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Proletari din toate țările, uniți-vă !

Noi articole de uz casnic

Muncitor Pentru recrearea muncitorilor hunedoreni
Sîmbătă, 24 noiembrie 19626 PAGINI - 30 BANI

COMUNICAT A 500-a șarjă
din lapte Rarăul din Cîmpu-

Foto : M. STELORIAN

cinleia
tineretului

în actualul trimestru, întreprinderile industriei looale bucureștene au 
introdus în fabricație încă 37 de articole de uz casnic. Printre acestea se 
numără noi tipuri de mobilă pentru dormitoare, sufragerii și birouri, cu
iere, precum și lustre, numeroase articole de bucătărie și diferite alte ar
ticole : butoni pentru cămășile bărbătești, cordoane pentru rochii, poșete 
din vinilin etc.

De la începutul anului și pînă în prezent în întreprinderile de indus
trie locală bucureștene au intrat în producție aproape 80 de noi sorti- 
mente- (Agerpres)

Numeroși mineri, siderurgișli și alți 
oameni ai muncii din regiunea Hune
doara își petrec o parte din timpul lor 
liber participînd și la diferite excursii 
și vinători colective organizate în 
munții din împrejurimi.

tn vederea asigurării unor condiții

cît mai bune de recreiere, au fost 
pregătite de pe acum pentru sezonul 
de iarnă cele 15 cabane și puncte tu
ristice din Munții Retezat, Parîng, 
Vîlcan și Sebeșului, unde pot fi cazați 
peste 1 200 de turiști.

(Agerpres)

In zilele de 21—23 noiembrie 1962, a avut loc 
plenara Comitetului Central al Partidului Mun
citoresc Romîn.

La plenară au participat membrii și membrii 
supleanți ai Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, miniștrii și șefii unor insti
tuții centrale de stat, primii secretari și secretarii 
cu problemele economice ai comitetelor regio
nale de partid, președinții sfaturilor populare re
gionale, conducerile organizațiilor de masă și 
alte cadre de partid și de stat cu muncă de răs
pundere.

La primul punct al ordinei de zi, tovarășul Gh. 
Gaston Marin, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, președinte al C.S.P., a prezentat proiec
tul Planului de stat pe anul 1963, îmbunătățit în

urma discutării lui de organele locale de partid, 
ministere și colectivele de muncitori, ingineri și 
tehnicieni din întreprinderi.

Plenara a aprobat prevederile Planului de stat 
pe anul 1963 cu îmbunătățirile ce decurg din 
dezbateri.

La punctul 2 al ordinei de zi, tovarășul Ale
xandru Bîrlădeanu a prezentat o informare cu 
privire la dezvoltarea colaborării economice între 
R. P. Romînă și celelalte țări membre ale 
C.A.E.R.

La dezbaterea problemelor prezentate plenarei 
au luat parte numeroși vorbitori.

Plenara C.C. al P.M.R. a ales pe tov. Alexan
dru Bîrlădeanu membru supleant al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.R.

Tînărul Munteanu Nicolae, sudor la Uzinele me
canice din Timișoara este cunoscut de tovarășii 
săi de muncă ca un muncitor destoinic. Din mîi- 

nile lui iese numai lucru de calitate

3000 de tone metal economisit 
la „Oțelul Roșu“

Datorită bunei orga
nizări a muncii și îm
bunătățirii permanente 
a proceselor tehnologi
ce, laminatorii de la u- 
zinele „Oțelul Roșu“ au 
reușit să economisească 
în acest an 3 033 tone

de metal. Cele mai fru
moase rezultate au fost 
înregistrate la lamino
rul de platine, 
prin laminare la 
ranțe negative 
economist 2 553 
metal.

unde 
tole- 
s-au 
tone

(Agerpres)

de lapte praf
Recent, colectivul fabricii de conserve din lapte Rarăul din Cîmpu- 

lung Moldovenesc a produs cea de-a 500-a șarjă de lapte praf. In cei 
aproape doi ani de activitate a fabricii s-au prelucrat aici peste 30 mi
lioane litri lapte.

