asupra folosirii betatroanelor în radioterapia tumorilor canceroase și a perspectivelor ce se deschid utilizării lor participat cercurilor noastră. în medicină, au și reprezentanți ai medicale din țara
★Sala de festivități a Ministerului Transporturilor și Tele-

cordă o atenție deosebită învățăturii. Dar unii dintre stu- denți privesc cu pasivitate și indiferență atitudinea de nepăsare față de învățătură manifestată de colegii lor. Iar în- tr-un colectiv, indiferența și pasivitatea în fața lipsurilor sînt frîna generează gialitate. critice a mijlocul cel mai eficace de ridicare a calității studiului în acest an.Dar nu numai studenții anului III instalații. fac obiectul atenției noastre. Ii vom ajuta pe toți studenții institutului în pregătirea unor consfătuiri profesionale de an și de grupă în care să se discute măsurile concrete ce trebuie luate pentru îmbunătățirea situației la învățătură. La anul I s-au organizat grupe de întrajutorare. Pînă acum noi nu ne-am ocupat încă de aceste grupe. Și am greșit. Va trebui să-i lămurim pe studenții din acest an că întrajutorarea nu în-

L CLI țdlipsurilor cea mai mare ; ele de fapt falsa cole- Dezvoltarea opiniei colectivului — iată

„Ce rezerve există pentru reducerea 
consumurilor specifice“

In luna octombrie 
în ziarul „Scînteia 
tineretului“ nr. 4171 
a fost publicat un 
raid-anchetă cu te
ma : „Ce rezerve 
există pentru redu
cerea consumurilor 
specifice“ la Șantie
rul naval Oltenița. 
Articolul, după ce 
făcea un bilanț al 
economiilor de ma
teriale obținute de 
colectivul de mun
că al șantierului, 
reliefa faptul că aici 
există încă rezerve 
importante în ceea 
ce privește reduce
rea consumurilor 
specifice de metal, 
de electrozi și de 
alte materiale.

Răspunzînd criti
cilor făcute de ziar, 
direcția Șantierului 
naval Oltenița ne-a 
comunicat :

„Articolul a fost 
prelucrat cu între
gul nostru colectiv 
de muncă. Condu
cerea șantierului, 
însușindu-și criticile 
și sugestiile făcute 
de ziar a întocmit 
un plan de măsuri 
menite să ducă la 
realizarea de noi e- 
conomii. Astfel, în- 
sușindu-ne propu
nerile privind depo
zitarea deșeurilor de

tablă mai mici de 
380 cm.p. s-a trecut 
la depozitarea aces
tor deșeuri intr-un 
loc special, din ca
drul depozitului e- 
xistent și folosirea 
lor la confecționa
rea unor piese de 
dimensiuni mici.

în ceea ce priveș
te o mai bună gos
podărire a electro
zilor, s-au luat ur
mătoarele măsuri:

Odată cu indica
rea lucrării de exe
cutat, responsabilul 
brigăzii împarte fie
cărui sudor cantita
tea de electrozi con
form consumului 
specific pe metru 
liniar de sudură, 
reușindu-se în acest 
fel să se introducă 
o evidență preci
să a consumului 
de electrozi. Pentru 
sudori. Ia cursul de 
ridicare a calificării, 
s-au inclus lecții 
speciale privind că
ile prin care se pot 
obține economii de 
materiale. La turnă
toria de metal ne- 
feros s-au luat mă
suri să nu se mai 
producă piese supra
dimensionate. S-a 
făcut o verificare a 
planurilor și a mo
delelor respective,

indieîndu-se repere
le unde se pot mic
șora adaosurile de 
prelucrare.

Intrucît în șan
tierul nostru se lu
crează cu piese de 
serie mică, și nu 
toate piesele pot fi 
forjate în matriță, 
s-a trecut la întoc
mirea calculelor teh- 
nico-economice pen
tru fiecare reper în 
parte, urmînd 
Ia cele Ia care 
cuiul va indica 
conomie, să fie 
tinsă forjarea 
matriță.

Acestea sînt 
mai cîteva din
șurile luate. Rezul
tatele obținute în 
urma aplicării lor 
dovedesc pe deplin 
temeinicia criticilor 
făcute de ziar. Fapt 
pentru care, colec
tivul nostru de 
muncă mulțumește 
pe această cale re

dacției „Scînteii ti
neretului“ care prin 
articolul publicat a 
reușit să ne ajute 
în munca noastră 
de realizare a noi 
economii“.

ca 
cal- 

e- 
ex- 

în

nu- 
mă-

ION CRISTEA 
director

GH. SBÎRCEA 
inginer șef

Pedagogie la sondă
(Urmare din pag. I)

comunicațiilor, unde se desfășoară o bogată activitate artistică, a găzduit marți dup- amiază întîlnirea unor actori ai teatrului „C. Nottara“ cu muncitori ceferiști.înaintea întîlnirii artistul poporului George Vraca, directorul Teatrului, le-a vorbit feroviarilor despre importanța legăturilor între actori și spectatori. La cererea publicului maestrul a recitat din Scrisoarea IlI-a de M. Eminescu.(Agerpres)
Seamă preluarea „de-a gata“ a cunoștințelor de la altul ci, un ajutor reciproc, continuu în vederea lămuririi noțiunilor care nu au fost înțelese.In luna decembrie vom organiza numeroase acțiuni menite să dezvolte dragostea pentru profesia aleasă a studenților, concursuri profesionale la discipline de specialitate — rezistența materialelor, statica construcțiilor etc., simpozioane pe tema „Dragostea pentru profesia aleasă" la anul I (organizarea unor asemenea simpozioane ar fi binevenită și la ceilalți ani — n.r.) în cadrul cărora ingineri din producție și cadre didactice vor vorbi despre minunata lor muncă în producție. De asemenea, cei mai buni studenți voi- fi atrași în cercurile științifice ; întregul nostru efort va trebui îndreptat spre dezvoltarea pasiunii pentru cercetare a acestora.O mare atenție o vom acorda generalizării experienței fruntașilor Ja învățătură. In acest scop, gazetelor de perete, emisiunile stațiilor de amplificare din cămine, panourile cu fotoreportaje din munca profesională a studenților ne vor fi de mare ajutor.

