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Prin folosirea 

metodelor avansate
480 de tractoare se pot fabrica 

din metalul economisit de la în
ceputul anului și pînă acum de 
oțelarii de la uzinele construc
toare de mașini din regiunea 
Brașov care și-au cîștigat pe 
drept cuvînt renumele de buni 
gospodari ai metalului. Econo
miile obținute se datoresc faptu
lui că rebuturile în turnătorii au 
scăzut cu mult sub procentul 
admis, iar oțelul a fost gospodă
rit cu grijă în așa fel îneît în
treaga cantitate să poată fi tur
nată în forme. în procesul de 
producție au fost introduse și 
extinse la numeroase repere pro
cedee moderne de turnare. Ast
fel, peste 50 la sută din miezu
rile necesare formelor de turnare 
se execută după metoda de tur
nare a formei întărite cu bioxid 
de carbon, care este deosebit de 
avantajoasă, întrucît timpul de 
uscare a formelor sau miezurilor 
a scăzut de la cîteva ore cît 
dur« înainte cînd se foloseau 
cuptoarele de uscare, la numai 
cîteva minute. Potrivit calcule
lor, productivitatea muncii spo
rește în acest fel cu 20 la sută 
și se obțin economii însemnate 
de metal. Alte metode moderne 
folosite cu succes de muncitorii 
din uzinele constructoare de ma
șini sînt turnarea în coji de ba- 
chelită, și în modele ușor fuzi- 
bile. Piesele care se toarnă acum 
după aceste procedee au adau
suri mici de prelucrare, fapt 
care a contribuit la reducerea 
consumului de metal cu 
la sută.

în vederea extinderii 
metode înaintate de lucru 
«ele de , tractoare și la
de autocamioane din Brașov au 
fost organizate schimburi de ex
periență și demonstrații practice.

(Agerpres) 
----- •------

15—20

acestor 
la uzi- 
uzinele

Cadre calificate 
pentru construcții

La Scăeni, regiunea Ploiești, a 
fost dată în folosință o nouă școa
lă profesională pentru formarea do 
muncitori calificați în ramura sti
clăriei. Cu aceasta, toate îamuriie 
industriei construcțiilor dispun de 
școli proprii pentru pregătirea 
muncitorilor, tehnicienilor și maiș
trilor.

O dată cu creșterea numărului 
de școli, o atenție deosebită s-a 
acordat anul acesta pregătirii de 
muncitori cu înaltă calificare ne
cesari mecanizării lucrărilor de pe 
șantiere. Față de anul trecut, nu
mărul elevilor ce urmează școlile 
tehnice, a crescut cu 107 la sută, 
iar al celor înscriși în școlile teh
nice de maiștri — cu peste 22 la 
gută. Mulți din ei se pregătesc 
!z meserii r.ci. de constructori de 
psnozr: meri prefibrieste,, finisori 

zL în producție s-eu creat condiții 
de ridicare a calificării lor tehnice. 
Pe mai multe șantiere au fost în
ființate școli serale de maiștri în 
care se pregătesc zeci de construc
tori cu mulți ani de activitate 
practică. în fiecare școală elevii 
au la dispoziția lor ateliere mo
derne, laboratoare, și sînt îndru
mați de 
cialitate

cadre pedagogice de spe- 
cu multă experiență.

(Agerpres)
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vremea esre Pună- Așa că harnicii colectiviști din comuna Dumbrăveni, regiunea Suceava, se străduiesc să termine încă un grajd 
pentru animalele proprietate obștească.

Foto : AGERPRES

a Maglavit, in re- 
i giunea Oltenia, am 

intrat in 
ședință de 
a consiliului 
conducere al gos
podăriei colective 

„1 Mai“ la care luau parte și 
brigadierii în vederea întoc
mirii planului de muncă pen
tru a doua zi.

Carnețele deschise, fum de 
țigară, luări de cuvint scurte, 
la obiect.

De la masa președintelui, o 
fată cu trăsături fine, cu pri
virile limpezi, tocmai, îl între
ba pe unul dintre brigadieri.

— Cite care din brigada 
dumitale ai trimis azi la pă
dure, tovarășe Rudăreanu?

— Șapte.
— Și de cîte era nevoie?
— Păi, de vreo zece...
— Și atunci ne mai între

băm de ce n-am terminat 
transportul lemnelor pentru 
arsul cărămizilor ? s-a mîh- 
nit fata. Eu zic așa, că mîine 
din zori să-i trimiți la pădure 
pe cei care n-au fost și cu 
.asta să terminăm odată căra
tul lemnelor, 
că lipsa acestor trei care 
un lucru mărunt, 
toată, 
curcă 
neață, 
carele 
să le trimitem din nou la pă
dure. Nu trebuie să se mai în- 
tîmple așa. Și acuma să ve
dem cum ne împărțim forțele 
pentru celelalte activități...

Cu siguranța omului care 
cunoaște ce trebuie să facă 
pentru ca lucrurile să meargă 
bine, consultîndu-se cu pre
ședintele și cu ceilalți oameni 
care erau de față, alegînd 
mereu soluția cea mai bună, 
fata aceasta subțire și ener
gică a întocmit pentru a doua 
zi un adevărat plan de bătaie 
pe cîmpul muncii în gospo
dărie.

— Cine-i tovarășa de 
masă ? — am întrebat.

— Inginera noastră! a 
puns omul.

„Inginera noastră !“... 
n-a venit aici decit de 
pe două luni de zile, ingine
rul agronom Miralia Pîrvu,

plină 
lucru 

de

Uite, spunem 
e 

o nimica 
Dar vedeți cum ne în- 
treburile ? Mîine dimi- 
în loc să meargă toate 
la fin, o să trebuiască

proaspăt absolvent al Institu
tului agronomic din Craiova, 
a devenit cu adevărat un om 
al satului acesta, un destoinic 
lucrător al gospodăriei. Asta 
am văzut-o și în faptul că 
în loc de „inginerul agro
nom“ pur și simplu, oamenii 
de aici ii spun, cu un fel de 
mîndrie, „inginera noastră“.

N-a fost ușor, desigur, ca 
imediat după ce ai dat exa
menul de stat în septembrie 
și l-ai luat cu media 9 (acest 
amănunt spune multe despre 
pregătirea profesională a spe
cialistului) să vii direct în 
producție, în plină campanie 
agricolă de toamnă. Cele peste 
î. 000 de hectare care trebuiau 
însămînțate cu griu, orz de 
toamnă și secară, alte aproa
pe S00 de hectare care trebu
iau pregătite în vederea insă- 
mințărilor de primăvară, re
coltările și cite alte treburi 
i-au cerut eforturi deosebite. 
Alegerea celor mai bune so
iuri de grîu, împărțirea lor pe 
tarlale, asigurarea ritmicității 
la însămînțări, calitatea lu
crărilor sint numai citeva din 
problemele cărora a trebuit să 
le dea cea mai bună 
vare.

— Ce aș putea să vă 
zicea inginerul Miralia
Două luni de zile în produc
ție nu-i prea mult. Nu-i 
mult de loc. De-abia am reu
șit să cunosc locurile, oame-

rezol-

spun ? 
Pirvu.

nii. Cunoștința cu oamenii am 
căutat să n-o fac în birou ci 
pe cîmp, la muncă. Cît des
pre rezultate ? N-aș vrea si 
vorbesc 
peste un 
sper că 
va face 
sute de kilograme de cereale 
mai mult la hectar decit pînă 
acum. Deocamdată vi-l pre
zint pe soțul meu...

— Ion Pîrvu, inginer agro
nom.

— O familie de agronomi 
va să zică ?!

— Da. Eu lucrez la gospo
dăria din apropiere, din satul 
Hunia. La repartizare am ce
rut să fim mai aproape cit 
locurile de muncă și dorința 
noastră a fost respectată.

Începutul activității tânăru
lui inginer agronom Ion Pîrvu 
in gospodăria agricolă colecti
vă de la Hunia se aseamănă 
foarte mult cu al soției sale, 
la gospodăria colectivă din 
Maglavit. Același examen de 
stat în septembrie, aceeași ac
tivitate intensă în campania 
de toamnă, aceeași apropiere 
față de oameni. De curind a 
deschis învățămîntul agrozoo
tehnic de trei ani și a ținut 
primele lecții, și, în timp ce 
le vorbea colectiviștilor des-

■nimic acum. Dar 
an, la vară chiar...

ajutorul meu se 
simțit prin cîteva

PETRE GHELMEZ

șina mecanică „Po
I iana”-Cîmpina. Pe 

rampa de încărcare 
se află cîteva trac
toare, trolii. Sînt 
utilaje cărora li 
s-au efectuat repa

rațiile capitale și care peste pu
țin timp vor fi transportate la 
sonde. Eforturile colectivului de 
aici sînt îndreptate spre îm
bunătățirea Calității lucrărilor. 
Dovadă a succeselor obținute în 
această 
mic de 
privire la 
efectuate. Cît privește planul de 
producție, el a fost depășit lună 
de lună : s-au realizat pînă la 
1 octombrie beneficii peste plan 
în valoare de 2 880 000 lei.

Problema îmbunătățirii pe mai 
departe a calității reparațiilor 
preocupă în măsură tot mai 
mare și tineretul. Am vizitat, de 
curind, două secții ale uzinei. Ce 

în legătură

un rol deosebit de mare îl are 
buna organizare a muncii.

Pe linia mai bunei organizări 
a muncii s-au luat multe mă
suri. Reamplasarea mai judici
oasă a punctelor de lucru 
hala de montaj a eliberat 
spațiu de 440 mp pe care au

în 
un

alergind mereu dună diferite 
piese. S-a popularizat, de ase
menea, experiența tinerilor frun
tași. Aceștia au arătat în mod 
concret modul în care-și orga
nizează munca pentru ca să ob
țină rezultate mai bune.

Tot îu scopul îmbunătățirii

consuînulus ds metal, 
și o rezistență sporită 
(proprietățile inițiale 
rialului dih care sînt 
nate nu suferă deloc).

în această secție, la indicația 
organizației de partid, conduce
rea tehnico-administrativă,

direcție este numărul 
reclamații primite cu 

calitatea reparațiilor

probleme se ridică 
cu calitatea ?

zicul Sizziox Nieclza
.crottizarea motòrulni

execuți 
eu trac

țiunea tractorului. Lucrează a- 
tent, îngrijit. El are o mare răs- 
pundere. De corectitudinea cu 
care reglează fiecare angrenaj, 
fiecare mecanism, depinde buna 
funcționare a utilajului respectiv 
în exploatare. Pe lingă atenție,

se asigura 
a pieselor 
ale inate- 
confecțio-

or-

Secția are numeroși tineri 
fruntași în lupta pentru calitate: 
mecanicul Gheorghe Guță, strun
garul Ion Negulescu, trasatorul 
Alexandru Ghica. Ei și-au adus 
din plin contribuția ca secția să 
obțină în întrecere drapelul de 
secție fruntașă pe uzină.

Be calitate răspund!
toate secțiile uzinei

amenajate bancuri de pro-fost
bă. S-a mărit deci spațiul pro
ductiv și s-au creat muncitorilor , 
condiții mai bune de lucru. Mă
surile luate pentru pregătirea 
(liti vreme a producției a dusr la

• realizarea unei juste {corelări1 
între atelierele' prelucrătoare țși 
de confecții și cele de montai. 
Acum-, duna fiecare de:

Ute uza cîte uza. Grad 
uzură este consemnat îzt: 
gistru. Piesele mai puțin uzate 
sînt repartizate pentru recondi
ționate, celelalte sînt înlocuite.

Organizația U.T.M. s-a ocupat 
îndeaproape de felul în care-și 
organizează locul de muncă ti
nerii, le-a explicat consecințele 
ce decurg din irosirea timpului

calității reparațiilor s-au aplicat 
unele procedee avansate de 
muncă. Se folosește cu mult suc
ces. metoda de irecondițipnare 
prin aplicarea unui cromaj dur 
la o serie, de piese care au uzu
ră mai mică : semiaxele pentru ; 
tractor, axele pentru cutia

ganizația U.T.M., comitetul 
dicatului s-au ocupat cu 
de felul cum este respectat 
cesul tehnologic, de ridicarea 
calificării muncitorilor. .Adună
rile generale U.T.M. au dezbătut 
pr.obieme legate de îmbunătăți- 

uiuncii tinerilor, s-a organi- 
irea celor

8111- 

grijă 
pro-

*

în care se repară mo- 
este vecină cu secția 

pe uzină. Și aici s-au 
rezultate meritorii pe 

re- 
doreso 
să se

lună

•X
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IN REGIUNEA BUCUREȘTI

Araiurslc rie toamuă
de sfirțîtsc apropo

lucru ale me
diu regiunea

Secția 
toarele 
fruntașă 
obținut 
linia îmbunătățirii calității
parațiilor. Muncitorii 
sincer ca „marca uzinei” 
bucure de prestigiu și încredere. 
Cea mai importantă măsură a- 
plicată aici este turnarea cen
trifugală a cuzineților 
la-motor din bronz și 
ajutorul
frecvență, înainte de

curenților

Ședințele de 
eanizatorilor 
București ținute La începutul 
lunii și îndrumarea perma
nentă făcută de consiliile agri
cole în vederea folosirii în
tregii capacități de lucru aEconomii de combustibil

Prin evitarea manevrelor în 
gol și prin extinderea remor- 
cării trenurilor cu tonaj spo
rit, mecanicii și fochiștii de la 
Depoul C.F.R. Palas-Constanța 
au economisit aproape 7 000 
tone de combustibil conven
țional. Cu combustibilul eco
nomisit se pot remorca 50 de 
trenuri de călători pe distanța 
Constanța — Tulcea.

Expoziție filatelică

tractoarelor la executarea ară
turilor adinei de toamnă au 
dat roade. Zilele acestea, in 
gospodăriile agricole colective 
din raioanele Alexandria, Slo
bozia, Roșiori de Vede și Leh- 
tiu arăturile de toamnă au 
fost terminate, iar în unitățile 
din raioanele Turnu Măgurele 
și Zimnicea se ară ultimele 
terenuri prevăzute. Pînă acum, 
in gospodăriile agricole colec
tive din regiune, această lu
crare importantă, prin care se 
asigură sporuri însemnate de 
recoltă, a fost executată pe 
95 la sută din terenurile ce 
nor fi. însămînțate în primăva
ră. Totodată au fost încorpo
rate în sol peste 600 000 tone 
de îngrășăminte naturale.