Prin aplicarea unor inovații și măsuri tehnico-organizatorice, capaci
tatea de producție a fabricii, prevăzută în proiect a fost depășită cu 16 
la sută, ceea ce a permis muncitorilor să producă în plus anul acesta 
peste 230 tone de lapte praf. (Agerpres)

Extinderea termoficării locuințelor
La Brad a fost dată de curînd 

în folosință o instalație de termo- 
ficare pentru încălzirea noului 
cvartal de locuințe din centrul o- 
rașului. Se apropie de sfîrșit și 
lucrările de termoficare a noului 
cvartal de locuințe din centrul mi
nier Vulcan.

In noul oraș al siderurgiștilor

hunedoreni se lucrează la extinde
rea acestui procedeu de încălzire, 

de a doua 
Aceasta va 
aburi de la

prin instalarea celei 
conducte magistrale, 
asigura încălzirea cu 
nmia centrală electrică din Corn
ii ' tul Siderurgic a peste 1400 
apartamente aflate în construcție.

(Agerpres)

FIER VECHI
OȚELÂRIILOR !

® Tineretul de la Atelierele 
de reparat material rulant 
Ploiești participă în număr 
mereu mai mare la acțiunile 
întreprinse în întreprindere 
pentru colectarea metalelor 
vechi.

Organizați în 5 brigăzi de 
muncă patriotică, tinerii din 
organizațiile de bază nr. 1, 2 
și 4 au colectat zilele acestea 
din cadrul întreprinderii 48 
tone de fier vechi care au 
fost expediate siderurgiștilor 
hunedoreni.

S-au evidențiat în mod 
deosebit utemiștii Gheorghe 
Tudorache, Gheorghe Nedel- 
cu, Dumitru Meca, Ion Iancu, 
care au fost primii în această 
acțiune.

In zilele ce urmează, comi
tetul U.T.M. va mai întreprin
de asemenea acțiuni pentru a. 
descoperi noi rezerve de fier 
vechi și a le expedia side- 
rurgiștiior. (MIREA IONEL, 
corespondent voluntar).

• OLTENIA (de la cores
pondentul nostru). — în ulti
mele zile, din regiunea Olte
nia au luat drumul oțelăriilor 
peste 563 tone de fier vechi. 
Acțiunea de colectare a me
talelor vechi a antrenat peste 
20 000 de tineri muncitori, e- 
levi și țărani. Succese însem
nate au obținut tinerii de la 
Uzinele „Electroputere", „7
Noiembrie“, Depoul C.F.R. din 
Craiova, Uzinele mecanice din 
Turnu Severin, Întreprinderea 
minieră Rovinari.

o De la începutul acestei 
luni și pînă în prezent tinerii 
de la I.I.L. „6 August“-Boto
șani au colectat și predat din 
incinta secțiilor întreprinderii 
3 000 kg fier vechi.

Printre cei ce și-au adus 
din plin contribuția la obține
rea acestui succes se numără 
Pop Simion, Gheorghe Cor
dea, Ludovic Leopold șt alții. 
(I. CHIRAȘ, corespondent vo
luntar).

• De curînd, elevii de la 
Școala medie nr. 4 din Timi
șoara au participat la acțiu
nea patriotică de strîngere a 
fierului vechi. Din cartierul 
Fratelia, elevii școlii noastre 
au strîns pentru oțelării peste 
3 000 kg. de fier vechi. Can
tități însemnate au strîns ele
vii : Chepețan Gruia, Constan- 
tinescu Mihai, Szabo Delia, 
Ciosescu Florica, Rancov Ca
melia, Andrașiu Rodica, Ie
pure Vasile. (BOTA MIRCEA, 
elev, clasa a Xl-a).