surd... Fără să-și dea seama 
Gridan se pomenește prins în 
propria-i cursă. A ajuns, după 
repudieri succesive ale „detaliilor" 
tehnice, să nege întreg regula
mentul muncii la sondă, să re
ducă această muncă la zero. 
La un moment dat își da 
seama și rămîne și el uimit. Cei
lalți rîd. Gridan se face stacojiu.

în tot cursul discuției, Con
stantin nu l-a moralizat niciodată. 
N-a fost deloc „profesor“ și asta 
fiindcă își cunoaște omul.

Uneori, însă, e absolut necesar 
să faci pe profesorul. Ca în ca
zul lui Nicolae Craioveanu. Chiar 
el l-a calificat, l-a învățat toate 
secretele meseriei și, treptat, s-a 
legat sufletește de el. îl vedea 
harnic, isteț, talentat, promițînd 
să devină un „as“. Dar Nicolae 
vădea și însușirile nefaste ale „a- 
sului" care se iubește prea mult, 
ocupîndu-se numai de sine, vizînd 
doar succesul său personal. Con
stantin s-a hotărît să-l educe. A 
început simplu. Munca, — i-a ară
tat el lui Nicolae — e, prin de
finiție, colectivă, mersul perfect 
al unei rotițe, e zbatere vană, 
fără nici un folos, dacă mecanis
mul întreg nu funcționează 
Astfel, insuccesul general 
șeșfe succesul personal, îl 
la zero. Ce înseamnă, 
vorbind, o brigadă în care nouă 
inși muncesc prost, chiar dacă al 
zecelea e un meseriaș strălucit, 
vrednic, să-l pui înfr-o ramă ? Nu 
înseamnă nimic I Brigada e sla
bă! Nicolae a convenit: „Da, asta 
așa e“l — și s-a scărpinat în cap, 
gîndifor. De aici și pînă a-l atra
ge în munca de colectiv, n-a 
mai fost mult. Nicolae a devenit 
mina dreaptă a lui Constantin în 
munca de calificare și educare a 
sondorilor începători. Pentru acea
sta în primul rînd a fost numit el, 
ulterior, sondor-șef al brigăzii.

★
O metodă eficientă în munca 

cu oamenii ar mai fi, după opi
nia lui Constantin, „dezbaterea 
colectivă“, atragerea tuturora în 
judecarea defecțiunilor tehnice

ca uns. 
covîr- 

reduce 
practic

sau în promovarea unei noi me
tode de lucru. Un fel de „seminar 
fără catalog“ — adaugă el — în 
cadrul căruia fiecare participant 

ar li și elev, și profesor, invitat 
să vină cu idei, cu sugestii... Se 
naște, astfel, un spirit de emula- 
fie între tineri, de mare impor
tantă pentru ridicarea calificării 
profesionale.

Spargerea unui burduf de re
zervor de sondă e, la urma ur
mei, o întîmplare măruntă; Con
stantin știa exact unde-i pricina, 
se gîndise și la măsuri. Nu le-a 
luat, l-a invitat pe toți tinerii din 
brigadă la o analiză atentă a în- 
tîmplării. Tinerii au alcătuit o co
misie care a constatat, după se
rioase verificări, o proastă răcire 
la aparatajele numite „maieuri“. 
Aceeași comisie a asigurat — a- 
pelînd la rezerve interne — du
blarea răcirii. Lucru care 
suprimarea defecțiunilor 
și la însușirea, de către 
numeroase cunoștinfe de

★
Din nou seara, 

stantin... II întreb 
pre el. Știți cînd 
oară o sondă? în 
înfipt cel dinții obelisc de me
tal, cu steag roșu în vîrf, pe dea
lurile Gorjului, pustii și sărace. 
O anticipare a giganticei păduri 
industriale de azi. O anticipare 
pe care Constantin a înțeles-o 
deplin... In 1950 a devenit mun
citor la oficiul de explorări geo
logice din Țicleni. A fost trimis 
apoi la Tîrgu-Ocna, la o școală 
de maiștri sondori; apoi la școa
la de brigadieri din Moreni.

Sună cineva... Iar vreun învă
țăcel ? Răsuflu ușurat : e poșta
șul. Dar bucuria mi-e scurtă. 
Scrisoarea e de la Gufă Matei, 
alt tînăr calificat de Constantin 
F. Popescu, și care azi e sondor 
șef la întreprinderea de foraj a 
Craiovei. Gufă îi cere niște sfa
turi privind problemele forajului 
cu turbina. Și Constantin își frea
că mîinile arzînd de nerăbdare, 
mă privește cu coada ochiului, 
apoi nu mai rezistă: se apucă 
să-i răspundă pe loc, înnegrind 
file după file cu un scris mare, 
grăbit...

rXemerie
. . c/ pentru
bărbați pernei și copii 

Produse ale fabricii 

„Confecții 
L Brăila”
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U.R.S.S. : La Școala nr. 32 din Rostov-pe-Don s-a deschis un „Muzeu al Tinerei Gărzi". Noul muzeu 
și-a procurat copii după documentele Muzeului „Tînăra Gardă". Tot aici se află busturile eroilor 
L. Sevțova, U Gromova, V. Tretiakovici, S. Tiulenin. In fotografie : mama eroului Viktor Tretiakovici, 

Ana losifovna, oaspete al elevilor acestei școli.