în prezent, 750 de tracto
riști din unitățile agricole 
care au terminat arăturile lu
crează în gospodăriile colective 
care mai 
râturi.

au de făcut încă a-

la Orauea
în orașul Oradea s-a deschis 

cea de-a X-a expoziție filate
lică regională. Aici sînt expuse 
multe colecții de mărci poștale 
ale cercurilor filatelice din 
întreprinderile și instituțiile 
acestei regiuni. Cu acest prilej 
s-au adoptat mai multe tipuri 
de plicuri francate cu marca 
„A X-a expoziție filatelică“. 
Timp de trei zile, expoziția a 
fost vizitată de circa, 5 OOQ ga.x 
mșții ti?. itoH 4in întreprins 
ddrlte și Inmiiuțlile orădenet

9 etaje
Tn noul 

toreèc al 
'or hunedoreni a iost 
terminal primul bloc 
lurn cu 9 etaje f?i 109 
de apartamente. Folo 
siiea betonului mono
lit turnat. în cofraje 
glisante a permis con
structorilor din Hune- 
dQflffl fld ridice cel(i 0 
etaje îh ilUlììfll H ilitt 
Concomitent cu înăb

orctș munci 
siderurgișli-

(Continuare în pag. a IlI-a)

Deși 
aproa-

de la bie- 
plumb cu 
de inaltă 
folosirea

O discuție între lată și fiu ? Nu. Maistrul Leonfin Peicbi de la sec
ția sculerie a Uzinelor mecanice din Timișoara a chemat ca de 
obicei lingă e| pe unul dintre tinerii nou venifi îrr seefie și îl ini
țiază in tainele meseriei. Numeroși tineri din secție se bucură azi do 

roadele învățămintelor căpăfate de la maistrul lor.

Foto : N. STELOR1AN

IJÎ-û)

V. DINULESCU
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Peisaj reșifean. Foto : N. STELORIAN

ritmul in activitate«!
didactică

In școlile elementare, medii, 
profesionale și tehnice din re
giunea Ploiești, filmele știin
țifice și diafilmele se folosesc 
tot mai mult pentru exempli
ficarea lecțiilor.

Școlile din această regiune 
dispun în prezent de circa 300 
aparate de proiecție, aparate 
de filmat etc.

Extinderea rețelei telefonice 
la Galați

De curind, centrala telefoni
că a orașului Galați a fost 
înzestrată cu instalația nece
sară punerii în funcțiune a 
încă 600 aparate de telefon. 
Totodată, un grup de ingineri 
și tehnicieni ai Oficiului 
șenesc local au instalat 
inte de termen încă două 
telefonice 
lăți—Iași.

directe pe linia

oră- 
îna- 
linii 
Ga-

în 17 zile

Electricitatea în agricultură
Numărul 'comunelor 

și safalor electrificate 
către întreprinderi. 
Ministerului Mine- 
și Energiei Electri- 
în primele 10 luni 
acest an, 

peste 400.
Odată cu 

cerea luminii 
ce în safe, au fost e- 
lectrificate și peste 100 

gospodării agrico- 
de sfat și numeroa- 
gospodării agrico- 

colecfive. Extinde-

este de

introdu- 
electri-

rea rețelei electrice în 
mediul rural permite 

. folosirea pe scară' mai 
largă a curentului e- 
lectric la acționarea 
diferitelor mașini-unel- 
te din atelierele me
canice, instalațiilor de 
mulgere a vacilor, to
cătorilor de nutrețuri, 
utilajelor pentru irigat, 
pentru treierat, la 
transportul furajelor 
etc. In gospodăriile 
agricole colective din 
Bod, Hărman, Hal-

chiu, Faidloara ’ șl 
din alte comune și 
sàie din regiunea Bra
șov furajarea rațională 
a vacilor și mulsul me
canic au făcut ca pro
ducția de lapte să 
crească cu 15—20 la 
sută, iar condițiile i. 
gienice s-au îmbuna- 
tăjit simțitor. '

în prezent sînt în 
curs lucrări de 
ficare la încă 
unități agricole.

(Agerpres)

electri-
50 de

Lacuri de acumulare pentru irigări
Pentru alimentarea cu apă 

a zonelor secetoase din regiu
nea Argeș s-a continuat in 
acest an acțiunea de creare a 
unor lacuri de acumulare. Pe 
Valea Mozacu, a fost amena
jat un lac în suprafață de, 70 
ha cu un volum de 1 850 000 mc 
de apă. Tot în acest an au fost 
construite lacuri pe Valea 
Oboga, Valea Neajlovului și 
Valea Uștiubeiului. Cu apa

din aceste lacuri pot fi irigate 
circa 1 000 ha terenuri. Tot
odată, gospodăriile colective 
din comunele învecinate pot 
dezvolta piscicultura și crește
rea păsărilor de apă.

în regiune vor începe în cu- 
rînd lucrările pentru amena
jarea a încă două lacuri pe 
Valea Gligănelului și Teleor- 
mănelului, în suprafață de 
20 ha. (Agerpres)

Drumul cărții spre cititor
Răspunzînd interesului 

crcscìnd al cititorilor, la 
sate a fost creată o vastă 
rețea de difuzare ; librării 
și chioșcuri, raioane de 
librării în magazinele 
mixte și universale, auto- 
librării ș. a.

Am urmărit de curind — 
în satele și comunele ra
ionului Pitești — drumul 

editură la citi-

lor cărți apărute. Buletinul 
„Cărfi noi“ — acest mijloc atît de 
util de popularizare a cărții 
este-afișat cu regularitate la 
zefele de perete din comună, 
dacă coiful special amenajat 
magazin este des vizitat de
cuitorii comunei (anul acesta s-au

ga- 
lar 
în 

Io-

rute și aduse, de asemenea, cărfi 
de literatură politică, operele cla
sicilor marxism-leninismului, do
cumentele partidului nostru, nu
meroase materiale ce apar în a- 
jutorul celor înscriși la diferite 
forme de învăfămînf politic, ma
nuale de economie politică, bro-

fost uitafi. Pentru ei s-au adus 
basme și povești.

La 
minul 
vifa, 
este 
zînd 
sau cărfi pe tema manifestărilor

acfiunile care au loc la că- 
cullural din comuna Raco- 

difuzoarea 
nelipsită, 
cele mai

Elena Tomescu 
Standurile cuprin- 
noi cărfi apărute

tarea 
s-au 
cuiala interioară și ex
terioara. Prin folosirea 
acestui procedeu s-au 
tăcut economii de che
restea în valoare de 
aproximativ 200 000 de 
lei. Metoda aceasta a 
iost experimentată și 
aplicată perțfru prința 
(talii de euilSPUclorii 
liuneiloreni, ld Începu-

iiecărui elai. 
executat și ten-

tul anului, la ridicarea 
turnului de răcire a 
furnalului de 1 000 mc 
al marelui combinat 
siderurgic din localita
te. Acum se iac pre
gătiri pentru a fi exe
cutate in același fel 
alte 3 blocuri turn cil 
ci te 10Q apartamente 
iievqrș.

!

(Agerprci)

cărții din 
tor.

atrăgătoare a căr
ei la loc vizibil,

CUM SE POPULARIZEAZĂ Și DIFUZEAZĂ CARTEA 
ÎN RAIONUL PITEȘTI

Prezentarea 
fii, expunerea 
folosirea afișelor de popularizare 
trezesc interesul cititorilor, îi aju
tă să-și aleagă cartea dorită. In 
comuna Costești, 
căminul țyltyralj Ic) școală, înain
ta de începerea filmelor sînt 
ptezetilală recenzii asupra ultime»

de exemplu, la

vîndut cărfi în valoare de 13 000 
lei) se datorește și faptului că ei 
știu ce cărfi noi sosesc în sat.

In comuna Călinești, comitetul 
U.T.M. a întocmit liste de cărfi 
în sprijinul cursurilor agrozooteh
nice de masă, punînd astfel la 
îndemîna colectiviștilor cărțile 
Căra lămureau chifti' problsms 
discutate ia cursuri. Au fost ce-

șuri care vorbesc despre știinfele 
naturii, cerute de membrii cercu
rilor tinerilor naturaliști etc. „Car
tea gospodinei“, „Croitul și cusu
tul", „Cartea tinerei mame” sînt 
volume cerute adesea de colec
tiviste. Participanfilor la concursul 
„Iubiți cartea“ li s-au asigurat 
cădi!? cuprinsa, in b'bliogrefia 
concursului. Nici cei miel hu ău

care au loc sînf frumos aranjate. 
Munca de bibliotecară 
face de mai . mulfi ani 
să cunoască gusturile 
rinjele oamenilor. 
con(inuful multor cărfi, 
să recomande cititorilor, 
du-le lectura i 
CatȘ Biților să
iinfe din cele'roși variate dame*

pe care o 
a ajutat-o 

și prefe- 
Cunoscînd 
a știut ce 

orientîn- 
în așa fel ca fie— 

i acumuleze cunoș-

nii. Astăzi Lucian Ghinea, Maria 
V^sile, Constantin Fulceanu și 
toji cei aproape 300 de tineri 
care au biblioteci personale "și 
amintesc de dragostea și pasiu
nea cu care le-a vorbit despre 
cărți această difuzoare pasionată 
de munca ei. Recenziile, serile 
literare, 
expozifiile, prezentările de 
afișate la gazeta de stradă, 
turile 
cercuri de citit din comună au fă
cut ca numărul prietenilor 
să fie din ce în ce mai mare.

Aceste metode interesante, ve
rificate în practică și care dau 
rezultate bune nu sînt folosite 
însă așa cum s-ar cuveni și în 
alte comune din raion. Comitetele

Recenziile, serile 
recitalurile de versuri, 

cărți 
lec- 

finute la cele 30 de

cărjii

VIORICA GRIGORESCIJ

(CoiiUni'aic iu pas a IU a)



nu

pe 
din

VLAD MILUȚ 
secretarul organizației U.T.M. 
de an al claselor a Xl-a de la 
Școala medie nr. 1 „Nicolae 

Bălcescu“ din Craiova

din clasă, însă, re- 
nepăsarea celor doi 
învățătură, a simțit 
intervină, să le cea-

ne
o-

ci PEm n/iiiNV PENERI! NOTE,

Tezele !...

Foto : N. STELORIAN

n fiecare săpfămînă, elevii 
claselor a IX-a, a X-a și a 
Xl-a de la Școala medie

cum să potrivească o 
cum să croiască. După 
ani petrecuți în acest 
ele își lucrează singure

• ■ ■■■ - .■r

De curînd, în organizațiile U.T.M. din școlile medii au 
avut loc adunări de dări de seamă și alegeri. Cu pri
lejul acestor adunări, mulți utemiști au fost aleși în 

organele conducătoare U.T.M. pentru prima oară. Dornici 
să desfășoare încă de la început o bogată activitate politico- 
educativă, dar neavînd experiență în organizarea unei astfel 
de activități, ei s-au adresat cu fiumeroăse întrebări redac
ției ziarului „Scînteia tineretului”.

Eleva Bogdan Mihaela, de pildă, aleasă de curînd secre
tara organizației U.T.M. a clasei a X-a L de la Școala 
medie nr. 22 „Gh. Lazăr’., ne scrie că în clasa ei mai sînt 
încă utemiști care nu se străduiesc să obțină rezultate bune 
la învățătură. „Ce putem face cu aceștia, cum să-i determi
năm să înțeleagă că și ei trebuie să meargă în pas cu în
treaga noastră clasă, că învățătura este datoria Iot princi
pală ?“ — ne întreabă noua secretară U.T.M. a clasei.

Cel mai bun răspuns îl pot da, firește, acei care au ex
periență în munca de organizație, care în activitatea lor 
întîlnesc și rezolvă, cu ajutorul utemiștilor, asemenea pro
bleme. Iată de ce ne-am adresat, pentru a da răspuns în
trebării Mihaelei Bogdan, noua secretară U.T.M. de clasă, 
unui secretar U.T.M. de clasă cu experiență în această 
muncă, elevului Vlad Miluț, secretarul organizației U.T.M. 
al claselor a Xl-a de la școala medie nr. 1 din Craiova.

pregătite. Și de cîte ori nu se 
întîmpla ca Pădureanu Elena, 
Iova Florea, Petrache Mircea 
să obțină calificative insufici
ente I

Pădureanu Elena se împrie
tenise cu Popescu Vasilica. 
„Rodnică prietenie”, n-aveam 
ce zice. Dimineața, cînd gru
purile de elevi se îndreptau 
:ătre școală, Elena și Vasili-

În orele 
de practicoh

I din Oltenija efectuează cîte o zi 
j de practică la Șantierul Naval. 
(Am început să executăm și noi, 
1 alături de muncitori, diferite pie

se, și nu mică ne este bucuria 
cînd sînt apreciate ca bune.

Printre cei mai harnici elevi, 
I care objin rezultate frumoase în 
f orele de practică, se află Cornel 

, Valerica Dumitrescu, 
Eugen Ciobanu, 
și mulji alții.

dintre colegii 
ca după absol-

j Obișfeanu,
I Dorina Nancu, 
r Florentina Berbec 
i O bună parte 
(mei s-au hotărîf 
| virea școlii medii să lucreze la 
I Șantierul Naval Oltenija.

zx

In internatul 
școlii

m să-ți răspund 
întrebării pe care 
ai pus-o, poves- 
tindu-ți cîte ceva 
din viața clasei 

‘ noastre. Și noi am 
avut în clasă ele

vi care nu învățau, uitau ade
seori că sînt elevi. Acuma nu

este așa. Elevii s-au schim
bat. Clasa a Xl-a C este frun
tașă pe școală. Și toți elevii 
depun eforturi susținute pen
tru ca pînă la sfîrșitul ahului 
clasa să nu piardă acest loc.

Era o vreme cînd unii din
tre colegii noștri obișnuiau să 
vină la școală cu lecțiile ne-

ca... schimbau drumul. Și 
timp ce pe tabla neagră se în
șirau teoreme complicate, 
ecranul unui cinematograf 
centru se desfășura o acțiune 
palpitantă. „Prietenele” chiu
leau. Preferau cinematograful, 
amînau mereu învățătura. La 
fel procedau și Petrache și 
Iova. Ce era de făcut ?...

Comitetul U.T.M. ne-a venit 
în ajutor, trimițînd membrii 
postului utemist de control în 
raid prin clasa noastră. Aceș
tia au stat de vorbă cu cei în 
cauză, cu colegii lor și au tras 
concluzia că „eroii” noștri tre
buie cunoscuți de întreaga 
școală pentru ca opinia în
tregii școli să-i dezaprobe. Ac
țiunea a avut efect îndeosebi 
asupra celor două prietene — 
Pădureanu și Popescu la înce-

put au protestat, au venit cu 
scuze, dar pînă la urmă s-au 
gîndit adînc. serios, și au în
țeles. Au înțeles ajutorul co
legilor, îngrijorarea lor pen
tru comportarea pe care ele o 
dovedeau. Iova și Petrache, 
însă, nu prea s-au speriat. E 
drept, cîteva săptămîni n-au 
lipsit de la școală, și-au pre
gătit de fiecare dată lecțiile. 
Dar, într-o zi, la ora de geolo
gie, întîmplarea face să fie 
scoși amîndoi la lecție. N-au 
fost în stare să scoată nici 
măcar un singur cuvînt. To
varășul profesor Săvutescu i-a 
notat pe amîndoi cu 3.