• In numai cîteva ore, ti
nerii din cadrul organizației 
U.T.M. de la secția hidroteh
nică a Combinatului siderur
gic Reșița, au colectat 5200 kg. 
de fier vechi. Această canti
tate se adaugă celor 56 de 
tone colectate de tinerii de 
aici anul acesta. Adunînd și 
predînd cît mai multe metale 
vechi, tinerii contribuie la 
sporirea producției de metal a 
țării. (CĂLIN NĂSTASE, co
respondent voluntar).

de nădejde
agrotehnica

Un ajutor

(Ager preș)
Comitetul orășe- 
pentru cultură

au fost create 51 lec
torate care sînt frec
ventate de peste 
7 000 de persoane.

nul acesta gospodă
ria agricolă colectivă 
din comuna Piscu- 
Vechi, i 
tenia, a 
produc(ie 
porumb.

comuna 
regiunea Ol- 

o 
de 
pe 
de 
de 

la

obținut 
bună 

Media 
au realizat-o colectiviștii 
la această cultură este 
de kilograme de boabe

care 
aici 
3531 
hectar pe o suprafață de 460 de 
hectare.

L-am rugaf zilele frecuts pe to
varășul Ștefan Constantin, vice
președintele gospodăriei colective, 
să ne spună care au fost factorii 
de bază care au contribuit la ob
ținerea acestui rezultat.

— Factorii de bază ? Păi, care 
să fie factorii de bază : agroteh
nica înaintată și oamenii care au 
aplicat-o în practică.

— Adică ?
— Adică, noi ne-am gîndif, vara 

trecută, că dacă vrem să avem 
producții mari de porumb, frebuie 
să facem neapărat arături adînci 
din vară și toamnă pe întreaga 
suprafață pe care avem de gînd 
s-o însămînțăm cu asemenea cul- 
fură. Măsura asta însă se iega de

o alta. Trebuia să facem fot posibi
lul să eliberăm terenurile la vre
me ca să poată infra tractoarele 
la arat. De aceea, cînd a fost vorba 
de recoltat, tineri, vîrstnici, de 
la mic la mare au ieșit cu tofii 
pe cîmp să terminăm freaba cît 
se poafe mai repede. Așa s-a 
făcut că în fiecare toamnă, și deci 
și în cea de anul trecut, am ter
minat arăturile adînci de 28-30 cm, 
înainte de a se strica vremea.

Odată cu arătura, am băgat sub 
brazdă ps suprafețele mai slab 
productive pe care ni le-a indicat 
tovarășul inginer agronom, cîfe 
20 de tone de gunoi de grajd la 
hectar. Cu transportul îngrășă
mintelor s-a ocupat mai cu seamă 
tineretul. A fost o acțiune bună 
a organizației U.T.M. 
toamna.

— Și primăvara?
— Primăvara, cînd 

terenul și începuseră 
colinde pe valea Dunării am gră- 
pat toate cele 460 de hectare pe 
care aveam să le însăimîn(ăm cu 
porumb. Asta, ca să menținem apa 
în sol. Pe urmă, cu vreo două săp-

Asta a fost

s-a

(A gerpreș)

ra- 
fi 

Iu-

Au terminat arăturile de toamnă

care nu 
superfi- 

„de-ar 
odată 

te vădW

Gospodăriile agri
cole colective din ra
ioanele Segarcea, Gi- 
lort, Vînju Mare, Ca
lafat și Caracal au 
terminat arăturile de 
toamnă pe întreaga 
suprafață prevăzută, 
tn unitățile din 
ioanele Corabia 
Băilești, această
crare se apropie de 
sfîrșit.

Pînă acum gospo
dăriile agricole co
lective din regiunea 
Oltenia au arat a- 
proape 90 la sută din 
terenurile ce vor fi 
însămînțate în primă
vară. O dată cu ară
turile, colectiviștii au 
împrăștiat mai mult 
de 300 000 tone gu
noi de grajd pe tere
nurile care nu au fost

fertilizate în toamna 
trecută.

Consiliile agricole 
au luat măsuri ca 
mecanizatorii din u- 
nitățile unde s-au 
terminat arăturile să 
ajute gospodăriile co
lective care mai au 
de efectuat încă ase
menea lucrări.

tămîni înainfe de însămînțare, am 
mai făcut și o lucrare cu sapa 
rotativă, pe întreaga suprafață, 
începuseră buruienile să-și scoată 
capul și era necesar să le distru
gem și să afinăm terenul.