A.

în Comitetul Politic al O.N.U.Intervenția reprezentantului R. P. RomîneNEW YORK 20 - De la trimisul special Agerpres C. Ră- ducanu :In ședința din după-amiaza zilei de 19 noiembrie Comitetul politic a încheiat discutarea punctului intitulat „Dezarmarea generală și totală, raportul Comitetului celor 18 națiuni de la Geneva“.Dezbaterea care a început la 5 noiembrie și s-a desfășurat de-a lungul a 16 ședințe a dat ocazia unei discuții ample la care au contribuit peste 60 de delegați, confirmîndu-se Cu tărie adeziunea largă a statelor membre ale Națiunilor Unite față de ideea dezarmării generale și totale. Majoritatea intervențiilor au exprimat de a- semenea necesitatea grăbirii tratativelor de la Geneva pentru obținerea unor rapide rezultate pozitive și înlăturarea pericolului unui război nuclear care a devenit o problemă depășind în urgență orice alt aspect al chestiunii dezarmării.Așa cum a arătat reprezentantul R- P. Romîne MIRCEA MALIȚA în intervenția sa, discuțiile care au avut loc în Comitetul Politic al Adunării Generale O.N.U., au confirmat o dată în plus adeziunea largă și unanimă a statelor membre față de ideea dezarmării generale și totale. Ele au demonstrat pe deplin necesitatea grăbirii tratativelor într-un spirit constructiv, care să ducă la rezultate pozitive și să permită încheierea urgentă a unui tratat de dezarmare generală și totală.Sentimentul general de îngrijorare care a cuprins toate popoarele în urma pericolului grav pentru pace creat de acțiunile recente ale Statelor Unite în Marea Caraibilor a trecut ca un fir roșu prin intervențiile multor delegații, a spus reprezentantul R. P. Romîne.Criza prin care a trecut omenirea a cerut nemijlocit din partea noastră să răspundem la întrebarea ce trebuie făcut pentru a preîntîmpina pericolul dezlănțuirii unui război nuclear.Subliniind necesitatea lichi-

dării bazelor militare de pe teritoriile străine, delegatul R. P. Romîne a arătat că a- ceastă măsură capătă în corn dițiile actuale o importanță deosebită.Poziția unor state care pretind garanții numai pentru a- sigurarea propriei lor securități este în totală contradicție cu unul din principiile de bază ale dezarmării de care înșiși reprezentanții americani fac atîta caz, și anume principiul „dezarmării echilibrate“ pentru fiecare etapă a dezarmării.Delegația romînă constată cu satisfacție că ideea zonelor denuc'learizate a cîștigat tot mai mult teren în cadrul a- cestor discuții. Republica Populară Romînă a militat și militează cu consecvență în favoarea acestei idei, aducîn- du-și contribuția proprie pentru crearea unei astfel de zone în regiunea Balcanilor.Referindu-se la proiectul de rezoluție prezentat de delegația Braziliei împreună cu delegațiile Boliviei, Ecuadorului și statului Chile cu privire la crearea unei zone denucleari- zate în America Latină, Mircea Malița a arătat că delegația romînă apreciază pozitiv a- ceastă inițiativă, care, în anumite condiții poate contribui în mod substanțial la consolidarea păcii și securității în a- ceastă parte a lumii.In America Latină, Statele Unite mențin, după cum se știe, o serie de baze maritime militare cum ar fi cele din Guantanamo, Puerto Rico și Zona Canalului Panama, care dispun de arme capabile să dea lovituri nucleare. In apele care scaldă țărmurile Americii Latine flota militară a Statelor Unite menține numeroase crucișătoare, vase port-avion și submarine care dispun de asemenea de arme nucleare.In sfîrșit, un alt factor care nu poate fi în nici un caz ignorat este existența unor baze militare, inclusiv a unor rampe pentru lansarea rachetelor intercontinentale în regiunea din sudul Statelor Unite, în imediata vecinătate a golfului Mexic precum și în Florida.

In încheiere reprezentantul romîn a arătat că delegația romînă vrea să-i asigure pe membrii Comitetului că, în cadrul tratativelor ce se Vor deschide în curînd la Geneva, ea nu-și va precupeți nici un efort pentru a găsi o soluție grabnică care să permită încheierea tratatului de dezarmare generală și totală.Delegația romînă va acorda în același timp toată atenția ce se cuvine și acelor măsuri colaterale care pot să reducă actuala tensiune din lume și să contribuie la lichidarea pericolului dezlănțuirii război termonuclear.Discuția a consacrat tr-un vot concludent: voturi pentru, niciunul împotrivă și doar abținerea Franței, rezoluția propusă de 33 de țări și care exprimă dorința cvasiunanimă a Adunării de a se relua cu succes dezbaterile de la Geneva și de a se adopta pe parcurs înaintea încheierii tratatului de dezarmare generală și totală și pentru grăbirea acestuia, măsuri colaterale care să reducă nală lichidarea pericolului război nuclear.
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Lucrările plenarei C. C. al P.C.U.S.
MOSCOVA 20 (Agerpres). •— După cum transmite agenția TASS, 

la 20 noiembrie au continuat lucrările plenarei C.C. al P.C.U.S, 
prin dezbateri pe marginea raportului „Dezvoltarea economiei 
U.R.S.S. și conducerea de către partid a economiei naționale”, pre
zentat la plenară de către IV. S. Hrușciov.