Cînd ora s-a sfîrșit, nimeni 
n-a părăsit clasa. Cine a venit 
cu ideea unei adunări fulger? 
Poate nici n-a fost vorba de 
ideea unui elev anume... Fie
care elev 
voltat de 
față de 
nevoia să 
ră acestora să meargă în pas 
cu întreaga clasă.

A fost invitat și tovarășul 
diriginte. întrebați ce au de 
gînd, de ce nu vor să se pre
gătească, Iova și Petrache nu 
au avut ce să răspundă.

mîndoi stăteau Ia internat, 
unde aveau condiții optime de 
studiu și de viață. Nu aveau 
altă sarcină decît aceea de a 
învăța. Timpul și-l pierdeau 
însă în cîrdășia unor „prie
teni” din afara școlii, cu care 
bateau bulevardele.

Au luat cuvîntul foarte 
mulți utemiști. Cu toții i-au 
criticat aspru pentru lipsa de 
respect față de colectivul în 
mijlocul cărora trăiesc, pentru 
nepăsarea față de eforturile 
acestui colectiv.

— Cum vă concepeți voi 
viața de elev ? Ca bulevar- 
diști ? — le-a spus eleva Mu- 
șatescu Ioana. Noi, 32 de elevi 
venim zi de zi la școală, în
vățăm, iar voi doi aveți cura
jul să sfidați acest colectiv 
prin lene. Cine vă dă dreptul?

Și Iova, și Petrache, ar fi 
vrut să spună ceva, să se a- 
pere, să motiveze, Dar n-au a- 
vut curajul. Simțeau că în
treaga clasă le pune, indig
nată aceleași întrebări. Au 
trebuit să răspundă. Luînd 
cuvîntul, cei doi și-au recu
noscut greșeala și au promis că 
se vor îndrepta. Nu era vorba 
de un angajament formal. Noi

am simțit atunci în cuvintele 
lor regretul pentru tot ce au 
făcut, am întrezărit dorința 
lor sinceră de a-și schimba a- 
titudinea. Au înțeles că noi 
vrem să-i ajutăm, că gestul 
nostru este cu adevărat cole
gial. ,

Realizasem ceva. Elevii _
mai chiuleau, își pregăteau cu 
regularitate lecțiile, și asta 
bucura. Dar nu ne puteam 
pri aici. Urma acum să de
clarăm război mediocrității, să 
pornim la luptă susținută 
pentru îmbunătățirea calității 
studiului. Noi avem în clasă 
și cîțiva „filozofi” ai medio
crității, care, bazîndu-se că au 
noțe de trecere, spuneau să-i 
lăsăm în pace. S-au înșelat. 
Nu le-am dat pace. împreună 
cu tovarășul diriginte, am vi
zitat Uzinele de mașini și u- 
nelte agricole „7 Noiembrie”. 
Elevii au văzut cum lucrează 
muncitorii, care-i atitudinea 
colectivului din uzină față de 
muncă. Au văzut, de aseme
nea, cît de competent răspund 
muncitorii la numeroasele în
trebări în legătură cu activi
tatea lor, au rămas impresio
nați de cunoștințele de specia
litate ale acestora.

Apoi, la ora educativă s-au 
ținut expuneri despre „Rolul 
muncii în societatea socialis
tă”, „Pătrunderea științei în 
spațiul cosmic”, (cu prilejul 
căreia elevii au aflat că odată 
cu omul, în cosmos au pătruns 
fizica, chimia, cibernetica, bi
ologia) și altele. Din toate ac
țiunile organizate s-a desprins 
o singură concluzie: că omului 
societății contemporane în 
orice sector de activitate ar 
lucra, i se cer vaste și trainice 
cunoștințe.

La internatul de pe lingă 
Școala medie din comu
na Borșa, raionul Vișeu, 
regiunea Maramureș sint 

cazați peste 200 de elevi. în 
internat, elevii se bucură de 
condiții bune de studiu și 
viață. Ei au la dispoziție două 
săli pentru meditații cu mobi
lier modern, sală 
bine amenajată, 
curate, spălătoare, dușuri, — 
toate cele necesare.

Cei doi tovarăși pedagogi, 
Ion liban și Elisabeta Dobozi, 
sînt mereu în mijlocul nostru. 
Ajutorul lor îl simțim atît în 
organizarea vieții colective de 
internat cît și în pregătirea 
lecțiilor.

COZÎLTEA DUMITRU 
elev

de mese 
dormitoare

de radioficare 
a școlii I“

„Aici stația de radio ficare a 
școlii medii nr. 1 din Bciuș, în
cepe emisiunea locală". Elevii 
școlii respective nu numai că s-au 
obișnuit cu acest anunț, dar 
chiar îl așteaptă în pauze sau în 
timpul liber.

în emisiunile locale sînt trans
mise știri despre felul cum își 
însușesc elevii materiile predate, 
cum sînt ajutați cei rămași în 
urmă. De asemenea, sînt cititeBEBERECHE ELENA

doar doi

■fi fififiT - A

Tamara Caraghiaur și Silveslru Ai tenii sînt
care, pe băncile Școlii de muzică și arte plasftice „Ocfav Bancilă" 

din lași își formează măiestria de muzicieni.
Foto : N. STELORIAN

cele mai importante articole din 
ziare, se fac prezentări de cărți 
și chiar piese de teatru care 
sînt îndrăgite de ascultători.

MIRCEA CATARIG

Primiri de noi pionieri
Organizația <le pionieri de Ia 

Școala nr. 23 din Capitală și-a 
mărit rîndurile membrilor săi. 
Cei mai buni elevi din clasa a 
111-a au fost pregătiți pentru a 
deveni pionieri. Elena Cazan — 
instructoare superioară de pio
nieri — s-a străduit, împreună 
cu instructorii de detașamente, 
ca ziua în care noii pionieri vor

“ j primi cravatele roșii să fie o a- 
{ devărată sărbătoare, o zi de 
f neuitat pentru copii. în pregăti- 
I rea adunării de primire dc noi 
| pionieri au fost antrenați și pio- 
I nierii mai mari din clasele • 
I. Vl-a și a VII-a care au discutat 
f înainte cu elevii fruntași la în- 
j vățătură din clasa a III-a despr.

n cadrul pregătirii 
viitorilor mecaniza
tori căre învață Ia 
Școala de mecanici 
agricoli de pe lingă 
S.M.T. Spătărești, rin 
loc deosebit de

important îl ocupă instruirea 
practică în atelierele școlii, prac
tica în S.M.T., care pun pe elevi 
în contact nemijlocit cu viitoarea 
lor profesie, le dă posibilitate
să realizeze, să verifice și să
completeze ceea ee își însușesc 
în cadrul lecțiilor teoretice

Elevii din primul an, după 
prevederile planului de învăță- 
mîiit, trebuie să-și însușească 
cunoștințe și deprinderi de lăcă- 
tușerie generală. Aceasta pentru 
că lăcătușeria, temelie a oricărei 
meserii tehnice, este pentru vii- 
tórni mecanizator un fel de „ta
blă a înmulțirii” fără de care 
nu va putea rezolva problemele 
multiple legate de stăpînirea 
tractorului și mînuirea diverselor 
Unelte și mașini agricole.

Școala are asigutate toate con
dițiile pentru temeinica însușire 
de către elevi a lăcătirșeriei, in
struirea practiqă efectiriridu-se în 
cadrul școlii. Cele 3 ateliere »pă- 
țioase, în caro fiecare elev afe 
un loe de muncă stabilit, sînt în-

cinstea de a purta cravata roșie j 
ți îndatoririle pionierilor, J

După primirea cravatelor roșiî, j 
noii pionieri au fost primiți eu J * 
căldură de pionierii claselor a J 
Vl-a și a VII-a care s-au anga- j 
jat să se ocupe și pe viitor de f 
noii pionieri.

ȘTEFANIA VASILAS

în laboratorul de fitofehnie al 
Centrului școlar agricol nr. 1 
din Roman, explicațiile ingine
rului Victorin Lozinschi sînt ur
mărite cu interes și atenjie de 

către elevi.

Simpozion științific
„Realizări în domeniul zbo

rurilor cosmice“ — aceasta a 
fost tema simpozionului știin
țific organizat nu demult de 
elevii clasei a X-a real, de 
la Școala medie nr. 2 din Ca
ransebeș. Elevii Marius Milo- 
șiu, Lavinia Bugaru, Adrian 
Popescu și Olimpia Polianschi 
au susținut referate Pe acea
stă temă. S-a folosit, de ase
menea, harta U.R.S.S. pe care, 
potrivit unui dispozitiv se a- 
prindeau rînd pe rînd becuri 
electrice 
de unde 
sovietici, 
special, deasupra hărții, 
fost montate machete ale na
velor cosmice sovietice. Cu 
același prilej au fost audiate 
cîntece despre CosPionauți, 
s-au recitat poezii eu aceeași 
temă. Simpozionul științific 
organizat din inițiativa Orga
nizației U.T.M., a dirigintelui 
clasei, cu ajutorul comitetului 
de părinți, s-a bucurat de un 
frumos succes.

NIC. PÎRVU 
elev

indicînd localitățile 
sînt cosmonauțiî 

iar pe un panou 
au

Acolo unde visurile

esa pionierilor din 
Oradea poate fi 
numită și casa vi
sătorilor. Fiecare 
din cei 2 500 de 

pionieri care ac
tivează tn cercurile casei 
pionierilor visează ceva. Aici 
ei fac primii pași spre reali
zarea visurilor lor.

Iată-l pe micul cosmonaut 
pregătindu-și „aripile“ pentru 
zbor. Deocamdată lucrează 
la un model de avion la cer
cul de aeromodelism al Ca
sei pionierilor. Fotografiile ce
lor patru cosmonauți sovie
tici îi zîmbesc încurajator.

Zumzetul fierăstraielor și al 
strungurilor de la cercul de 
tîmplărie îl auzi din curte. 
Copiii lucrează cu multă tra
gere de inimă jucării, trac
toare, avioane, bărci, automo
bile. Cîteva din proiectele a- 
cestui cerc : mobilarea casei 
țărănești și executarea din 
lemn a machetei Casei pionie
rilor. De asemenea, pionierii 
acestui cerc au început să re
pare mobilierul. Aici află pio
nierii Și despre procesul tehno
logic prin care trece lemnul

pînă la produsele finite și, mai 
ales, despre importanța lui în 
economia națională.

In cercul de croitorie acele 
alergau de zor. Cele mai mici 
învață primele puncte de cu
sături pe șervețele, pungulițe 
sau fețe de masă. Cele mai 
mari, „veterane“ la cerc lu
crează la mașina de cusut. Ele
vele Sipoș Erica și Moscovici 
Kati, deși sînt în clasa a IX-a, 
mai vin uneori să ceară sfa
turi 
cută, 
cinci 
cerc, 
rochii, bluze etc. Pe unul din 
pereții cercului se află o hurtă 
care ilustrează electrificarea 
țării, lucrată în broderie, lu
crare cu care cercul a obținut 
anul trecut la concursul mici
lor tehnicieni premiul 1 pe 
regiune.

Despre felul în care pionie
rii care frecventează cercu
rile Casei pionierilor din Ora
dea se pregătesc aici pentru 
meseria îndrăgită, ar putea po
vesti Brezovski K., astăzi elev 
în anul II al centrului șco
lar agricol. El a frecventat

VASILE ION

à șa s-a intitulat 
generală U.T.M.

AURORA

„Să ajutăm elevii 
rămași în urmă 
la învățătură“

j șa s-a intitulat adunarea 
ZJ generală U.T.M. care a a- 

vut loc de curînd la fjcoa-1 
la profesională de telecemunica- { 
ții din Oradea. Adunarea, orga
nizată din inițiativă comitetului | 
U.T.M. pe școală, a avut ca scop | 
analiza cauzelor rămînerii în j 
urmă la învățătură a unor elevi | 
și măsurile concrete ce trebuie | 
luate pentru lichidarea lor. Pro- I 
fesorii-maiștri și elevii fruntași j 
la învățătură au făcut propuneri | 
prețioase în acest sens. Cu a- j 
ceasta ocazie au fost reactivate j 
grupele de întrajutorare, s-a pro- j 
pus îmbunătățirea activității ga- .1 
zetelor de perete, a postului u- | 
temist de control.

cercul de mecanică timp de 
4 ani. Aici, la cercul de fnceA- 
nică, a îndrăgit meseria pe 
care și-a ales-o. Acum a ve
nit în vizită să-i vadă pe co
pii la lucru. Și mecanicii au 
în plan să realizeze o machetă 
ă strungului tip „Victbriă“, 
macheta unei mușini de gău
rit, precum și macheta unui 
automobil.

Am vrut să intru și la na- 
turaliști. Nu i-am găsit însă 
acasă. Erau plecați „pe teren“, 
la Grădina zoologică. Dumi
nica, naturaliștii sînt în ex
cursii. Vor vizita în curînd 
peștera Meziad.

La cercul de artă dramatică, 
Kovaci Kati, Trifa Minerva, 
Solomie Gh. din clasa a VII-a, 
erau în „focul“ repetițiilor la 
piesa „Steaguri peste Krasno
don“. Ei au vechime in a- 
cest cerc; patru ani. Pionierii 
au avut ocazia de multe, ori 
să-i aplaude la scena deschisă. 
Ii vom regăsi și în viitoarele 
piese: ..Mărturisirea“, „Pu
păza din tei“, ș.a. pe care 
cercul le va pregăti în acest an. 
Ii vom regăsi desigur, și prin
tre participanții la concursurilt 
„Cine știe răspunde“, la ghici- 
torile literare și la alte con
cursuri. Sau le vom citi numele 
în revista cercului „Mlădițe li
terare“. Și la cercul teatrului 
de păpuși, repertoriul din a,nul 
acesta este foarte bogat. Pie
sele „Mofturica’1, „Smîntîna 
fermecată“, „Martinet s-a îm
bolnăvit“, „Scufița albastră’’ 
și „Codița vopsită’' au intrat 
deja în repetiție.

In curte e întotdeauna for
fotă. Voleibaliștii se 
nează serios.

Este greu să cuprinzi 
teva rînduri întreaga 
tate din cele ÎS cercuri ale 
Casei pionierilor din Oradea. 
Nu v-am povestit încă despre 
fetele de la cercul de pictură, 
ale căror desene au fost ex
puse pe litoral, la Mangalia, 
nici despre minunatele co
voare naționale și persane, 
despre costumele naționale a- 
flate în lucru la cercul de țe- 
sătorie Sau despre cele 8000 
de cărți pentru copii și tineret 
aflate la bibliotecă și pe care 
copiii le solicită zilnic.