Acuma așteptam 
pentru începerea 
Data n-a fost aleasă 
ci la începutul lui 
temperatura în sol 
grade. Apoi știam că o vorbă în
țeleaptă spune : ce semeni, aceea 
culegi. Ei bine, noi ne-am gîndit 
să semănăm numai sămîntă bună, 
— hibrizi dubli, generația I, din 
soiuri care au dat cele mai bune 
rezultate prin partea locului. 
Schimbasem dinainte toată să- 
mînța la baza de recepție, aveam 
mașinile pregătite așa că încă de 
la însămînjat nu s-au produc nici 
un fel de înfîrzieri ale lucrărilor 
față de timpul optim.

Dar vezi că aici nu 
numai ce semeni, ci 
meni. Adică, trebuie 
jești din timp de oameni buni, 
harnici și pricepuți care să asigure 
calitatea lucrărilor. Am instruit 
asemenea oameni și aici vreau să 
spun că organizația de bază U.T.M. 
din gospodărie ne-a ajutat mult, 
recomandîndu-ne tineri cu dra
goste de muncă și cu mult simt 
de răspundere, care să îndepli
nească asemenea treabă. Aurel 
T. lonescu și Mihai Popescu sînt doi 
dintre aceștia.

Dar oricît de bine ai însămînfa 
porumbul, dacă nu dai toată aten- 
jia și lucrărilor de întreținere n-ai 
făcut nimic. De asta noi am ho- 
tărît să dăm porumbului afîtea 
prașile, de cîfe ars nevoie. Și 
hotărîrea. asta s-a dovedit a fi fost 
destul de bună. Cum anul ăsta a 
fost sărac în ploi, am dat în total

timpul optim 
însămînjărilor. 
la întîmplare, 
aprilie cînd 

atinsese 8-10

e important 
și cum se- 
să te îngri-

5 prașile : două mecanice, com
pletate cu trei manuale. Ei, și aici 
e necesar să spun că o afenjie 
deosebită am acordat-o răritului 
pe care l-am făcut manual la 30-35 
cm distanjă fir de fir, cu ajutorul 
bețișorului — etalon dat de ingi
nerul agronom. Ce mai Vreau eu 
să spun e că toate aceste prașile 
au fost date la timpul potrivit, fără 
nici un fel de întîrziere și în 
cazul ăsta își poate închipui ori
cine că prezenfa oamenilor la 
lucru e prima condijie. Și uite că 
la asemenea lucrări cea mai mare 
parte a tinerilor noștri n-au lipsit 
niciodată de la muncă și au făcut 
numai lucrări de bună calitate, 
în adunările generale ale orga
nizației de bază U.T.M. tinerii dis
cutau despre munca lor la cîmp și 
despre ce ar putea face ca să 
muncească și mai bine. De fiecare 
dată ne-ati invitat și pe noi să ne 
spunem părerea, să le dăm sfa
turi.

Toamna am început recoltatul și 
ca să nu pierdem porumbul gata 
făcut, am zorit culesul lui pe care 
l-am terminat îrr numai 8 zile. 
Acuma, sigur că eram curioși să 
aflăm rezultatele muncii noastre. 
Cînd porumbul a fost în patul, l-am 
pus pe contabil să facă socoteala 
și atît a ieșit : 3531 de kg. de 
boabe în medie la hectar. E o pro
ducție bună, dar noi zicem că la 
anul să fie și mai bună, pentru că 
am luat de - acuma din toamnă, 
toate măsurile necesare în această 
privință. Am făcut ca ȘÎ anul trecut 
arături adînci, am împrăștiat în
grășăminte naturale pe loturile 
mai slabe, iar la vară sperăm să 
lucrăm și mai bine decîf am. lucrat 
în .vara aceasta.

Pentru o cit mai 
largă răspîndire a 
cunoștințelor științi
fice, 
nesc

PETRE GHELMEZ

: vedere din Piata Unirii.