Au luat cuvîntul numeroși vorbitori printre care Ghennadi Vo
ronov, prim-vicepreședinto al Biroului C.C. al P.C.U.S. pentru 
R.S.F.S.R., Nicolâi Podgornîi, prim-secretar al C.C. al P.C. din 
Ucraina, Piotr Demicev, prim-secretar al Comitetului orășenesc 
Moscova al P.C.U.S., Kiril Mazurov, prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Bielorusia, Ș. R. Rașidov, prim-secretar al C.C. al P.C. din Uz
bekistan, D. A. Kunaev, prim-secretar al C.C. al P.C. din Kazah- 
stan, B. I Ahundov, prim-secretar al C.C. al P.C. din Azerbaidjan.

Plenara C.C. al P.C.U.S. își continuă lucrările.

BUDAPESTA 20. - Corespon
dentul Agerpres A. Pop transmite :

fn dimineața zilei de 20 noiem
brie, la Gasa de cultură a con
structorilor din Budapesta s-a des
chis Cel de-al Vlll-lea Congres al 
Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar. Ziua de 20 noiembrie 
este ziua de naștere a partidului 
comuniștilor din Ungaria. Această 
dată, sărbătorită pentru a 
oară anul acesta, coincide cu 
chiderea lucrărilor celui de-al 
lea Congres al P.M.S.U.

Sala Casei de cultură a 
structurilor are un aspect sobru și 
măreț. Pe fundalul scenei, printre 
steaguri roșii și drapelele națio
nale ale R. P. Ungare, se află un 
uriaș basorelief al lui Vladimir 
llici Lenin. Deasupra scenei este 
scrisă lozinca „Proletari din toate 
țările, uniți-vă I”.

La ora 9 dimineața (ora Buda
pestei) își fac apariția în sală și 
iau loc în prezidiu membrii Birou
lui Politic al C.C. al P.M.S.U., în 
frunte cu tovarășul Jănos Kădăr, 
prim-secrefar al C.C. al P.M.S.U. 
împreună cu conducătorii parti
dului iau loc la masa prezidiului 
șefii delegațiilor partidelor comu
niste și muncitorești frățești. între 
delegațiile participante la cel 
de-al Vlll-lea Congres al P.M.S.U. 
se află și delegația Partidului Mun
citoresc Romîn, condusă de Ale
xandru Draghioi, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.R

Pînă la deschiderea congresului 
în capitala Ungariei au sosit de
legații alle partidelor comuniste 
și muncitorești frățești din 59 de 
țări ale lumii.

Apariția în prezidiu a conducă
torilor P.M.S.U. și a oaspeților de 
peste hotare a fost primită cu 
ovații. La congres participă 614 
delegați cu vot deliberativ și 
36 de delegați cu vot consultativ, 
în afară de ei mai asistă 359 de 
invitați, printre care oameni ai 
muncii fără de partid de la orașe 
și sate.

Cinstea de a deschide congre
sul a fost acordată tovarășului Fe- 
renc Munnich, veteran al mișcării 
muncitorești din Ungaria, care în 
cuvîntul său a subliniat marile

44-a 
des- 
VIII-

con-

succese repurtate de comuniștii 
unguri în cei trei ani oare au tre
cut de la Congresul al Vll-lea al 
P.M.S.U.

După aceea congresul a adop
tat 'în unanimitate ordinea de zi 
care cuprinde următoarele puncte:

1. Raportu-I de activitate al C.C. 
al Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar (raportor Jănos Kădăr).

2. Raportul Comisiei Centrale 
de Revizie (raportor Gyula Fodor).

3. Comunicarea Comisiei de 
apel.

4. Alegerea organelor condu
cătoare ale partidului.

Tovarășul Ferenc Munnich, care 
a prezidat ședința, a dat cuvîntul 
tovarășului Jănos Kădăr, care a 
prezentat raportul de activitate al 
Comitetului Central al P.M.S.U. Ra
portul a fost subliniat în repetate 
rînduri cu aplauze prelungite.

Au început apoi discuțiile pe 
marginea raportului de activitate 
al C.C. al P.M.S.U.

Lucrările Congresului continuă.
---------- ------ •---- --

Conferinta

cu succes zborul
MOSCOVA 20 (Ager

pres). TASS transmite :
Stația automată inter- ---- X-- » V«-- X- -i» jșj»planetară „Marte-T 

continuă zborul.
De la 12 noiembrie 

stabilit de cîteva ori legă
tura prin radio cu stația 
„Marte-1” și cu acest prilej 
prin canalele telemetrice 
s-au transmis informații cu 
caracter științific, date 
despre funcționarea sistet- 
melor și agregatelor insta
late pe bordul stației și 
s-au efectuat măsurători 
ale elementelor traiectoriei. 
Temperatura și presiunea 
în compartimentele stației 
se mențin în limitele fixa
te. Bateriile solare și chi
mice funcționează normal.

In timpul stabilirii legă
turilor, emițătoarele de 
bord au fost conectate de 
la dispozitivul program — 
provizoriu, care dirijează 
funcționarea aparaturii de 
bord, preeum și prin ra- 
diocomenzi de pe Pământ.

Legătura prin radio cu 
stația este stabilă.