După orele
vin la

antre-

în cî- 
activi-

de școală, „visă- 
casa lor cu bucu*

ARDELEANU
profesoară

zestrate cu scule și materiale în 
cantități suficiente. Un singur 
exemplu e destul de grăitor. 
Pentru cei 205 elevi care lucrea
ză aici, s-au procurat numai în 
acest an școlar peste 5 000 pile 
de diferite forme și mărimi.

Am urmărit felul în care Iu-

levii sînt abia în a doua lună de 
școală și n-au învățat decît în
dreptarea și îndoirea semifabri
catelor și au primit noțiuni 
despre trasare, tăiere și pilire.

Anul trecuț reperul amintit a 
fost executat abia la sfîrșitul 
trimestrului III, fiind o lucrare

Tot așa și la grupele conduse 
de maistrul Dumitrescu Tudor, 
elevilor li se cere uneori să știe 
ceea ce n-au învățat încă, sînt 
puși să realizeze obiecte care de
pășesc nivelul de pregătire la 
care au ajuns după două luni 
de școală. Aceasta deoarece între

sprijin mai mare maiștrilor-in- 
structori de către conducerea 
școlii. Acest sprijin se referă în 
primul rînd la alcătuirea unei 
planificări care să contureze pre
cis ordinea de însușire a fiecărei 
operații, etapele și ritmul de

PRACTICA VIITORILOR
MECANIZATORI

erau grupele B și C, conduse de 
maiștrii Dmnitresc,u Tudor și Ca- 
sandra Ion. Elevii avînd de exe
cutat piuliță-fluture pentru fie
răstrăul mecanic, întîmpina ri
nele gretități, 
Cestui obiectiv 
maistrul, erau 
rg'zultat.-

Sînt vinovați 
Realizarea unei 
presupune cunoașterea și stăpî- 
nifeâ a multe operații, printre 
eare trasarea, decuparea, rotun
jirea, găurirea, filetarea etc. E-

în realizarea 
și la fel 

nemulțumiți

elevii ? De lac ! 
asemenea piese

complexă, dificilă. Motivul pen
tru care, în acest an, pitilița- 
fluture a fost planificată în pri
mele ore de practică hu este al
tul decît acela că maistrul-in- 
structor „a vrut să vadă cu cine 
are de-a face, să verifice înclina
țiile spre meserie ale elevilor săi" 
Folosirea acestui criteriu în ale
gerea și stabilirea temelor pen
tru lucrările de atelier este cu 
tottil greșită. Verificarea trebuie 
realizată pe iriăsurâ îriâtișitii cu
noștințelor, â deprinderilor prac
tice.

maiștri se desfășoară o adevă
rată întrecere nu atît în însușirea 
temeinică a operațiilor care com
pun procesul tehnologic, ci în 
producerea de cît mai multe 
piesd finite.

însușirea deprinderilor și a 
cunoștințelor practice este un 
proces care nu se poate realiza 
dintr-odată. Trebuie pornii 
de la operații mai ușoare, de la 
lucfari inai puțin complicate, iar 
predarea operațiilor să se fâcă 
progresiv, în înlănțuirea lor lo
gică. Este necesar să se dea un

realizare ă lucrărilor după crile 
rii riguros științifice.

O cerință de bază a bunei pre
gătiri a elevilor este îmbinarea 
strînsă a cunoștințelor teoretice 
cil munca practică. Fiecare lucru 
trebuie să fie explicat, 
ca elevii să-l realizeze în mod 
Conștient, înțelegîndu-i tehnolo
gia de execuție. în atelierele 
Școlii de mecanici agricoli de 
pe lîngă S.M.T. Spătărești raio- 
ntil Fălticeni, fegitinea Sneeava. 
mutica practică a elevilor se des
fășoară însă mai miilf diipă îmi-

pentru

tație, maistru! punînd în fața e- 
levului o piesă și zicîndu-i : „Fă 
și tu una la fel". în cazul în cate 
un elev greșește, maistrul în
dreaptă el în loc să-i explice e- 
levului ce-a greșit, să-l ajute să 
înțeleagă cum trebuie să lucreze 
corect.

Maiștrii-instriictori dau elevi
lor și cunoștințele teoretice, însă 
ace6t lucru l-au făcut doar în 
cîteva lecții la începutul tri
mestrului și nu în cadrul fiecă
rei ore, în timpul cît se desfă
șoară munca efectivă.

Cadrele didactice de speciali
tate, inginerii care predau în 
cadrul școlii pot să acorde spri
jin maiștrilor-instruclori, ajutîn- 
du-i să găsească cele mai bune 
mijloace prin care să le dea ele
vilor deprinderi practice, cuno
ștințe bazate pe înțelegerea 
principiilor, a metodelor științi
fice dc muncă.

Tot pentru realizarea acestui 
lucru, 
lucreze 
mească
carte să 
practică

ele'vii trebuie deprinși să 
după schițe, să-și întoc- 
caietâ de tehnologi^ pe 
Ifc folosească lâ munca 
din atelier.

N. ARSÈNÌÈ



Prezenti ia toate lucrările
din gospodărie

Dările de seamă și discuții
le care au avut loc în adună
rile generale de alegeri din 
organizațiile U.T.M. de bri
gadă nr. 3 și 7 din G.A.C. 
Lița, raionul Tr. Măgurele, 
s-au referit în mod deosebit 
la activitatea politică desfă
șurată de organizațiile U.T.M. 
din aceste brigăzi pentru mo
bilizarea tinerilor colectiviști 
la muncă în gospodărie, pen
tru lucrări de bună calitate, 
respectare® întocmai a regu
lilor agrotehnice.

Au fost apreciate cu acest 
prilej adunările generale care 
âu avut loc în special în pe
rioada campaniilor agricole. 
La adunări au fost invitați 
brigadierii, inginerul și tehni
cianul agronom, care au vor
bit tinerilor despre planul de 
producție al brigăzilor, despre 
faptul eă de la fiecare tînăi' 
colectivist se cere un efort 
sporit. în aceste adunări ti
nerii și-au luat angajamente 
concrete privind contribuția 
lor lă obținerea unor produc
ții sporite.

Respectîndu-și propriile an
gajamente, utemiștii și tinerii 
din cele două brigăzi au con
tribuit la fertilizarea solului 
prin transportarea a 500 de 
tone de îngrășăminte naturale 
pe ogoare. Ei au fost pre- 
zenți la toate lucrările de 
pe cîmp. în anul acesta, ți- 
nînd seama de condițiile cli
materice, inginerul agronom a 
recomandat să se facă patru 
prașile la culturile prășitoa- 
re. Utemiștii, alături de co
muniști, au fost printre cei 
Care au exeeutât lucrări în 
timpul optim și de bună cali
tate. Echipe formate din ti
neri ău plivit griul și au fă
cut polenizarea suplimentară

artificială la floarea-soarelui. 
Ea culesul recoltei, din ini
țiativa organizației U.Ț.M., 
au fost formate echipe care 
âu muncit noaptea pentru ca 
nici un bob de grîu să nu se 
piardă. Utemiștii Marin Chiul- 
tu, Gherghina Voicu, Marina 
Vătrai din brigada nr. 3 și 
mulți alți tineri sînt printre 
cei care au muncit cu abne
gație, din toată inima pentru

în toamna aceasta organi
zația U.T.M. din brigada a 
IlI-a a primit o scrisoare ne
obișnuită. Cercetătorii Insti
tutului pentru cultura cerea
lelor și a plantelor tehnice 
din Fundulea mulțumeau căl
duros pentru ajutorul pe 
care l-au primit de la tineri 
la lucrările de experimentare 
a unor noi soiuri de porumb 
din gospodăria colectivă. Ti-

Pe marginea adunărilor generale
de dări de seamă și alegeri 

ale organizațiilor U. T. M. de brigadă 
de la G. A. C. Lița, raionul Tr. Măgurele

■——

realizarea sarcinilor care le 
reveneau.

Pregătind recolta anului 
viitor, cei mai buni tineri co
lectiviști au fost recomandați 
de organizația U.T.M. să lu
creze pe semănători. Acum, 
griul a crescuț frumos și. se
cretarul organizației U.T.M. 
Cristea Vătrai, împreună cu 
tinerii au controlat semănă
turile. Ei au semnalat ingine
rului agronom golurile forma
te în locul unde griul n-a ră
sărit sau este slab. în urma a- 
cestui fapt au fost luate ma
suri pentru completarea lor.

în timpul muncilor agricolei 
secretarii organizațiilor U.T.M. 
din aceste brigăzi vorbeau cu 
brigadierii, interesîndu-se în
deaproape de prezența tineri
lor la muncă, de disciplina și 
calitatea, lucrărilor efectuate 
de ei. Astfel s-au putut lua 
măsuri pe loc în momentul 
Cîhd s-âu observat lipsuri în 
munca și comportarea unor 
tineri.

rrerji sînt mîndri că au putut 
ajuta oamenii de știință. Tre
buie șă spunem că lotul ex
perimentai le-a mărit intere
sul pentru studierea științei 
agrotehnice și fiecare tînăr 
și-a mânifestât dorință să 
urmeze cercul agrotehnic sau 
să participe la , conferințele 
care au loc Jâ căminul cultu
ral.

Pornind de la experiența 
buna acumulată, de Ia sar
cinile concrete ce le stau în 
față, tinerii ați stabilit în a- 
dunarea de alegeri o seamă 
de măsuri pentru îmbunătă
țirea activității viitoare. Ast
fel, toți utemiștii din organi
zația U.T.M. de brigadă nr. 3 
și cei mai buni tineri, vor 
urma anul acesta o formă de 
învățămînt. O parte au fost 
încadrați ‘ 
agrotehnic, iar ceilalți vor fi 
mobilizați să participe la con
ferințele care vor avea loc la 
căminul cultural. Șefii de e- 
chipă, conductorii do atelaje

în îpvățămîntul

și alți tineri, pe lingă cursuri
le agrozootehnice, vor urma — 
la cererea lor — un cerc de 
matematică pentru a-și însuși 
cunoștințele de care au nevoie 
în munca lor. Tinerii vor 
contribui la transportarea u- 
nei cantități de 520 de tone 
de îngrășăminte naturale pe 
ogoare, vor participa la acțiu
nea de completare a locurilor 
goale în culturi, la combate
rea dăunătorilor. Organizația 
U.T.M. de brigadă va reco
manda doi tineri care să lu
creze în sectorul zootehnic. 
S-au hotărît și importante o- 
biective de muncă patriotică 
cum ar fi : curățirea unei su
prafețe de 20 de hectare de 
izlaz, efectuarea lucrărilor 
necalificate la construirea 
școlii de 8 ani, plantarea a 90 
de pomi pe marginea șoselei 
etc. N-a fost uitată nici mun
ca cultural-educativă. Astfel 
s-a stabilit ca toți tinerii din 
brigadă să participe la activi
tatea căminului cultural, să 
se încadreze în formațiile ar
tistice etc. S-a prevăzut toto
dată, antrenarea tuturor tine
rilor la Spartachiada de iarnă, 
organizarea unor campionate 
de șah, tenis de masă, atle
tism etc.

Măsuri asemănătoare au 
fost adoptate și în adunarea 
geherâlă a organizației U.T.M. 
din brigada nr. 7. Fără îndo
ială că îndeplinite, aceste mă
suri vor contribui la crește
rea activității politice în or
ganizația U.T.M. de brigadă, 
la mobilizarea și mai activă a 
tineretului în muncă de îh- 
tărire ecOnomicô-organizàtori- 
că a G.A.C.

• fG

Vedere din centrul orașului Ploiești.

■

In Editura politică au 
apărut

M. Popescu — Trans- 
formarea socialistă a 
agriculturii
56 pag. 1,20 lei
N. Ivanciu — Capital și 
plusvaloare. Salariul în 
capitalism
64 pag, 1,25 lei

InSormații
Miercuri dimineață au început 

în Capitală lucrările grupei a III-a 
de studii dih cadrul Comisiei teh
nice à organizației internaționala 
de radio și televiziune, la caie 
participă reprezentanți din R, P. 
Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, R.P.D. 
Coreeană, R. D. Germană, R. P. 
Polonă, R. P. Romină, R. P. Un- 
Sară, U.R.S.S. și Republica Arabă 

ițită.
Vlastimiî Svoboda, președintele 

grupei a deschis lucrările. Delega
ții au fost salutați apoi de Iuliu 
Topor, vicepreședinte al Comite
tului de radiodifuziune și televi
ziune.

în continuare, Mihail Egorov, 
directorul Centrului tehnic al Or
ganizației internaționale de ràdio 
și televiziune, a prezentat o infor
mare privind noile probleme care 
Stau în fața Comisiei tehnice a 
acestei organizații internaționale.

Lucrările continuă.

D. KUHTA

De calitate 
răspund toate 
secțiile Uzinei

(Urmare din pag. I) 
acestui procedeu proceiîtul <h: 
rebuturi se menținea ridicat. De 
asemenea, și numărul reclama- 
țiilor din partea beneficiarilor. 
Acum calitatea a cî:eScut și tot
odată se realizează là ficcar» 
pereche de chzineți economii în 
valoare de 130 de lei. Există 
deci prèocujiarè.

Cu toate eforturile pe care le 
facè colectivul sînt încă defi
ciențe. Beneficiarii reclamă, de 
pildă, unele defecțiuni càré 
apar la distribuție là motoare 
M.G. 450, slaba etanșeitate îa 
bazinele de ulei sau Ia diversele 
cuplări etc. Bineînțeles, defecți
unile trebuie remaniate. Deci 
cheltuieli în plus. Dar nu numai 
atît. O piesă remaniată nu mai 
are aceleași proprietăți calitati
ve ca atunci cînd ea ar fi fost 
bine executată dé la început.

De ce apăr aceste defecțiuni? 
Sînt tineri caie contribuie la a- 
pariția acestor defecțiuni ? Ce 
trebuie să facă organizația U.T.M. 
în această privință ?

în primiți rînd este vorba de 
néréspectarèà riguroasă ă nor
melor tehnice de montaj. Sé îri- 
tiniplă 
Stanciu, 
și alții) 
„®efge. . .
„E vorba de reparații”. Iată o 
concepție foarte greșită.

Executarea corectă a unei re
parații depinde în bună măsură 
și de gradul de pregătire profe
sională a muncitorilor. Or, în 
această privință ceea ce s-a fă
cut pînă în prezent nu este în 
măsură să satisfacă cerințele 
producției. Cursurile de ridicare 
a calificării fiind organizate nu
mai pe meserii și nu și pe grad 
de pregătire nu pot contribui în 
măsura în care ar fi necesar la 
îmbogățirea cunoștințelor profe
sionale ale tuturor munci
torilor. Organizația U.T.M. de 
aici (secretar Constantin Goran) 
ca de altfel și comitetul U.T.M. 
pe uzină va trebui să se ocupe 
mai îndeaproape de buna orga
nizare a cursurilor de ridicare a 
calificării, de îmbunătățirea coli- 
ținutuluî acestora, precum și de 
repartizarea tinerilor în formele 
cète mai adecvate.