și artă Constanța a 
organizat 10 universi
tăți populare la care 
s-au înscris peste 
2 000 cursanți. In 
alte orașe dobrogene

Cartierul colectiviștilor
colină domoală la perife-O ...

ria Codlei. Odinioară, pe aici 
hălăduiau mărăcinii, gunoa
iele, băltoacele. Astăzi ? Un 
cartier nou, cu străzi largi și 
simetrice, cu case cochete du
rate din beton și cărămidă, cu

--------- •----------

Ciclu de lecții 
pentru brigadieri zootehnici

La Casa agronomului din 
Pitești, Consiliul agricol re
gional a organizat un ciclu 
de lecții pentru brigadierii 
zootehnici din gospodăriile 
colective din regiunea Argeș, 
în vederea îmbogățirii cuno
ștințelor privind buna îngriji
re a animalelor în timpul 
iernii. Printre lecțiile pe care 
le prezintă specialiștii Consi
liului agricol se numără : ad
ministrarea rațională a fura
jelor, organizarea muncii bri
găzilor zootehnice, cum au 
obținut unitățile fruntașe pro
ducții mari de lapte. Expune
rile sînt urmate de demon
strații practice la ferma Sta
țiunii experimentale agricole 
Ștefănești.

verande și mozaicuri pe pris
pe. Ale cui sînt aceste sute 
de case, răsărite ca din pă- 
mînt alături de cîteva blocuri 
muncitorești ? Ale colectiviș
tilor milionari din Codlea ! 
Una e a tinerilor Ana și Ni
colae Marcu, alta a Alexandri
nei Albăluță, alta... Dar lista 
numelor e mult mai mare. La 
temelia tuturor acestor case, 
a întregului cartier stau veni
turile din ce în ce mai mari 
pe care harnicii colecti
viști le primesc de la gospo
dăria colectivă.

B. COSTEA

t.

(Agerpres)

in pag.

In âjulorul 
c elor ce studiază 

in cercurile
„TRĂSĂTURILE 

MORALEI SOCIALISTE 
ÎN RIN DURI LE 

TINEREI GENERAȚII"

7TM4 J

Multe lucruri interesante află micii nafuraliști, de la Școala de 8 ani 
din comuna Daneș, raionul Rupea, la cercul pe care ei îl urmează, 

lată-i în fotografie discufînd despre plantarea pomilor.
Foto : OSMULIKEVICI IOAN

TINERII SPRIJINĂ ACJ1UNEA DE ÎMPĂDURIRI
Silvicultorii din 

regiunea Suceava 
au îndeplinit pla
nul împăduririlor 
de toamnă. In a- 
cest an, silviculto
rii din regiune au

împădurit o supra
față de
9 000 ha. La aceste 
lucrări o contribu
ție de seamă au 
adus-o tinerii din 
regiune, care prin

aproape
muncă patriotică au 
făcut plantări pe 
2 023 ha, economi
sind în acest fel a- 
proape 1 520 000 lei.

(Agerpres)

Părinții alături
înt părinți 
își spun cu 
cialitate : 
mai veni 
toamna să 
dat la școală și să 
scap de tine“ ; sînt 

părinți pe care n-o să-i auzi in- 
vocînd în mijlocul străzii cuvîn- 
tul „școală”, cînd un 
sau nevoit, a săvîrșit 
oarecare, sînt părinți 
limitează numai la a 
pe elevul în cauză cu 
„așa te învață pe tine Ia școa
lă ?”, care nu uită că sînt parte 
integrantă și, am spune, esențială 
în complexul 
a copilului ; 
nu uită nici 
este doar a 
singura” și care înțeleg să 
laboreze cu cadrele didactice în 
educarea copiilor lor. Și aceștia 
reprezintă marea majoritate !

Despre asemenea părinți a ți
nut să vorbească directorul țco-

copil, voit 
o greșeală 
care nu se 
admonesta 
cuvintele :

proces de educație 
sînt părinți care 

o clipă că „școala 
doua fmilie și nu 

co-

Iii medii „Mihail Sadoveauu” 
din Iași. Petru Proca, Ion Păn- 
cescu, Maria Budura țin o strîn- 
să legătură cu școala, mobilizea
ză și pe alți părinți în acțiuni
le desfășurate de școală. în ge
neral, se poate spune că există 
bune tradiții în ceea ce privește 
legătura dintre școală și familie. 
Desigur, pentru a se ajunge aici 
a fost necesară găsirea unor for
me atractive și practice și desfă
șurarea unei concrete munci edu. 
cative nu numai cu elevii, ci, 
uneori, și cu părinții acestora. 
Contactul profesorilor diriginți 
cu familiile elevilor, prin vizite 
la domiciliu, prin solicitarea 
sprijinului familiei în cazurile 
dificile sau în unele probleme 
importante (orientarea profesio
nală, educația cetățenească a e- 
JeviLor) s-a dovedit rodnic. Iată, 
bunăoară, cum a ajuns mama e- 
levului Cencă Petru la încrede
rea în școală sau poate la „cu
rajul” de a se adresa profeso-