în timpul ultimei legă
turi stabilite la 20 noiem
brie stația se află la o de
părtare de Pămînt de 
6 350 000 km. La 22 noiem
brie, ora 8 (ora Moscovei) 
stația automată interpla
netară „Marte-1” se va 
afla între constelațiile Lin- 
xului și Vizitiului și coor
donatele sale astronomice 
vor fi declinația 45 grade 
10 minute, ascensiune drea
ptă 7 ore 17 minute, dis
tanța de Pămînt 7 022 000 
km.

de presă

s-a

a premierului Ben Bella
ALGER 20 (Agerpres). — După 

cum transmite agenția Reuter, pri
mul ministru al Republicii Alge
riene Democratice și Populare. Mo
hammed Ben Bella a anunțat în 
cadrul unei conferințe de presă 
că industria energetică, minele și 
comerțul exterior al Algeriei vor 
fi naționalizate.

Ulterior, Cabinetul de miniștri 
al Republicii Algeriene Democra
tice și Populare a dat publicității 
un comunicat în care se precizea
ză că naționalizarea nu va cuprin
de și resursele petrolifere care 
formează obiectul unor clauze spe
ciale în acordurile de la Evian.

Pe de altă parte, înainte de a 
face declarația referitoare la 
naționalizări, Ben Bella a pre
zidat O consfătuire a prefec
ților șl subprefecților din depar-

lamentele și arondismenfele Alge
riei, precum și a unor experfi și 
tehnicieni în vederea definitivării 
unui program de construcție și 
reconstrucție a tării.

La consfătuire s-a hotărît ca pla
nul de construcție-reconsfrucție să 
înceapă să fie aplicat la 28 no
iembrie. Prima etapă va fi consti
tuită de reconstrucția regiunilor 
agrare. Vor fi construite noi sate 
cu clădiri moderne și ieftine, care 
vor asigura condiții umane de lo
cuit pentru populația rurală. Noile 
sate vor fi construite pe lîngă ma
rile ferme, proprietate de stat.

Manifestări culturale organizate
de Liga de prietenie1 greco-romînă la Rhodos

RHODOS 20 Coresponden
tul Agerpres, Al. Gheorghiu, 
transmite :

In orașul Rhodos au avut 
loc manifestări culturale or
ganizate de Liga de 
greco-romînă.

Pentru a asista 
manifestări au sosit 
dos acad. Spiros Mellas, vice
președinte al Ligii de priete
nie greco-romine, și Mircea 
Bălănescu, ambasadorul R. P. 
Romîne la Atena.

Sîmbătă seara, ambasadorul

■prietenie

la aceste 
în Rho-

R. P. Romîne a oferit un di
neu la care au participat 
Galateros, locțiitor al prefec
tului, Spiridon, mitropolit de 
Rhodos, Theoharis, primarul 
orașului, Haritos, deputat din 
partea partidului guverna
mental E.R.E., și alte persona
lități ale orașului. Cu acest 
prilej au rostit scurte cuvîn- 
tări Mircea Bălănescu și pri
marul Theoharis.

Duminică, 18 noiembrie, 
peste o mie de persoane au a-

sistat în sala Teatrului națio
nal din Rhodos la o manife
stare în cursul căreia acad. 
Spiros Mellas și-a împărtășii 
impresiile din vizitele făcute 
în ultimii ani în Romînia. 
Au fost de față primarul ora
șului, Theoharis, și ambasa
dorul R. P. Romîne în Grecia 
Mircea Bălănescu.

Au fost prezentate apoi do
cumentarul în culori „Tran
silvania" și filmul „S-a furat 
o bombă“, care s-tâi bucurat 
de succes.

Cel de-al VH-lea Congres 
al Uniunii Internationale a 
Studenților a hotărît să de
clare ziua de 21 noiembrie 
drept zi internațională de 
solidaritate cu studenții și 
poporul din Venezuela care 
luptă împotriva dictaturii, 
pentru drepturi democrati
ce și pentru o reală inde
pendență națională. Această 
dată a fost aleasă deoarece 
la 21 noiembrie 1957, cu 
cinci ani în urmă, studenții 
din Venezuela au declarat 
o grevă generală care a re
prezentat semnalul acțiuni
lor ce au avut drept rezul
tat răsturnarea dictaturii 
singeroase a lui Perez Ji
menez.

în această zi, gîndurile 
noastre se îndreaptă cu 
simpatie spre curajosul po
por al Venezuelei și spre 
combativul său tineret.

■
esfîrșită îngrămădi
re de sonde. O pă
dure cu trunchiuri 
metalice, plantată 
pe luciul sticlos al 
apei. Din adîncuri 
este pompat „aurul 
negru". Cantități imense, cifre 
cu mulți zero. Un zgomot mono
ton, sacadat, stăruie în văzduh. 
Este respirația greoaie a sonde

lor care forează sub arșița cum
plită. Un soare necruțător chi- 
nuie oamenii în toate anotimpu
rile. Chiar cînd bîntuie „frigul" 
termometrul nu arată sub 20 gra
de Celsius. Soarele scoate în re
lief contururile copleșitoarei pă
duri de sonde. Acesta-i Maracai
bo, împărăție a petrolului, te-

zaur cu avuții ce ar putea să 
împartă bucuria și lumina în fie
care din bordeiele Venezuelei. 
Maracaibo — peisaj îneîntător 
pentru revistele ilustrate de lux, 
paradis pentru acționarii ameri
cani, poem în metal și petrol 
transcris pe oglinda lacului.