ìli secție ni se semnala că o 
serie de defecțiuni la motoare 
sînt determinate și de faptul că 
unele locuri de muncă nu sînt 
întotdeauna păstrate în cea mài 
perfectă ordine ți curățenie. La 
reparația motoarelor este foarte 
important să existe multă cură
țenie. Ori ce firicel de praf, 
orice bucățică de șpan, ori pili
tură de fier care cade în cilin
drul sau în lagărele motorului 
duce la griparea acestuia, la 
scurtarea duratei lui de func
ționare. 0 parte din aceste ne
ajunsuri s-ar fi putut elimina 
dacă organizația U.T.M. dé aici 
ar fi dovedit inai multă preo
cupare pentru extinderea și a- 
plicârea inițiativei tinerilor de 
la Uzinele „Tudor Vladimires- 
cu” din Capitală.

E necesar ca și comitetul 
U.T.M. să ia măsuri pentru a or
ganiza 
între 
secții, 
riénfa 
zată.

ca unii tineri (Iriinîa 
Gheorghe Focșehcanu 

să lucreze neatent, 
și așa” — își spun ei.

A apărut :
PROBLEME ALE PĂCII 

ȘI SOCIALISMULUI 
Nr. 11/1962

A apărut în limba romină, în E- 
ditura politică, nr. 11 (51) pe anul 
1962 al revistei ,,Probleme ale 
păcii și socialisniultii", rfevistă teo
retică și informativă a partidelor 
comuniste și muncitorești.

Acest număr al revistei cuprinde 
articolele : „Ofensiva istorică a so
cialismului" de A. Novotny ; ,,E-
poca unor mărețe transformări re
voluționare'' de M, Thorez; ,.Lupta 
pentru socialism în Italia" de A. 
Nalta, G. Pajettaj ,,Guatemala în 
pragul unor schimbări" de H. 
Barrios Klee ; ,,Platforma revolu
ționară a mișcării comuniste in
ternationale".

Rubrica „In partidele comuniste 
și muncitorești" conține numeroa
se materiale informative cu privi
re Ia activitatea unor partide fră
țești. .............

. La rubrica „Schimb de păreri" 
sînt publicate în încheiere mate
riale ale discuției pe tema „Antico
munismul — dușman al omenirii" 
și materiale ale unei noi discuții 
pe tema „Probleme ale capitalis
mului contemporan".

Rubrica. „Cărți și reviste" cu
prinde recenzia lui J. Woddis in
titulată „Jeluirea Africii", la car
tea „Mama neagră" de Basil Da
vidson.

Rubrica „Scrisori, note" cuprin
de nota intitulată „Conferința la
buriștilor", semnată de H. Fagan.

Revista publică noi materiale la 
rubrica ^împotriva represiunilor și 
persecutării democraților".

DRUMUL CÂRTII SPRE CITITOR
(Urmare din pag. I) 26 de învățători și profesori de 

la școala din comună, lată cum 
s-a ajuns ca anul acesta la sfîr- 
șiiul trimestrului trei, suma de 
46 de lei să reprezinte valoarea 
cărților difuzate în comuna Oarja. 

Munca cu cartea este o mun
că culturală de masă. Difuzarea 
cărții la sate trebuie sprijinită mai 
mult de comitetul raional U.T.M., 
de căminele culturale și biblio
teci. Va trebui ca prin colabo
rarea organizațiilor de masă ra
ionale sa se asigure 6 mai bună 
popularizare a cărți, folosindu-se 
în acest scop stațiile de radio- 
ficare, gazetele de perete, diver
sele acțiuni organizate la cămi
nele culturale și școli, asigurîn- 
du-se în fiecare comună și sat 
difuzori de carte dintre cadrele 
didactice, cei mai buni uiemiști, 
bibliotecari, tineri colectiviști. Nu 
ar fi lipsită de interes organizarea 
cu difuzorii de carte a unor in
structaje și schimburi de expe
riență pentru popularizarea celor 
mai bune metode în munca de 
difuzare a cărții. Comitetul raional 
U.T.M. va trebui să extindă ac
țiuni rnodet de difuzare a cărții 
ca cele organizate în comuna 
Costești, unde tinerii au dedicat 
o zi pe lună difuzării cărții.

mitivă, desigur, n-are nimic co
mun cu munca normală de răs- 
pîndire a cărții, și trebuie con
damnată cu hotărîre. Cumpărăto
rul se întreabă pe bună dreptate: 
De ce tocmai cartea acefea s-o 
cumpere l Cu ce-i va ajuta în 
muncă, în viață ? Dar cine să-i 
spună toate acestea dacă în co
mună nu există nici un fel de 
preocupare din partea comitetului 
comunal U.T.M., a căminului cul
tural, pentru difuzarea cărții ?

înghesuite unele peste altele, 
peste pachete de țigări, ață de 
cusut, șireturi de bocanci, la coo
perativa din comuna Oarja cărțile 
așteaptă de multă vreme (unele 
fiind chiar ediții dih 1955—1956) 
să se îndure careva din cei care 
ar putea să le ajute să ajungă 
in mîinile cititorilor. Dar nu o 
face nimeni. Nici contabilul coo
perativei, Gheorghe Lupu, (secre
tar al comitetului comunal 
U.T.M.), nici bibliotecara Marga
reta lonescu și nici unul din cei

U.T.M., căminele culturale și alji 
factori care răspund de populari
zarea și difuzarea cărfii tasă 
această muncă deosebit de 
importantă în seama gestio
narilor din magazinele comu
nale. Astfel, uneori cartea este 
prezentată ca orice altă marfă 
care se vinde la pachet sau la 
kilogram. în unele comune (Oarja, 
Valea Ursului, Miovènl, Bradu) 
urmărindu-se numai scopul comer
cial, s-a ajuns ca gestionarii să 
condiționeze vînzarea diferitelor 
mărfuri, de obligativitatea cum
părării unor cărți. La cooperativa 
din comuna Cofrrieană, cînd oa
menii termină cumpărăturile, 
gestionarul Alexandru Mirică le 
spune invariabil „la neică și o 
carte !" și scoate de sub tejghea, 
la întîmplare, o carte. Aruncă o 
privire fugitivă pe ultima coper
tă, la prêt și hotărăște : „la-o pe 
asta". O asemenea metodă pri-

(Urmare din pag. I)

la vară, chiar,

M. Pătrcișcu, T.

îft sala „Parnathenaiki" și 
pesté 1 000 de spectatori.

de 
a-

munci pe a- 
și împreună 

fiecare toam-

• Selce,'ionu/u
U.R.S.S., aliatei în

• Astăzi, la Brașov, intr-un meci restanță 
contînd pentru campionatul cat. A de fotbal, 
Steagul Roșu va întîlni echipa Farul Con
stanța.• Cohtihuîndu-și turneul în 

zentativa de hochei pe gheață 
cat în orașul Hamiiton cu formația Red WIngs,

Canada, repre- 
a U.R.S.S. a ju-

I — 2 ingineri dirigințî
I șantier

4 prolectanți IÏ ,
- —   —i I diriginte )

dt, dejmze.

Des- 
putem vorbi 
peste un an,

0 familie de agronomi

LITERATURII DE AVr

' -,

An de an sfudenfilor clujeni, 
ca și studenților din celeilalte 
centre universitare, li se asi
gură condifii tot mai bune de 
viață. De pildă, încă de acum 
un ah studenților clujeni li s-a 
pus la dispoziție un complex 
studențesc format din 10 cămi
ne și o cantina. în fotografie : 
holul de intrare la cantina 
Complexului studențesc c 

Cluj.
Foto : AGERPRES

pre metodele înaintate 
lucrare a pământului, și-a 
mintit că numai cu cîtva timp 
în urmă era și el pe băncile 
facultății; că și privirile lui 
erau mistuite de aceeași do
rință de a afla lucruri cit 
mai multe și cît mai folosi
toare. Și a simțit o min- 
drie deosebită că acuma poate 
să-i învețe pe alții tainele 
minunate ale științei. Că, îm-

preună cu ei, vă 
ceste pământuri 
se vor bucura în 
nă de recolte.

— Deocamdată am, făcut 
numai începutul — spunea ti- 
nărul inginer agronom, 
pre rezultate 
mai puțin. Dar 
la vară chiar...

Peste un an, 
credem că această muncă en
tuziastă, plină de răspundere 
va da roade buhe.

M.M.E.E.—D.E.E. 
ÎNTREPRINDEREA 
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schimburi de sxperieuță 
organizațiile U.T.M. din 
Asta ar permite Ca éxpfe- 
pozitivă să fie generali-

—•—
SIMPOZION

Iii înfîmpîharea cetei de-a 15-â 
aniversări a proclamării R.P.R., 
Consiliul pentru răspindirea cu
noștințelor cultilral-științitice, Lec
toratul central, în colaborare cu 
revista „Viața studențească" orga
nizează la Casa de cultură a Stu
denților un ciclu de simpozioane 
consacrate tradițiilor și realizărilor 
actuale ale științei rominești in 
domeniul matematicii, medicinii, 
științelor naturii, fizicii și chimiei, 
lingvisticii, științelor tehnice.

Rrimul simpozion:, Consacrat ma
tematicii, va avea loc joi; 2B no
iembrie a.c. ora 20,30. Vor vorbi 
studenților profesorii Gr. C. Moisil 
și Gh. Mihoc.

• La Grudziadz s-a disparat revanșa meciu
lui de box dintre echipele de tineret ale R. P. 
Polone și R. P. Romîne. Be data această, vic
toria a revenit tinerilor pugiliști ramini, cu 
scorul de 6—4 (primul meci fusese clșiigat de 
gazde ca 7—3). în limitele categoriei pană, An
drei Óltèdnu a cîșiigat net ia ptincte în fata 
cunoscutului campion polonez Kuleja. Șt. Co- 
fan (mijlocie) a repurtat o nouă victorie indili 
te de limită, învingîndtt-i prin 'abandon, Iii pri
mul rund, pe Gresziak. Două victorii rapide au 
ob/inut Ion Marin (ușoară) în fa/a luì Jîise- 
iiak șl V. Trandafir (semigrea): Acesta l-a 
scos din Luptă pe Pâvvlak. Celelalte două suc
cese ale puglllștilor rotnini aii (pst realizgte 
de D. Davidei'cu (muscă) Învingător îrî parti
da cù Arthur Ol'ech, ți „irretii" M. Ghiorghi'o- 
ni, care l-a învins la puncte pe Sihoia. Au 
pierdut fa puncte C. Cru'du, 
Mitrea și 1. Olteanu.

întărită cu mai mulți jucători profesioniști din 
ligă americană. Hocheiștii sovietici au ciștigat 
cu scorii) dé 9—5 (2—1; 3—2; 4—2), répùrtìhd 
astfel a patra victorie consecutivă de la în
ceputul turneului.

Echipa Selecționată fnasculină de baschet a 
R. P. Romîne a susținut mărfi seara la Alena 
Un ihăcl amical cù echipa Greciei. Baschetba- 
liștil loml'ni au terminat învingători cu scorul 
de 63--S9 (40—19). Cef mai buni jucători au 
i.òst Nictileșcu (R.P.R.) și I^onomn (Grecia). 
Jocttì s a disputat ~r " “ ‘ •
a fdst Urmărit de

rirâspu/hid de Baschet a
, . . .. ... turneu in S.U.A., a întîlni! 

pentru a doua oară reprezentativa sludenteas- 
cii americauă, pe care a învins-o de data a- 
ceasta cu 83—02 (47—42). Echipa .feminină a 
U.R.S.S.. a întrecut ca 88—38 (30—25) formația 
„Jowa Veselian".
• Secretariatul F.I.F.A. a comunicat că Ia 

turneul olimpic de fotbal s-âii înscris 57 de

țări. Printre cele 22 de țări europene înscrise 
la turneu se află R. P. Bulgaria, Franța, Spa
nia, U.R.S.S., Anglia, Turcia, Suedia, BăneJ 
marca, R. P. Romină, Italia ele. între 21 și 26 
ianuarie va avea loc o ședință a F.I.F.A. pen
tru stabilirea întîiniriior eliminatorii. La tur
neul final din Japonia vor lua parte 16 echipe. 
Dih oficiu se califică Iugoslavia, cîștigătoarea 
turneului olimpic de la Roma, și Japonia ca 
țară organizatoare.

• Echipa bulgară de iotbal Spdttak Plovdiv 
își începe astăzi turneul în fara noastră, în- 
tilnind la Ploiești echipa Petrolul. Sîmbătă la 
Constanta, Spartak Plovdiv va juca cu Farul.

(Agerpres)

■ resupunînd 6 eu- 
aoaștere temeinică 
a temei reflectate, 
problema cheie a 
reușitei cărților de 
aventuri rămîne 
aceea a respectării

naturii relației dintre con
strucția epică și personaje. 
Specificitatea genului nu 
poate acoperi exigențele ge
neral obligatorii ale lite
raturii, cum .ar fi crearea 
caracterelor. în „Urmărirea 
abia începe“ și „Oameni fără 
identitate“ avem dă-aface cu o 
construcție ingenioasă, întîm- 
plări neprevăzute, planuri 
multiple, evoluții eronate cu 
intfenție, toate acestea dirijăte 
de o logică uneori demnă de 
invidiat.
ite pe siștemul 
cu mai multe planuri, vădesc 
dibăcia 
atenția cititorului 
plan în altul, intenționînd să-l 
pună în fața unor împrejurări 
ce se leagă într-un „nod“ cen
tral. Compoziția romanelor, 
deci, este bine concepută, aptă 
să cuprindă evoluții convingă
toare. Sub raportul con
ceperii sistemului larg de 
desfășurare a acțiunilor, cele 
două cărți oferă destule 
probe că autorii știu să „cons
truiască". Ei sînt niște spe
cialiști în tehnica românului 
de aventuri. Dar n-au reușit 
să demonstreze convingător și 
faptul că eroii lor sînt oameni, 
cu gînduri și sentimente dife
rite, cu o etică specifică, avînd 
particularități caracterologice 
nerfrpetăbile — toate aceste» 
dîndu-le profilul original, viu. 
al individualității 16r. Așa 
cum observa și autorul unui

Sînt cărți constru- 
romanelor

autorilor de a muta 
dintr-uh

artlcbl din Gazeta literară (4 
oct. cț.c.) nu putem pretinde 
literaturii de aventuri desfă
șurarea largă a analizei psiho
logice, urmărirea în dètaliu a 
cutelor caracterelor înfățișate, 
în același timp, însă, nu pu
tem fi de acord cu păretăă că 
„literatura bună de aventuri“ 
nu „presupune personaje com
plexe“ și că acestea au „un 

, oarecare schematism tradițio
nal“. într-adevăr, este vorba 
de un schematism tradițional, 
dar acesta face parte din 
moștenirea unei părți slabe a 
creației genului și anume, a 
aceleia pusă în slujba intere
selor comerciale și de perver
tire a gtisțului pentru adevă
rata literatură. în maculatura 
de aveZituri poți întîlni nu
meroase „tipuri fixe“ — 
gangsteri rafinați, detectiyi- 
minune; pungași-fantome etc. 
Acestea sînt însă Simple sche
me càré validează dfe circum
stanță inventivitatea 
nlé a tipor autori dé du
zină.
lui,
mis, ridică 
necesitatea 
strucției epice cu datele ca
racterologice ale eroilor. Lupta 
oamenilor muncii și a organelor 
dé stat împotrivă unor spioni 
sau delapidatori înrăiți, pe 
lingă aspectul spectaculos pe 
care-1 poate ftirniza. dezvă
luie in primul rînd. frumuse
țea mdrălă a éroiibr hol <Șin 
lumea noastră socialistă. Rea
lizarea profilului particular al 
eroilor, a personalității lor 
distincte constituie o cerință 
esențială a literaturii noastre 
și concèsia făcută schemei nu 
poate invoca anume virtuți

„specifice“ ale genului. Mo
delele clasice demonstrează 
convingător netemeinicia te
zei „schematismului psiholo
gic“. Construcția epică; fie ea 
și spectaculoasă, se sprijină 
totuși pe caractere și este ve
rosimilă, Iii măsură îri care 
autorii acestor acțiuni, perso
najele . cărții, sînt . înzestrați 
cu datele lor reale, adesea 
complexe. La ce se referă 
„specificul“ ? în nici un caz 
la reducția psihologică („ca-

actualmente muzeu al sta
tului. In „Oameni fără identi
tate“ organele de securitate, 
ajutate de corectitudinea și vi
gilența oamenilor muncii, reu
șesc să prindă doi spioni 
barcați la noi de 
pitălist.