rilor. De multă vreme diriginta 
clasei a X-a, tovarășa Ecaterina 
lonescu, observase la elev că se 
purta brutal cu colegii, că era 
impulsiv și neglijent. Nici situa
ția din catalog nu era bună. 
După ce a urmărit comportarea 
și pregătirea elevului pe o pe
rioadă de timp, pregătindu-se 
astfel pentru o discuție compe
tentă, s-a îndreptat spre locuința 
părinților elevului. Pe profesoară 
a întîmpinat-o mama lui Cencă. 
A ascultat atentă, întristîndu-se 
Ia comunicările de loc îmbucu
rătoare. Apoi, dîndu-și seama de 
adevărul lor, mîhnită, s-a ridicat 
și și-a strigat copilul. „Pentru cl 
muncesc și vreau să-l văd om" — 
și-a spus mama dorința în cu
vintele ei simple. Dar el... pri- 
viți-1 ! Eu îl îngrijesc și el se 
poartă neglijent, fără respect 
pentru munca mea”. Și a întins 
mina spre copil să-i arate profe
soarei hainele rupte, neîngrijite. 
Fiul a apucat mina mamei, răs-

tindu-se : „Dă-mi pace ! ce-ai 
cu mine Profesoara a intuit 
că mama își pierduse parțial au
toritatea în fața propriului ei 
fiu ; că elevul, scăpat pentru o 
vreme de sub supraveghere, sau 
alintat prea mult (și sînt o mie 
și una de feluri de a alinta) și-a 
luat dreptul la o „independență” 
nejustificată. Cuvintele adresate 
elevului într-o asemenea împre
jurare au fost alese cu grijă, se
veritatea profesorului s-a îmbi
nat cu sfătoșenia mamei. Exem
plele despre alți elevi de ace
eași vîrstă cu el, invocarea dra
gostei de părinți, a respectului 
pentru munca lor a găsit ecou 
în sufletul adolescentului. (N-ar 
trebui să se uite că fiecare a- 
dolescent seamănă cu o floare 
deschisă spre lumină, că avem 
datoria să le oferim din timp lu
mina în întreaga ei intensitate 
acestor flori I). I s-a spus ele
vului că nu-i frumos să nu-și a- 
jute mama (tatăl său era bol-

nav), să nu-și facă singur pan
tofii, sau să nu-și curețe hainele. 
Peste cîtva timp, mama lui Cen
că a venit Ia școală. A venit să 
anunțe că „băiatul ei“ a început 
să-i aducă mari bucurii : este 
punctual, respectuos, își face 
singur pantofii, aduce apă, taie 
lemne, ce mai, a devenit un ade
vărat gospodar. Era mulțumită 
și bucuroasă mama elevului, ve
nea la școală cu încredere să în
trebe ce mai face „băiatul ei”, 
cum învață. Și bucuria i-a fost 
și mai mare cînd fiul ei a reușit 
să-și îndrepte situația la învă
țătură și să promoveze, consem- 
nînd astfel un început bun.

Am desprins acest exemplu 
pentru a sublinia că școlii îi 
revin sarcini de răspundere, 
sarcini care presupun tact peda
gogic deosebit pentru a realiza

NICOLAE DRAGOȘ

(Continuare în pag. a V-a)

tt ESTE 
MORALA?

Noi farmacii
in
în 

tică 
noccut o largă dezvoltare. Numai 
din anul 1955 și pînă acum, nu
mărul noilor farmacii a crescut cu 
încă 18, iar al punctelor sanitare 
a sporit de peste 30 de ori.