Dar cum se trăiește în umbra

Ziua internațională 
de solidaritate 

cu studenții și poporul 
Venezuelei

pădurilor de sonde ? „NEW 
YORK HERALD TRIBUNE“ pu
blica recent un reportaj sub 
titlul : „în capitala celei mai 
mari țări exportatoare de petrol 
din lume — un sfert din popu
lație trăiește în cocioabe". Re
porterul american a descoperit 
la Caracas „o centură de sără
cie și mizerie care batjocorește 
strălucirea modernă a acestui o- 
raș fantastic de bogat“. Imagini
le venezueliene pe care le dezvă
luie ziarul din New York sînt 
cutremurătoare : „Peste 360 000 
de analfabeți, în majoritate in
dieni, mulți pe jumătate morți 
de foame și îmbrăcați pe jumă
tate, trăiesc în cocioabe ruinate 
numite ranehos. Ranchos-urile a- 
par ca niște grămezi de gunoaie 
pe dealurile înconjurătoare, în 
rîpele care traversează orașul...". 
Așa se viețuiește în strălucitorul 
Caracas, în vecinătatea palatelor 
verticale de culoarea cretei, a 
zgîrie-norilor de o eleganță re-

voltătoare, provocatoare. Ce se 
întîmplă însă dincolo de perime
trul capitalei, la sute de kilome
tri distanță ? Corespondentul zia- 
rului vest-german „FRANKFUR
TER RUNDSCHAU" povestea că 
în rîndul indienilor din regiunea 
Anzilor venezueleni, plugul de 
lemn, care abia dacă scormone 
cîțiva centimetri în pămîntul pie
tros, este — notați : în a doua 
jumătate a secolului XX — sin
gura lor unealtă de muncă. In 
pădurile virgine ale țării, mai a- 
Ies în regiunea frontierei cu Co
lumbia, locuiesc zeci de mii de 
oameni care nu cîștigă nici mă
car un bănuț și care trăiesc în
tr-un cumplit primitivism, ase
menea strămoșilor la care — în 
urmă cu sute de ani — își du
ceau existența grație venalului și 
pescuitului. Secolele care s-au 
scurs în istoria omenirii n-au a- 
dus nici o schimbare în traiul a- 
cestor oameni.

Mizeria din Venezuela îngri
jorează Washingtonul. Existența 
a 1 800 000 șomeri, faptul că 98 
la sută din țărani nu posedă pă
mînt, iar 40 la sută din populația 
orașelor zace în mizeria cocioa
belor dărăpănate -— creează un 
izvor de nemulțumire populară 
care periodic răbufnește violent. 
Grija Washingtonului, a stăpîni- 
lor marilor bogății petrolifere ale 
Venezuelei, n-a întîrziat să se 
manifeste. In cadrul „Alianței 
pentru progres", Venezuelei i 
s-au livrat... 9 distrugătoare, 2 
cuirasate, mai multe nave de de
barcare, plus armament de felu
rite calibre. Flămînzii din „ran-

chos“-urile Caracasului nu-și vor 
astîmpăra foamea, în schimb a- 
supritorii lor se vor simți mai 
în siguranță...

Situația din Venezuela a fost 
deseori asemuită cu un vulcan 
gata să erupă. Demonstrațiile 
populare izbucnesc aproape coti
dian. în diferite regiuni ale țării, 
operează forțe de guerilă care 
duc lupte cu trupele guverna
mentale. Răscoalele s-au întețit 
și la ele participă cercuri tot 
mai largi. Pe măsură ce lupta 
populară se intensifică, regimul 
de teroare se înăsprește iar pe 
plan extern se accentuează ser- 
vilitatea guvernului de la Caracas 
față de Washington. Ilegalitatea 
flagrantă, abuzurile, represiunile 
polițienești, domină viața țării.

închisorile sînt pline : 3 000 de 
deținuți politici zac în temnițe 
numai datorită vederilor lor de
mocratice. Printre ei se găsesc

500 de studenți. Unul din ei este 
președintele F.C.U. (Federația 
Centrelor Universitare), Americo 
Martin. Aceeași soartă o împăr
tășesc zeci de alți conducători ai 
studenților și dascăli ai lor. Au
toritățile se răfuiesc în mod deo
sebit cu tineretul universitar 
care, alături de tinerii munci
tori, vădește o emoționantă com
bativitate. S-a ajuns la situația 
cînd simplul fapt de a poseda 
un carnet de student este sufi
cient spre a fi azvîrlit în închi
soare, fără -judecată și fără vreo 
acuzație precisă. Cei arestați sînt 

egalabile 
Gestapou-

supuși unor torturi 
doar cu fărădelegile 
lui.

Autoritățile pun în 
cele mai fanteziste 
scopul de a justifica represiunile. 
Dar deși în fiecare noapte, la a- 
dăpostul întunericului, polițiștii 
răscolesc colibele mizere de pe

circulație 
versiuni cu

Mesajul lui Fidel Castro 
adresat lui U Ihant

HAVANA 20 (Agerpres). — Pri
mul ministru al Cubei, Fidel Castro, 
a adresat secretarului general pro
vizoriu al Organizației Națiunilor 
Unite, U Thanf, următorul mesaj :

„Excelență,
Guvernul Statelor Unite și cele 

mai reacționare organe de presă 
din această țară caută să creeze 
impresia că guvernul Cubei s-ar 
opune posibilității de a se rezolva 
pașnic actuala criză ar împie
dica o asemenea rezolvare.