Este evident că 
osebire de valoare 
ficație între cele 
tive alese. Compozițional, se 
impune alegerea și menține
rea unui anumit echilibru în-

un stat
de- 
ca-

de-există o 
și de semni- 
două obîec-

și uneori asistăm la asemenea 
ciocniri, nu neapărat spectacu
loase, din care se degajă con
vingător tăria moral-politică, 
frumusețea etică a lucrători
lor miliției. Căpitanul Ovezea 
este unul din eroii în ansam
blu izbutiți ai acestei cărți, 
tocmai pentru că preocupările 
lui depășesc interesul unilate
ral pentru mobilul anchetei 
întreprinse. Cu toate acestea 
și el este supus unei anumite 
schematizări. Scriitorul a sim-

— însemnări despre romanele „Urmărirea 
abia începe“ de Th. Constantin și „Oameni 

fără identitate“ de C. Tricolici —

ătra-

Reabilitarea gënu- 
astfel parțial compro- 

în primul rînd 
îmbinării cbh-

ractere schematice“, „tipuri 
fixe“) ci la caracterul intensiv 
al expunerii psihologiei erou
lui. Interdicția se referă la 
extensia analizei psihologice 
care ar dilua, în aceste cărți 
construite dramatic, ritmul 
desfășurărilor. Din această 
cauză măiestria scriitorului 
trebuie să_ afle locul potrivit 
pentru luminarea. răpidă a 
caracterului, observația. pro- 
fiînda trebuie introdusă con
cis în pianul epic.

Ce anume declanșează acți
unea in cele două romane a- 
punțate la început ? în „Ur
mărirea 
in jurul 
struieȘte 
sale îl 
neștiută 
bijuterii.

abia începe“ mobilul 
Căruia autorul cbn- 

platiurile acțiunii 
constituie existența 
a unei cantități de 
pietre prețioase, as

cunse sub parchetul lojei ora
toriului dintr-un fost castel,

tre importanța, gravitatea mo
bilului ce declanșează acți
unea și ritmul, tensiunea con
tracției épice. Distonărița în
tre aceste elemente de reali
zare a conflictului afectează 
puterea de convingere și. mai 
départe, asimilarea profundă a 
mesajului etic de către cititor: 
Este vorba aici de miza în ju
rul căreia se dă lupta. Dacă 
ca este măruntă atunci con
strucția epică ingenioasă apare 
ca un exercițiu steril, lipsit de 
finalitate educativă. în cartea 
lui Th. Constantin ceea ce re
duce totuși într-o bună mă
sură — din efectul negativ al 
absenței echilibrului amintit 
este capacitatea autorului de a 
depăși interesul îngust pentru 
dezlegarea misterului comorii. 
Se schițează, la un nivel su
perior, conflictul major, de 
idei, între cei căre se îrifrufltă

țit necesitatea de a da eroilor 
un contur sufletesc, un carac
ter inedit. Dar a folosit un 
singur procedeu, repede trans
format în clișeu. Mai toți eroii 
se definesc, în principal, prin 
rostirea unor păreri în mo
mente nu întotdeauna semni
ficative. Numărul mare de 
momente încordate, ciocni
rile dramatice existente ar fi 
putut prilejui tot atitea posi
bilități ca eroul să-și verifice 
trăsături morale, să capete 
profil distinct. Dar multe din 
aceste ciocniri sînt exterior- 
spectaculoase și nu au cuve
nita funcție earacterizatoare.

In „Oameni fără identitate“ 
preocuparea pentru conturarea 
caracterelor este inițial nuanța
tă dar se istovește repede. Ur- 
mărindu-1 pe Dișescu pe terenul 
de „antrenament“ al școlii de 
spionaj, autorul notează cu

pătrundere o latură a caracte
rului spionului, lașitatea, aco
perită subțire de dibăcia me
canică deprinsă în minuirfea 
armeldr. Omul, îtisă, pus șă 
acționeze' în condiții reale ește 
în fond, lipsit de curaj, se do
vedește o brută incapabilă de 
sensibilitate umană. Vulnera
bilitatea acestui soi de „elev“ 
pregătit la școălă crimei și es
crocheriei devine astfel expli
cită : cinstea, curajul, perse
verența în atingerea unui scop 
nobil îi sînt străine și tocmai 
acestea sînt calitățile care îl 
vor învinge. Iată cum autorul 
a pornit de la niște premize 
care-i permiteau să înfățișeze 
caractere și nu tipuri schema
tice, viață vie și nu literaturi
zare.

Pentru cititor, literatura 
de aventuri poate constitui 
o formă de îmbogățire a 
universului său de gîndire, 
îl invită la o pasionantă ana
liză mintală soldată cu propu
nerea unei soluții. Pe o cale 
specifică, acest gen îndrăgit de 
tineret îi cere acestuia și un 
efort de cunoaștere. Pus în 
slujba unor idei înaintate, ă- 
cest efort de cunoaștere per
mite realizarea profundei acți
uni educative pe care o are 
genul. Fiind prin excelență o 
literatură de acțiune. întrebă
rile lansate de scriitor cer răs
punsuri grabnice, promptitu
dinea reacțiilor fiind o cali
tate necesară a eroilor și eă 
se poate transmite, ca prin- 
tr-un circuit electric, cititoru
lui. Poate că în nici un alt gen 
acțiunile și conduita eroilor 
nu sînt privite de cititor cu a- 
tîta circumspecție. Neîncrede
rea cititorului în verosimilita-
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tea acțiunilor și ă reacțiilor e- 
roului este unul din rezultatele 
suficienței feu care sînt pre
zentați eroii. In ,,Oameni fără 
identitate“, de plidă, autorul 
îi poartă pe cei doi spioni prin 
orașe, gări, stațiuni de ddihnă 
etC-, Urmînd ca aeeștiă să de
prindă o comportare firească, 
de fapt o mimare a ei,, pentru 
a nu trezi bănuieli. Este un 
prilej de a surprinde, cinema
tografic. figuri de muncitori, 
replici și în general indicii 
semnificative pentru relațiile 
socialiste dintre oameni. Dar 
comportarea eroilor 
dici este stereotipă, 
țiile umane constituie 
argumente exterioare 
se în scopul „instruirii' 
lor doi spioni, Atmosfera nouă 
a străzii, a fabricii, creată toc
mai de relațiile noi dintre oa
meni, apare sărăcită, valorile 
profund umane, care vor în- 
tîmpina prompt acțiunile de 
spionaj sînt insuficient relie
fate.

Particularitățile genului, pre
tind literaturii de aventuri 
eroi bogați sufletește, înzestrați 
cu complexitatea reală a oa
menilor. Tendința de a ne
glija structura eroilor nu răs
punde piciunei cerințe .speci
fice ci indică lacune ale cu
noașterii scriitorului. Litera
tura fără eroi este un non 
sens. Apreciind pasiunea cu 
care autorii acestor cărți S-au 
apropiat de un gen profund e- 
ducativ, vom observa in a- 
celâși timp că romanele lor 
constituie încercări îhtr-un 
gen ale cărui exigențe nu sfiit 
deloc scăzute de oâfecări cir
cumstanțe particulare.

C. STĂNESCU

episo- 
apari- 

doar 
adu- 

ce-



BE PESTE BOTARE • DE PESTE HOTARE • DE PESTE HOTARE
Pe calea reglementarii pașnice 
a crizei din Marea Caraibilor

NEW YORK 21 (De la .tri
misul special Agerpres C. Ră- 
ducanu).

Ca urmare a evenimentelor 
din ultimele 24 de ore, la Na
țiunile Unite încordarea și 
preocuparea serioasă față de 
mersul negocierilor cu privire 
la reglementarea situației clin 
Marea Caraibilor a făcut loc 
miercuri unui sentiment de 
mâi mare încredere în'posibi
litatea reglementării pașnice a 
crizei din Marea Caraibilor, 
în posibilitatea reglementării 
pașnice a altor probleme inter
naționale în litigiu.

Salutînd marți dimineață 
noile clarificări aduse de Fidel 
Castro în scrisoarea adresată 
lui U. Thant cu. privire la po
ziția consecventă a guvernului 
cuban favorabilă unei soluții 
negociate pe baza respectului 
suveranității și independenței 
Cubei delegații au așteptat cu 
un interes justificat conferința 
de presă a președintelui Kenne
dy, cu convingerea că Statelor 
Unite le revine acum obligația 
de a face pașii necesari către 
progresul tratativelor. Reflec
tând atmosfera de marți seara, 
după anunțarea ridicării blo
cadei împotriva Cubei, ziarul 
„New York Țimes“ sub titlul 
„OiN.U. este încântată de acor
dul asupra Cubei“ scrie că pe 
sălile Adunării apropierea po
zițiilor și înlăturarea blocadei 
împotriva Cubei au fost salu
tate cu satisfacție.

Numeroși observatori de aici 
rețin cu deosebire din declara
țiile președintelui Kennedy 
faptul semnalat și de ziarul 
„Washington Post“ că „el 
a subliniat de două ori în cu
vîntul său ceea ce a spus în 
septembrie și anume că S.U.A. 
nu vor iniția nici o agresiune 
în emisferă. Aceasta, scrie zia
rul în continuare, deși nu in
clude exprimarea unor garan
ții formale împotriva invadă
rii Cubei, reflectă îh orice caz 
ideea. exprimată în scrisoarea

adresată premierului Hruș
ciov“.

In legătură cu același aspect 
al problemei Thomas Hamilton 
scrie în „New York Times“ că 
„se așteaptă acum angajarea 
unor negocieri de durată care 
să ducă la completarea acor
dului tocmai pe aceste aspecte 
ale garanțiilor Statelor Unite, 
iar ziarul „Christian Science 
Monitor“ consideră și el că 
„ceea ce rămîine acum de re
zolvat în viitorul imediat este 
exprimarea formală a angaja
mentului de a nu efectua vreo 
invazie asumat de președin
tele Kennedy. Este clar, scrie 
de .asemenea „Christian Scien
ce Monitor“ că dacă Statele 
Unite sînt pregătite să trăia
scă în aceeași emisferă cu 
Cuba lui Castro, o soluție 
negociabilă este posibilă și ea 
trebuie găsită pe linia trasată 
de schimbul de scrisori.

Ultimele acțiuni pozitive din 
regiunea Mării Caraibilor sînt 
considerate aici ca preludiul 
unei noi faze în evoluția si
tuației. Dar ceea ce nu trebuie 
pierdut nici o clipă din ve
dere este faptul că în îndepli
nirea punct cu punct a anga
jamentelor cuprinse în schim
bul de scrisori între președin
tele Kennedy și N. S. 
Hrușciov, în timp ce Uniunea 
Sovietică a avut din primul 
moment inițiativa și și-a do
vedit promptitudinea și depli
nul respect față de cuvîntul 
datj Statele Unite au amînat 
mereu îndeplinirea ansam
blului de obligații ce le revin 
și opinia publică interpretează 
măsurile anunțate acum de 
Statele Unite doar ca un 
început. Acest început va tre
bui urmat fără întîrziere de 
alți pași hotărîți, pentru a se 
pune capăt presiunilor și a- 
menințărilor la adresa Cubei, 
între care continuă să figu
reze zborurile de spionaj dea
supra teritoriului cuban și 
amînarea garanțiilor formale

împotriva unei invazii. 'Acest 
mod de a aprecia actuala si
tuație este cu atît mai îndrep
tățit cu cît cercuri americane 
influente nu văd cu ochi buni 
actuala evoluție a lucrurilor și 
după cum recunoaște purtăto
rul lor de cuvînt, ziarul „Wall 
Street Journal“, consideră ne
cesar să examineze în viitor 
alte măsuri care ar putea crea 
dificultăți situației din Cuba, 
pe plan economic sau politic“.

în cursul dimineții de 21 
noiembrie s-au aflat aici mă
surile luate de Uniunea Sovie
tică cu privire la încetarea 
stării de alarmă și revenirea 
la activitatea militară norma
lă ca urmare a scăderii ten
siunii în Marea Caraibilor. 
Delegații au dat o călduroasă 
apreciere acestui nou gest al 
Uniunii Sovietice pe linia ac
țiunilor de destindere a rela
țiilor internaționale și subli
niază că este în continuare 
rîndul Statelor Unite de a-și 
onora cu scrupulozitate anga
jamentele asumate pentru 
asigura intr-adevăr pacea 
această regiune a lumii.

Instrucțiunile date de guvernul
sovietic ministrului apărării

In orașul Hasavirte din R.S.S. 
Daghestană a luai ființă „Clu
bul prieteniei internaționale". 
In fotografia de mai sus pot 
fi văzuți cițiva din membrii a- 
cestui club care fac schimb de 
mărti poștale, de cărți, insigne 
și corespondează cu tineri , din 

numeroase țări ale lumii.

Conferința de presă
a președintelui S. (J . A

WASHINGTON 21 (Agerpres). 
— La 20 noiembrie, după o între
rupere de două luni, a avut loc 
la Washington o conferință de 
presă a președintelui S.U.A., 
J. Kennedy, prima de la recentele 
evenimente din zona Mării Cara
ibilor.

Președintele și-a început confe
rința de presă cu o declarație des
pre situația din regiunea Mării Ca
raibilor.