Multe unități farmaceutice noi 
au fost înființate mai cu seamă în 
localitățile îndepărtate de orașe, în 
centrele muncitorești și de pe li
toral. Populația din Delta Dunării, 
bunăoară, în trecut complet ne
glijată din punct de vedere sani
tar, dispune în prezent de peste 
30 de farmacii și puncte farmaceu
tice.

Volumul medicamentelor puse In 
acest an la dispoziția populației 
din regiunea Dobrogea este de 
șase ori mai mare decît în anul 
1950.

satele dobrogene
ultimii ani, rețeaua farmaceu- 
din regiunea Dobrogea a cu-

(Agerpres)



Pregătiri pentru sărbătoarea majoratului

I
nvitația suna ast
fel : „Festivitatea 
organizată in ca
drul pregătirii săr
bătoririi majoratu
lui tinerilor din 
orașul Vaslui va 
avea loc la clubul întreprin

derii economice „Vasile Roai
tă“, sîmbătă 17 noiembrie a.c. 
Biroul Comitetului raional 
U.T.M. vă invită să luați 
parte“.

Cu mult înainte de această 
zi o primiseră tinerii de 18 
ani din -oraș și din satele a- 
propiate. O mai primiseră și 
secretari ai organizațiilor 
U.T.M. din raion, pentru a în
văța cum să pregătească și la 
ei în sat, la căminul cultural, 
activități cit mai interesante, 
atractive și tinerești pentru 
cei de 18 ani.

...Abia au pășit pragul sălii 
elegante, moderne a clubului 
și toți cei 250 de tineri sărbă
toriți au și fast înconjurați de 
grupuri vesele. Erau gazdele 
— tineri mai în vîrstă cu doi 
sau trei ani — dar care cu
noșteau mai bine importanța 
acestui moment unic al vîrstei 
de 18 ani — vîrstă de aur cînd 
visele încep să prindă contur, 
cînd tînărul pășește intr-o 
nouă etapă a vieții. I-au poftit 
să se așeze în primele rînduri. 
Doar erau oaspeți de onoare. 
Cîteva fete le-au prins în piept 
o lalea albă — semn al gin
gășiei și tinereții — pe care 
era înscris 18 ani — vîrstă lor 
minunată, egală în ani cu li
bertatea patriei socialiste.

Privim fețele îmbujorate de 
emoție ale fetelor și băieților. 
Cei mai mulți se simt în acest 
club modern ca acasă ; și nu 
numai pentru că își petrec 
multe ceasuri din orele lor li
bere într-o activitate plăcută, 
tinerească și instructivă, aici 
la club, dar și pentru că au 
luat parte la construirea lui 
in același timp liber, efectuîud 
sute de ore de muncă patri
otică.

„/Viei un examen 
amintit, nici o notă 

sub 7“
Sîntem în anul II al Insti

tutului pedagogic de 3 ani din 
Tg. Mureș. Ne cunoaștem 
bine munca pentru care ne 
pregătim : ne vom ocupa de 
creșterea celei mai tinere ge
nerații. Pentru aceasta ne 
pregătim cu toată seriozitatea. 
Conștienți de răspunderea ce 
ne va reveni peste puțin timp, 
folosim din plin experiența 
anului trecut pentru a obține 
rezultate bune la învățătură 
și practică. Printre cei mai 
sîrguincioși studenți amintim 
pe Timaru Constantin, Chio- 
rianu Petru, Moldovan Ioan, 
Popescu Marilena, Truță Oli
via, Ordog Emeric, Reman 
Dezideriu, Szasz Marta și alții 
care sînt cunoscuți in institu
tul nostru pentru rezultatele 
frumoase și comportarea e- 
xemplară.

De pe acum am început să 
ne pregătim pentru sesiunea 
din iarnă. Hotărîrea noastră 
este „Nici un examen amînat, 
nici o notă sub șapte“.

MIRCEA BORDA 
student

La casa de cultură 
a studenților

Ne-arn întîlnit cu tovară
șul Gheorghe Chiș, directorul 
Observatorului astronomic din 
Cluj, în cadrul unei conferințe 
organizate zilele trecute la 
Casa de cultură a studenților 
din Cluj.