Totodată, ele se referă la două 
hotărîri cit se poate de legitime 
ale poporului nostru :

1. De a nu admite inspecția: 
unilaterală pe teritoriul nostru, cu 
ajutorul căreia guvernul Statelor 
Unite intenționează să soluționeze 
probleme care sînt exclusiv de 
competența Cubei, țară suverană ;

2. De a nu admite violarea 
spațiului nostru aerian, înfrucît a- 
ceasfa amenință securitatea noa
stră și jignește demnitatea noa
stră națională.

Guvernul Cubei nu se opune 
cîtuși de puțin tratativelor care au 
loc în prezent. Aceaista a fost și 
rămîne poziția noastră. Cu totul 
altceva este atitudinea noastră față 
de amenințările și jignirile la care 
recurge guvernul . Statelor Unite. 
Statele Unite au redus întreaga 
chestiune la problema bombar
dierelor „IL-28“ cu rază medie de 
acțiune care se află pe teritoriul 
Cubei.

Aceste avioane aparțin guvernu
lui Uniunii Sovietice. Ele au fost a- 
duse în Cuba pentru apărarea 
țării noastre în cazul unei agresi
uni. Dată fiind viteza redusă și 
plafonul scăzut al înălțimii lor 
de zbor și ținînd seama de mij
loacele moderne ale apărării anti
aeriene, aceste avioane trebuie 
considerate ca făcînd parte din 
categoria aparatelor învechite.

Este cît se poate de clar că 
poziția guvernului Statelor Unite, 
care cere evacuarea acestor avi
oane, se explică numai prin fap
tul că el caută un pretext pentru 
menținerea încordării, pentru con
tinuarea crizei și pentru promo
varea unei politici de forță. Cu 
toate acestea, dacă guvernul Uni
unii Sovietice va considera că 
pentru desfășurarea cu succes a 
tratativelor și pentru rezolvarea ac
tualei crize este indicat ca aceste 
avioane să fie evacuate, guvernul 
revoluționar al Cubei nu se va 
opune acestei hotărîri.

In același timp, personalități 
suspuse din guvernul Statelor Unite 
au declarat că avioanele militare 
ale acestei țări vor viola și pe vi
itor suveranitatea Cubei și vor pă
trunde în spațiul nostru aerian.

Aceste acțiuni agresive sînt în 
^ntradicjie flagrantă cu normele 
“aptului internațional și cu Carta 
Organizației Națiunilor Unite.

Cuba are dreptul legitim și In-

contestabil de a-și apăra terito
riul împotriva unor asemenea ac
țiuni. Avertizăm încă o dată că 
orice avion militar care va viola 
spațiul nostru aerian și va zbura 
în zona unde poate fi lovit de ar
tileria noastră antiaeriană, va risca 
să fie doborît.

Dacă în timpul unei asemenea 
acțiuni arbitrare îndreptate împo
triva țării noastre se va produce 
vreun incident, răspunderea va re
veni întru totul guvernului State
lor Unite.

Vă declarăm încă o dată, dom
nule secretar general, că sîntem 
gafa să examinăm în modul cel 
mai sincer o soluție amănunțită 
care ar duce la slăbirea defini
tivă a încordării internaționale exi
stente. Ne dăm seama că aceasta 
ar fi în interesul tuturor țărilor 
care au de suferit de pe urma a- 
cestei încordări, după cum orice 
conflict ar fi periculos pentru toată 
lumea.

A sosit momentul cînd trebuie 
să devină clar cine vrea pace și 
cine nu vrea. Cuba nu se va opune 
niciodată unei rezolvări echita
bile și cinstite, acceptabilă pentru 
toți. Cuba își apără pur și simplu 
suveranitatea, autodeterminarea 
poporului ei, egalitatea juridică a 
tuturor statelor, atît mari cît și 
mici, dreptul fiecărui popor de 
a munci, de a merge pe calea pro
gresului, de a trăi în pace, de a 
respecta celelalte țări și de a se 
bucura de respectul lor.

Nimeni nu poate să-și facă ilu
zii în legătură cu rezultatele ine
vitabile la care va duce politica 
Statelor Unite dacă guvernul a- 
cestei țări, în pofida poziției clare 
a Uniunii Sovietice și a hotărîrii 
Cubei de a obține o pace trainică, 
își va continua acțiunile de con- 
strîngere îndreptate împotriva ță
rii noastre.

Cuba nu va ceda sub presiunea 
politicii de forță. Hotărirea sa ră
mîne fermă. Poporul ei se va a- 
păra, oricît l-ar costa aceasta. 
Dușmanii noștri să nu aibă nici o 
îndoială în această privință. Cu 
întreaga forță pe care ne-o dau 
conștiința faptului că luptăm pen
tru o cauză dreaptă și sentimen
tele noastre patriotice, îi vom face 
pe agresori să plătească foarte 
scump pentru crima lor, dacă ne 
vor ataca.

Statele Unite amenință perma
nent farai noastră cu războiul. 
Dacă acest război va începe, el 
va fi un război lipsit de glorie și 
rușinos împotriva unui popor care 
nu va depune nici o dată armele.

Primiți asigurarea înaltului meu 
respect.

FIDEL CASTRO RUZ 
Primul ministru 

al guvernului revoluționar 
al Cubei

Havana, 19 noiembrie 1962“

MOSCOVA' 20 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 19 noiembrie, 
conducătorii Partidului Comunist 
și ai guvernului sovietic în frunte 
cu N. S. Hrușciov, au asistat la 
concertul prezentat pe .scena Tea
trului din Kremlin pentru partici
panta la plenara C.C. al P.C.U.S.