„Președintele Hrușciov, a decla
rat Kennedy, m-a informat astăzi 
că toate bombardierele „IL-28“ 
care staționează în Cuba vor fi 
evacuate în termen de 30 de zile. 
El. a fost de acord, de asemenea, 
ca . aceste avioane să fie suprave
gheate și numărafe în fimpui eva
cuării lor“. Considerînd că această 
măsură a guvernului U.R.S.S. con
tribuit? în mod considerabil la stă-’ 
birea încordării în regiunea res
pectivă, președintele K&rrnedy a.a- 
nun+af că.a d'af . Mir.isferyl.ui da 
Război al. S.U.A.' Irișfrpcțiuni de a 
ridica aș.a-r.umira carantină . mari
timă, .adică blocada împotriva 
Cubei.

In continuare președintele S.U.A. 
a declarat ca dorește să pună po
porul american la curent cu evo
luția crizei din regiunea Mării Ca
raibilor și „cu • progresul realizat 
pînă’ în prezent în traducerea în 
viată a înțelegerii realizate între 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., Hrușciov și mine, 
așâ cum a fost ea expusă în scri
sorile noastre din 27 și 28 octom
brie“.

Amintind că șeful guvernului 
sovietic s-a declarat de acord cu 
evacuarea din Cuba a armelor pe 
care S.U.A. le consideră ofensive, 
și cu supravegherea și inspeefia 
corespunzătoare a O.N.U. care să 
garanteze îndeplinirea și menți
nerea în vigoare a acestor obliga
ții,-Kennedy a subliniat că la.rin- 
dul său guvernul american a fost 
de acord ca îndată ce vor fi în
făptuite aceste măsuri de conirol 
să. ridice blocada și să dea asi
gurări că nu se va întreprinde o 
invazie în Cuba.

Datele existente pînă. astăzi, a 
arătat în 'continuare Kennedy, do
vedesc că toate rampele cunos
cute in Cuba de lansare a rache-

ielor pe care președintele le-a ca
lificat drept ofensive au fost de
montate. Rachetele și echipamen
tul auxiliar au fost încărcate pe 
bordul unor nave sovietice. „Ins
pecția efectuată de noi în largul 
mării asupra acestor nave care 
părăseau Cuba, a spus Kennedy, 
a confirmat că pînă în prezent au 
fost retrase toate rachetele care, 
potrivit declarației Uniunii Sovie
tice, fuseseră transportate în Cuba, 
numărul lor corespunzînd informa
țiilor de care dispunem“.

Referindu-se la faptul că guver
nul cuban respinge cererea S.U.A. 
de a se organiza inspecții pe te
ritoriul Cubei, președintele Ken- 
nedy a încercat să justifice prin 
aceasta intenția guvernului S.U.A. 
„de a folosi și pe viitor mijloa
cele sale proprii pentru suprave
gherea activității militare din 
Cuba“.

Kennedy a , declarat că Statele 
Unite „nu vor Înceta în emisfera 
occidentală eforturile politii 
economice și ce altă natură“ 
dreptate împotriva regimului < 
Cuba. „Dar aceste luări de pozi
ție pe plan politic, a afirmat ei, 
se deosebesc considerabil de in
tenția de a întreprinde o invazie 
militară în această insulă“.

In încheiere, președintele S.U.A. 
a spus : „Evenimentele din ulti
mele săptămîni denotă un progres 
real și sperăm că vor putea fi 
realizate noi progrese. îndeplini
rea obligațiilor asumate de o parte 
și de cealaltă, precum și reali
zarea unei reglementări pașnice a 
Crizei cubarie, ar putea foarte bine 
să deschidă calea soluționării al
tor probleme care 
gioase“.

ICCj 
în- 
din

sini încă liti-

(Agerpres). — 
al S.U.A., Ro-

*
NEW YORK 21 

Ministrul ’ de război 
bert McNamara, a dat ordinul cu
privire la încetarea de urgență a 
blocadei maritime a Cubei.

Această știre a fost făcută cu
noscută de un purtător de cuvint 
al Ministerului de Război curînd 
după conferința de presă a pre
ședintelui Kennedy.

După cum transmite agenția 
Associated Press, ordinul lui 
McNamara prevede înapoierea „de 
urgență" a navelor care partici
pau la blocada Cubei.

La Bonn continuă

al U. R. S. S.
MOSCOVA 21 (Agerpres). - 

TASS transmite; în legătură 
cu dispoziția lui J. Kennedy, 
președintele S.U.A., cu privire 
la ridicarea carantinei (bloca
dei) față de Republica Cuba și 
în legătură cu posibilitatea 
care, s-a conturat de a se de- 
săvîrși lichidarea urmărilor 
crizei periculoase din regiunea 
Mării Caraibilor, pe baza în
țelegerii realizate între Nikita 
Hrușciov, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
și John Kennedy. președintele 
S.U.A., guvernul sovietic, a dat 
instrucțiuni mareșalului Uniu
nii Sovietice Malinovski, mi
nistrul apărării al U.R.S.S., să 
aducă la îndeplinire, începînd 
de la 21 noiembrie 1962, ur
mătoarele măsuri :

1. — Trupele de rachete cu 
destinație intercontinentală și 
strategică să treacă de la sta
rea deplinei capacități de 
luptă la activitatea normală 
de instrucție ;

2. — apărarea antiaeriană și

antirachetă a țării și aviația 
de vînătoare a apărării anti
aeriene să treacă de la starea 
deplinei capacități de luptă la 
activitatea normală 
ție ;

3. — să înceteze 
pregătire de luptă 
viația strategică;

4. — forțele maritime mili
tare să treacă la activitatea 
normală de instrucție, iar flo
ta submarină să se înapoieze 
la bazele de staționare per
manente.

5. — să înceteze .măsurile 
speciale luate pentru ridicarea 
capacității de luptă a trupelor 
terestre ;

6. — să înceteze amînarea 
lăsării la vatră din Armata 
Sovietică a contingentelor mai 
vechi din trupele de rachete 
cu destinație strategică, din 
trupele de apărare antiaeriană 
a țării și din flota submarină;

7. — să înceteze suspendarea 
concediilor obișnuite în forțele 
armate ale U.R.S.S.

de instruc-

starea de 
pentru a-

Oc la comandamentul suprem al Forțelor
Armate Unite ale Tratatului de la Varșovia
MOSCOVA 21 (Agerpres).— 

TASS transmite : Avînd în 
vedere slăbirea încordării în 
regiunea Mării Caraibilor și 
slăbirea în legătură cu aceasta 
a încordării în Europa la 21 
noiembrie mareșalul Uniunii 
Sovietice. Greciko, comandan
tul suprem al Forțelor Armate 
Unite'ale țărilor participante 
ia Tratatul de la Varșovia, a 
dat instrucțiuni cu privire la

anularea unor serii de măsuri 
stabilite la 23 octombrie .1962 
în vederea sporirii pregătirii 
de luptă a trupelor și flotelor 
făcînd parte din componența 
Forțelor ' Armate Unite.

—

în Cuba
HAVANA 21 (Agerpres). —• 

După cum transmite TASS,
A. I. Mikoian, însoțit de Er
nesto Guevara, ministrul in
dustriei al Cubei, a vizitat
gospodăria de stat „Guido 
Perez“, situată la 30 km de 
Havana, unde au loc ultimele
încercări ale noilor mașini
pentru recoltarea trestiei de 
zahăr.

în drum spre Havana, A. I. 
Mikoian, și Ernesto Guevara 
au vizitat atelierele experi
mentale unde se creează noi 
combine pentru recoltarea 
trestiei de zahăr.

r
Lucrările Plenarei C.C. 

al P.C.U.S.
MOSCOVA 21 (Agerpres). 

La 21 noiembrie 1962 a- 
nunță TASS la . plenara 
C.C. al P.C.U.S. a continuat 
discutarea raportului, tova
rășului N. S. Hrușciov 
„Dezvoltarea economiei
U. R.S.S. și conducerea de 
către partid a economiei 
naționale”.

La ședința, de dimineață 
au luat cuvîntul printre 
alții V. V. Grișin, președin
tele C.C.S. din U.R.S.S.,
V. P. Mjavanadze, prim-se
cretar al C.C. al P.C. din 
Gruzia, E. A. Boliniuk, 
șefă de brigadă în colhozul 
„Congresul al XXII-lea al 
P.C.U.S.” regiunea Terno
pol, R.S.S. Ucraineană, 
I. I. Bodiul, prim-secretar 
al C.C. al P.C. ----------
Moldovenească

Plenara a ales 
prezidată de 
N. S. Hrușciov, 
pregătirea rezoluției plena
rei Comitetului Central.

La ședința de după-a- 
miază au luat 
Djabar Rasulov, 
cretar al C.C. al 
Tadjikistan, Iakov 
bian, prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Armenia, Msti
slav Keldîș, președintele 
Academiei ' de Științe a1 
U.R.S.S., Valter Klauson, 
președintele Consiliului de 
Miniștri al R.S.S. Estone.

din R.S.S.

o comisie 
tovarășul 

pentru

cuvîntul 
prim-se- 
P.C. din 

Zaro-

I 
I

jației parlamentare

BEDGRAD 21 (Agerpres). — 
Da 20 noiembrie, delegația 
Marii Adunări Naționale a Re
publicii Populare Romine, 
care se află într-o vizită ofi
cială în R. P. F. Iugoslavia, a 
vizitat fabrica de cabluri din 
Zvetozarevo, la 130 de km de 
Belgrad. Da 21 noiembrie, 
membrii delegației au vizitat 
în cursul dimineții Institutul 
hidrotehnic „Jaroslav Cerny“ 
din apropierea Belgradului.

Da amiază, delegația Marii 
Adunări Naționale, însoțită de 
ambasadorul R.P.R. in Iugo-

în Iugoslavia
slavia, Ion Rab, a făcut o vi
zită la Scupșcina Populară 
Federativă Iugoslavă, unde a 
fost primită de Petar Stăm- 
bolid, președintele Scupșdnei. 
Da primire au fost de față 
Vladimir Simici, vicepreședin
tele Scupșdnei, și alți depu- 
tați. Seara, Petar Stambolid 
a oferit o recepție în dnstea 
delegației parlamentare ro
mine.

Da 22 noiembrie, la amiază, 
delegația Marii Adunări Na
ționale a R. P. Romine va 
pleca cu trenul spre patrie.

Lucrările celui de-al
VlII-lea Congres

al
Corespon- 
A. Pop,

BUDAPESTA 21 
dentul Agerpres, 
transmite:

Da 21 noiembrie
nuat lucrările ... ...
VlII-lea. Congres al Partidu
lui Muncitoresc Socialist Un
gar. In ședința de dimineață, 
Otto Kuusinen, membru al 
Prezidiului C.C. al P.C.U.S., a 
salutat congresul din partea 
C.C. al P.C.U.S. Da discuțiile 
pe marginea raportului Co
mitetului Central, prezentat 
de tovarășul Janos Kadar, au 
luat cupintul Andras Benkei, 
prim-secretar al Comitetului 
de partid al județului Sza
bolcs Szatmar, Janos Kalauz, 
secretarul Comitetului de par
tid al fabricii de aparate de 
telecomunicații „Beloiannis“, 
Jeno Fock, membru în Biroul

au conti- 
celui dë-al

P. M. S. U
Politic al C.C. al P.M.S.U., 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R. P. Ungare, 
Istvan Bendk, rectorul Insti
tutului agronomic din Debre- 
cen. Tot în ședința de dimi
neață congresul a fost salutat 
de reprezentanți ai partidelor 
comuniste și muncitorești din 
China, Polonia și Franța.

In ședința, din după-amlaza 
zilei de 21 noiembrie primul 
a luat cuvîntul președintele 
Comisiei pentru verificarea 
mandatelor, Pal Ilku, membru 
al C.C. al P.M.S.U. Da dezba
terile pe marginea Raportului 
de activitate al 
P.M.S.U. au mai 
Jozsef Darvas, 
Uniunii scriitorilor 
Janos Gosztonyi, prim-secretar 
al Comitetului 
județului Vas,

Cuvin tarea
Alexandru

Dragi tovarăși,
. 1

Permiteți-mi să transmit 
Congresului dv., întregului 
partid și oamenilor muncii din 
Republica Populară Ungară, 
un cald și frățesc salut din 
partea Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn, 
a partidului și poporului nos
tru.

înfăptuind politica marxist- 
leninistă a Partidului Munci
toresc Socialist Ungar,. harni
cul și talentatul popor ungar 
a obținut mari realizări în toa
te domeniile construcției so
cialiste, în ridicarea nivelului 
de trai material și cultural. Se 
înfăptuiesc cu succes sarcinile 
celui de-al Il-lea plan cincinal, 
se ridică noi 'și moderne între
prinderi industriale, cartiere 
de locuințe și edificii culturale 
cu -care vă puteți • mîndri pe 
drept cuvînt.

Reorganizarea pe baze so
cialiste a agriculturii consti
tuie o mare cucerire a oameni
lor muncii conduși de partid, 
care deschide o nouă etapă în 
opera de construire a socia
lismului în frumoasa dv. țară.

Realizările oamenilor muncii 
din țara dv. se datoresc faptu
lui că în fruntea lor se află un 
conducător încercat, Partidul 
Muncitoresc Socialist Ungar, 
Care exprimă năzuințele și in
teresele fundamentale ale în
tregului popor.

Partidul și poporul nostru 
felicită din toată inima Parti
dul Muncitoresc Socialist Un
gar, clasa muncitoare, țărăni
mea și intelectualitatea ungară 
pentru succesele lor remarca
bile în construirea socialismu
lui.

Directivele Comitetului . Cen
tral, obiectivele dezvoltării 
pînă; îr-'1930 a Republici; Popu
läre Ungare,. pe care le' dez
bateți . ia ■ Congres, ; reprezintă 
un vast plan de întărire și 
creștere a potențialului econo
mic al țării, de ridicare a 
bunăstării celor ce muncesc, 
un puternic factor mobilizator 
pentru întregul popor. Sintern 
încredințați că poporul ungar, 
sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, a 
Comitetului său Central în 
frunte cu tovarășul Janos Ka
dar va obține noi succese pe 
calea înfloririi Ungariei socia
liste.

Dragi tovarăși,

Poporul romîn își consacră 
energia și capacitatea sa de 
muncă în vederea înfăptuirii 
programului 
construcției

de desăvîrșire a 
socialiste adoptat

C.C. al 
participat 

președintele 
unguri,

de partid al 
Antal Apro,

membru în Biroul Politic al 
C.C. al P.M.S.U., prim-vice- 
pre ședințe al Consiliului de 
Miniștri al R. P. Ungare. 
Jucko Istvânne, delegată din 
partea Organizației județene 
Borsod, Jeno Ambrus, delegat 
din partea organizației jude
țene Pecs, și Istvan Szabo, de
legat din partea organizației 
județene Hajdu Bihar.