FRAGA. —La 19 noiembrie 
în sala de festivități a cate
drei de romanistică de pe lin
gă Universitatea Carolină din 
Praga, acad. lorgu Iordan, 
vicepreședinte al Academiei 
Republicii Populare Romîne, a 
vorbit despre „Probleme ac
tuale ale romanisticii“. Au fost 
prezenți acad. Bohuslav Hav- 
ranec, directorul Institutului 
de limbă cehă al Academiei 
Cehoslovace de Științe, nu
meroși profesori și studenți.

dealurile Caracasului, arestînd 
oameni nevinovați, lupta contra 
dictaturii nu încetează. Uneori 
jertfele sînt grele. Mulți tineri 
plătesc cu viața curajul și demni
tatea lor, asemenea Liviei Guver- 
nor, studentă la Facultatea 
de științe umanistice, pe care 
poliția a ucis-o. în ziua în care 
ea a fost înmormântată, întreg 
orașul, îndoliat, s-a aflat în stra
dă. Pe această fiică a Caracasu
lui o glorifică acum cîntecul 
popular, iar chipul ei frumos 
trăiește în amintirea luptătorilor 
pentru libertatea Venezuelei.

Vulcanul stă gata să erupă.

Vulcanul mîniei unui popor.
Iar vulcanii nu pot fi împie

decați să erupă. Nici cu dolari, 
nici cu baionete, nici cu diver
siuni...

EUGENIU OBREA

O imagine obișnuită pe străzile Caracasului: studenții înfruntă cu curaj atacurile poliției
Foto: PRENSA LATINA

PEKIN. — După cum anun
ță agenția China Nouă, la 
Pekin a luat sfirșit consfătui
rea organizațiilor de standar
dizare din țările socialiste care 
s-a desfășurat într-o atmosfe
ră prietenească și de colabo

rare. Consfătuirea care a con
stituit un schimb de experien
ță în munca de standardizare 
a discutat și a adoptat o serie 
de recomandări cu privire la 
un sistem unificat de standar
de și a elaborat planurile de 
lucru pentru viitor.

La închiderea ediției

Demisia in bloc a miniștrilor 
guvernului de la BonnBONN 20 (Agerpres).—Marți după-amiază la Bonn a izbucnit o criză de guvern apreciată de observatorii politici ca cea mai serioasă în cei 13 ani de cînd Adenauer a devenit cancelar.După demisia celor 5 miniștri liber-democrați, toți ceilalți 15 miniștri, membri ai partidului creștin-democrat au prezentat cancelarului Adenauer demisia lor.Comentînd această demisie în bloc a miniștrilor creștin- democrați. corespondenții de presă occidentali arată că a- ceasta a provooat surpriză la Bonn, unde se interpretează că măsura a fost adoptată pentru a permite cancelarului să constituie un nou guvern fără Strauss, și fără „a-și pierde prestigiul” demițîndu-1 public pe acesta.După cum se știe, partidul liber-democrat îl acuză pe Strauss de montarea cazului „Der Spiegel“ care a compromis în mare măsură prestigiul guvernului. Vorbind la Nürnberg. înainte de ședința de marți a cabinetului, E. Mende, președintele Partidului liber-democrat, a anunțat „falimentul coaliției guvernamentale de la Bonn“.„Cancelarul Adenauer, relatează în legătură cu aceasta a- genția Reuter, va căuta să

amîne reglementarea crizei pînă la începutul săptămînii viitoare deoarece duminică vor avea loc alegeri în Bavaria și există temeri că situația lui Strauss, care este președintele Uniunii Creștin Sociale din acest land va fi mult înrăutățită dacă noul guvern federal va fi constituit fără el“.„Istoria celui de-al 4-lea cabinet al lui Adenauer este istoria crizelor sale“, arată ziarul „Frankfurter Rundschau“ într-un articol intitulat sugestiv „Pe muchie de cuțit“ referitor la atmosfera din sinul coaliției guvernamentale de la Bonn. Pînă în prezent, arată ziarul, nimeni nu a avut de ce să se bucure de acest guvern“. Partidul creștin-democrat s-a plasat pe calea abruptă a unei influențe din ce în ce mai slabe în rîndul alegătorilor și oscilează între disperare și încăpățînare. Partidul liber democrat, partenerul minor al coaliției guvernamentale, a fost nevoit să lupte zi de zi pentru a nu dispare în semiîntunericul amurgului cancelarului, în angrenajul unei conduceri la care de fapt nu a participat niciodată și care nu i-a putut aduce nimic bun”. „Scuturat de febra crizei, arată marți ziarul, acest cabinet va pieri“.
O declarație a guvernului 

R. P. Chineze
PEKIN 20 (Agerpres). — Agen

ția China Nouă a transmis la 20 
noiembrie o declarație a guvernu
lui chinez referitoare la conflictul 
de frontieră chino-indian.

în declarație se arată printre al
tele că in dorința de a contribui 
la reglementarea pașnică a acestui 
conflict, guvernul chinez a hotă
rît să ordone încetarea focului 
de-a lungul întregii frontiere

chino-indiene începînd de Ia 22 
noiembrie 1962, ora 0. La 1 de
cembrie 1962, paza de frontieră 
chineză se va retrage cu 20 km 
în spatele liniei existente la 7 
noiembrie 1959.

în declarație se exprimă spe
ranța că guvernul indian va lua 
la rîndul său măsuri corespunză
toare pentru a se asigura înceta
rea reală a focului. aREDACȚIA și ADMINISTRAȚIA: București. Piața „Scînteii“, Tel. 17.60.10, Tiparul.; Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii“,