Au salutat congresul repre
zentanți ai partidelor comu
niste și muncitorești din 
Cehoslovacia, Italia, R. D. 
Germana, Bulgaria.

Tovarășul Alexandru Dră- 
ghici, membru al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului 
Muncitoresc Romin, a salutat 
congresul din partea C.C, al 
P.M.R.

Lucrările congresului con
tinuă.

tovarășului
Draghici
al III-lea alde Congresul

Partidului Muncitoresc Romin. 
în centrul atenției partidu

lui și guvernului nostru stă 
realizarea sarcinilor planului 
de șase ani (1960—1965), sar
cini ce se îndeplinesc cu 
succes an de an.

După terminarea colectivi
zării agriculturii.— eveniment 
care a marcat victoria defini
tivă a socialismului în Repu
blica Populară Romînă — 
partidul nostru a luat un an
samblu de măsuri pentru cre
șterea nivelului de înzestrare 
a agriculturii cu mașini și 
îngrășăminte chimice, reorga
nizarea conducerii agriculturii 
și asigurarea ei cu cadre de 
specialitate pentru crearea 
unui belșug de produse agro
alimentare.

Dezvoltarea continuă a eco
nomiei naționale ne-a permis 
să ridicăm sistematic nivelul 
de trai material și cultural al 
poporului, să alocăm fonduri 
însemnate pentru construirea 
de locuințe și așezăminte de 
cultură.

Creșterea continuă a rolului 
conducător al partidului în 
toate domeniile de activitate, 
realizările obținute pînă în 
prezent, munca plină de elan 
creator a poporului și dezvol
tarea colaborării cu Uniunea 
Sovietică și cu celelalte țări 
socialiste constituie chezășia 
desăvîrșirii construcției socia
liste în patria noastră.

Hotărîrile Consfătuirii de la 
Moscova din vara acestui an 
a reprezentanților partidelor 
comuniste și muncitorești din 
țările membre ale C.A.E.R. au 
deschis noi posibilități pentru 
adîncirea diviziunii internațio
nale socialiste a muncii, a 
cooperării și specializării în 
producție, corespunzător inte
reselor fiecărei țări socialiste 
si sistojjiul'ui soc1 ist
îi ânsarablii’său- "

Relațiile de trainica priete
nie și colaborare frățească 
dintre țările noastre se adîn- 
cesc continuu în interesul 
popoarelor romîn și ungar, al 
forțelor socialismului și păcii.

Vizitele reciproce ale dele
gațiilor de partid și guverna
mentale au adus o contribuție 
importantă la dezvoltarea le
găturilor economice, politice 
și culturale dintre Republica 
Populară Romînă și Republica 
Populară Ungară, la întărirea 
prieteniei romîno-ungare.

Partidele noastre își aduc 
aportul la întărirea continuă 
a unității lagărului socialist, a 
mișcării comuniste Și munci
torești internaționale pe baza 
principiilor marxism-leninis- 
mului și internaționalismului 
proletar.

Dragi tovarăși,

, BONN 21 (Agerpres). — în 
Germania occidentală criza gu
vernamentală continuă. După de
misia miniștrilor creștin-demo- 
crați la Bonn au început con
sultări febrile.

Agenția U.P.I. anunță că după 
demisiile anunțate marți seara, 
cancelarul Adenauer a hotărît 
să ceară partidului liber-demo
crat să participe la o nouă coa
liție guvernamentală.

Surse politice autorizate, rela
tează agenția United Press Inter
national, au afirmat că Adenauer, 
după ce mai întîi a acceptat de
misiile celor cinci miniștri liber- 
democrați, a hotărît să nu-și a- 
sumc riscul de a prelua condu
cerea unui guvern reprezentînd 
o minoritate, întrucît U.C.D. mi 
.dispune de o majoritate în Bun
destag.

Purtătorii de cuvînt ai parti
dului liber-democrat au făcut 
cunoscut că acest partid ar fi 
dispus să participe din nou la

coaliția guvernamentală dacă 
Strauss va fi demis. Ei însă au 
arătat că Strauss va trebui să pă
răsească definitiv guvernul și că 
partidul liber-democrat nu va 
accepta o propunere de compro
mis în virtutea căreia Strauss să 
fie demis de la Ministerul de 
Război, dar să i se dea în schimb 
un alt post, cum ar fi de pildă 
postul de ministru pentru pro
blemele atomice, așa cum circu
lau zilele trecute unele zvonuri. 
Se reamintește că președintele 
partidului, Erich Mende, a decla
rat că orice colaborare pe viitor 
cit Strauss este în afară de orice 
discuție.

în momentul de față, relatea
ză France Presse, criza guver
namentală din R.F.G. va conti
nua, întrucît pe de altă parte 
posibilitatea unui guvern de coa
liție între partidele liber-deino- 
erat și social-democrat este ex
clusă pentru moment de Mende.

MOSCOVA. — Lui Mihail 
Suslov, membru al Prezidiului 
și secretar al C.C. al P.C.U.S., 
i s-a conferit titlul de Erou al 
Muncii Socialiste cu prilejul 
împlinirii a 60 de ani și pen
tru mari merite față de parti
dul comunist și de statul so
vietic.

C.C. al P.C.U.S. și Consiliul 
de Miniștri al U.R.S.S. l-au 
felicitat pe Mihail Suslov cu 
ocazia celei de-a 60-a aniver
sări.

SOFIA. — La Sofia s-a deschis 
la 20 noiembrie a IV-a conferința 
mondială a sindicatelor muncito
rilor agricoli, forestieri și de pe 
plantații, la lucrările căreia parti
cipă reprezentanți ai organizații
lor sindicale din 82 de țări.

Din țara noastră participă o de
legație condusă de tov. Anton 
Stoianovici, membru al Prezidiului 
C.C S., președintele C.C. ăl Uniu
nii sindicatelor din întreprinderile 
și instituțiile agricole.

COPENHAGA. — La 20 noiem
brie a sosit Ia Copenhaga Ion 
Pas, președintele Comitetului de 
radio și televiziune, al R.P, Romi
ne, care face o vizită oficială in 
Danemarca, la invitația directoru-

lui,geperal al. radioteleviziunii da
neze, ,1-Ians Solvhoj.

în aceeași zi, conducerea radio- 
televiziunii /daneze' a oferit un di
neu în cinstea oaspetelui romin.

VARȘOVIA.—La invitația Acade
miei. Poloneze de Științe, acad. Eu
gen .Macpvschi a făcut' o vizită de 
10 zile în R. P. Polonă. In acest 
timp . academicianul romin a vizi
tat o serie de institute ale Acade
miei Poloneze de Științe, printre 
care 
tutui 
zică, 
lele, 
din Varșovia, acad. Eugen 
covschi. a făcut o expunere în fața 
profesorilor și studenților institu
tului asupra progreselor biochimie) 
romîneșt.1.

NEW YORK — In Comitetul 
Nr. 2 (pentru problemele eco
nomice și financiare) a fost a- 
doptată în unanimitate o rezo
luție asupra activității Nați
unilor Unite în domeniul dez
voltării industriale. Proiectul 
acestei rezoluții a fost prezen
tat de către 18 țări, între care 
R. P. Romînă. Rezoluția a- 
doptată prevede o maț bună 
coordonare în problemele in
dustrializării pe scară națio'-

PE SCURT] PE SCURT
nală, regională și internațio
nală.

NEW YORK. — Marți dimi
neața, Adunarea Generală a 
reluat dezbaterea asupra ra
portului Comitetului special al 
celor 17 în legătură cu aplica
rea declarației diu 1960 âsupra 
acordării independenței țărilor 
coloniale.

l. ,

regelui Saud, dacănite de aurul
acestea din urmă nu vor capitula 
pînă la 27 noiembrie. La aceste ,o- 
perațiuni vor participa forțele mi
litare terestre și aeriene. Vom li
chida pe toți cei care vor. refuza 
să se supună acestui ultimatum, a 
spus As-Sallal.

Institutul de, biochimie, Insti- 
de genetică, Institutul de li- 
Institutul de oncologie și al- 
La Institutul de biochimie 

Ma-

NEW YORK. — La O.N.U. 
a fost dat publicității raportul 
subcomisiei O.N.U. cu privire 
la Angola, raport care urmea
ză să slujească drept bază vii. 
toarelor dezbateri ale Adună
rii Generale în problema an- 
goleză.

DUBNA. — La 20 noiembrie 
s-a deschis Ia Dubna sesiunea 
ordinară a Consiliului științi
fic al Institutului unificat 
cercetări nucleare.

NEW YORK. — Patrick P. Thj- 
nes, pensionar în vîrstă de 79 de 
ani, fost muncitor la căile ferate 
americane, a terminat un marș de 
5 650 km străbătind intreg. terito
riul Statelor Unite de la San Diego 
(California) pînă la New York. 
Patrick nu este Ia prima perfor
manță de acest fel. Din anul 1902 
el a parcurs de 18 ori această 
rută acoperind pe jos aproximativ 
430 000 km.

de

în 
de

SANAA. — Luînd cuvîntul 
ziua de 21 noiembrie 1 a postul 
radio Sanaa, președintele Republi
cii Arabe Yemen, As-SalJaJ, a de
clarat că forțele unite ale R.A.U. 
și Republicii Arabe Yemen, vor 
porni, operațiuni militare pe scară 
largă împotriva triburilor âdehie-

BERNA. — Cel mai scump ceas 
din, lume a fost vîndut în; cursul 
Unei licitații la Berna pentru suma 
de 480 000 franci elvețieni. Spe
cialiștii consideră însă că valoarea 
lui reală depășește un milion de 
franci. Ceasul a fost montat între 
anii ,1580 și 1610, după o; muncă 
de' 30 de ani, de un maistru ceasor
nicar necunoscut. El are o înălți
me de un metru, majoritatea piese
lor;, folosite fiind din aur, argint 
și pietre prețioase.. Pe capacul lui 
din aur sînt montate nu mai puțin 
de 66 de smaragde.
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Sarcina principală a marii 
comunități a țărilor socialiste, 
a mișcării comuniste și munci
torești internaționale, a tutu
ror forțelor iubitoare de pace 
este salvarea omenirii, a civi
lizației umane de flagelul unui 
război termonuclear. în înde
plinirea acestei misiuni isto
rice partidele noastre au o 
busolă sigură — învățătura 
marxist-leninistă, documentele 
de mare însemnătate teoretică 
și practică, adoptate de con
sfătuirile partidelor comuniste 
și muncitorești din 1957 și 
1960.

Criza acută ivită recent în 
regiunea Mării Caraibilor a 
pus lumea în fața unei situații 
excepțional de grave, consti
tuind un pericol iminent al 
declanșării unui război termo
nuclear distrugător. Faptul că 
lucrurile au fost 
spre soluționarea 
conflictului a fost 
toate popoarele.

Țara noastră acordă o înal
tă prețuire inițiativelor și mă
surilor întreprinse de Uniunea 
Sovietică în acele zile de grea 
încercare pentru pacea omeni
rii, măsuri care, s-au bucurat 
de sprijinul , deplin al celor

lalte țări socialiste, de aproba
rea opiniei publice mondiale. 
Este rîndul guvernului S.U.A. 
să-și îndeplinească angaja
mentele asumate de a res
pecta suveranitatea și inde
pendența Republicii Cuba.

Poporul romîn își reafirmă 
cu tărie solidaritatea cu po
porul Cubei libere, care-și 
apără cu eroism libertatea și 
dreptul de a-și construi o 
viață nouă, socialistă.

împreună cu celelalte țări 
socialiste, Republica Populară 
Romînă militează pentru li
chidarea situației anormale 
din centrul Europei, a ; cărei 
cauză o constituie'menținerea 
regimului de ocupație în Ber
linul de Vest, transformat in
tr-o bază agresivă a N.A.T.O., 
renașterea militarismului și 
revanșismului in R.F.G. Sin
gura reglementare realistă a 
acestei situații constă in în
cheierea tratatului de pace 
german și transformarea pe 
această bază a Berlinului oc
cidental într-un oraș liber, 
demilitarizat.

Evenimentele din ultima 
vreme au arătat cît se poate 
de limpede necesitatea impe
rioasă a rezolvării probleme
lor de importanță hotărîtoare 
pentru înlăturarea pericolului 
de război — dezarmarea ge
nerală și totală, interzicerea 
experiențelor cu armele nu
cleare, nerăspîndirea acestor 
arme, lichidarea bazelor mili
tare de pe teritoriul altor sta
te și normalizarea relațiilor 
dintre țările participante la 
Tratatul de la Varșovia 
cele care fac parte 
N.A.T.O.

La destinderea situației 
ternaționale ar contribui 
tr-o mare măsură înfăptuirea 
propunerilor țărilor socialiste 
cu privire la crearea, unor zone 

giuni ale lumii, încheierea 
uncc acorduri de prietenie și 
colaborare pe plan regional, 
în opoziție eu politica de dis
criminare și de creare a unor 
organizații economico închise, 
promovată de statele partici
pante la Piațâ'‘Comună, țările 
socialiste se pronunță pentru 
dezvoltarea legăturilor comer
ciale între toate țările lumii. 
Republica Populară Romînă 
susține propunerea de a se 
convoca o conferință mondia
lă în problemele comerțului. 
Recentul vot de la Comitetul 
Politic al O.N.U. demonstrea
ză că ideea organizării unei 
astfel de conferințe este îm
brățișată de majoritatea 
lor membre ale O.N.U.

Sîntem convinși că 
lupta unită a lagărului 
list, a celorlalte state iubitoa
re de pace, a clasei muncitoa
re internaționale, a tuturor 
popoarelor, planurile; agresive 
ale imperialismului pot fi 
zădărnicite, un nou război 
mondial poate fi preîntîmpi- 
nat și că vor triumfa princi
piile coexistenței pașnice între 
state cu orînduiri sociale di
ferite.

Dragi tovarăși,

Și 
din

in- 
în-

statc-

prin 
socia-

îndreptate 
pașnică -a 
salutat de

Congresul dv., care consfin
țește terminarea construirii 
bazelor socialismului și tra
sează sarcina desăvîrșirii con
strucției socialiste, deschide 
noi și mărețe perspective în 
fața oamenilor muncii din R. 
P. Ungară. Bucurîndu-se sin
cer de marile înfăptuiri ale 
poporului frate ungar, poporul 
romîn îi urează din toată ini
ma noi victorii în dezvoltarea 
și înflorirea patriei sale so
cialiste.

Urăm succes deplin lucrări
lor Congresului dv. !

Trăiască P.M.S.U. conducă
torul și organizatorul tuturor 
victoriilor poporului ungar !

Trăiască prietenia frățească, 
de nezdruncinat, romîno-un- 
gară !

Trăiască unitatea și coeziu
nea puternicului lagăr socia
list și a mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale !

Trăiască pacea in lumea 
întreagă 1