Erau prezenți aproape o mie 
de studenți de la toate facul
tățile clujene. Unora vorbito
rul le era cunoscut. Profeso
rul nostru de astronomie din 
anul II vorbea cu aceeași pa
siune pe care o cunoaștem de 
la cursuri.

Din cele relatate de vorbi
tor, noi, studenții prezenți în 
sală am aflat noi amănunte 
privind cele mai de seamă pro
bleme ale cuceririi cosmosu
lui.

Casa de cultură a studenți
lor ar trebui să organizeze 
mai multe asemenea întîlniri 
ale studenților cu profesorii, 
pentru a discuta probleme 
științifice și culturale.

ION NISTOR 
student

Aproape în fiecare săptă- 
mînă, cei mai buni strungari, 
lăcătuși și frezori ai atelieru
lui mecanic din secția a Il-a 
strungărie împărtășesc tova
rășilor lor metodele noi de 
muncă, metode care îi ajută 
să obțină realizări importante 
în producție.

In secția strungărie a uzinei 
noastre există un interes ge
neral pentru însușirea tehni
cii noi, a celor mai avansate 
metode de lucru. Interesul a- 
cesta este în bună măsură sus
ținut de diversele acțiuni ini
țiate de organizația U.T.M. Și 
printre acestea merită a fi evi
dențiat felul în care se ocupă 
organizația U.T.M. de genera
lizarea experienței înaintate, 
a metodelor care i-au situat 
pe mulți muncitori în rîndu- 
rile fruntașilor.

începutul a fost greu. Mulți 
își amintesc de pildă cînd, in
vitat să explice și celorlalți 
cum muncește, Anghel Petre, 
cel mai bun strungar din uzi
nă. s-a scuzat față de membrii 
comitetului U.T.M :

— Nu mă pricep să explic. 
Pentru mine știu cum să pro
cedez, dar... mi-e greu să-i fac 
și pe alții să înțeleagă...

— Lasă. Petrică. i-a spus co
legul lui de muncă, care face 
parte din comitetul U.T.M., te

Aici. în lăcașul lor de cul
tură au fost invitați să se cu
noască mai bine, să afle de la 
cei mai virstnici decît ei ce în
seamnă a prețui cum se cu
vine anii lor frumoși, pentru 
ca la acest prag de vîrstă, cînd 
se despart de adolescență și 
intră in rîndul cetățenilor ma
turi, să-și înțeleagă mai pro
fund drepturile dar și îndato
ririle sporite care le stau în 
față-

Despre aceasta le vorbește în 
cuvinte pline de căldură tova
rășul Petre Enache, prim se
cretar al Comitetului regional 
U.T.M.-Iași. Și tot despre dru
mul lor luminos, despre con
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dițiile pe care partidul și gu
vernul le-a creat pentru creș
terea și educarea lor le vor
bește Și tovarășul Costea Con
stantin, președintele Sfatului 
popular al orașului Vaslui.

Este firească atenția și emo
ția care se citește pe chipul ce
lor de 18 ani. E vorba despre 
viața lor de pină acum, dar mai 
ales despre ce au de făcut. Și 
fiecare știe că visurile lor cele 
mai îndrăznețe pot prinde 
viață. Iată-l pe muncitorul 
Sandu lacob. Are numai 18 
ani. E fiu de colectiviști din 
Lipova. A dorit să învețe, să-și 
însușească o meserie. Acum, in 
preajma sărbătoririi majora
tului, el își serbează și trei 
ani de muncă in profesia a- 
leasă. Sau pe Emilia Arușoaiei. 
E elevă în ultima clasă a șco
lii medii- Ca toți tinerii patriei 
noastre socialiste, are toate con
dițiile să învețe. Știe că numai

Exemplul fruntașilor 
e generalizat

Consiliile agricole raionale 
din Dobrogea folosesc forme 
variate și atractive pentru ge
neralizarea experienței înain
tate în unitățile agricole so
cialiste din regiune. Cei peste 
6 000 de participanți la sărbă
toarea recoltei, organizată re
cent în comuna Beștepe de 
către Consiliul agricol raio
nal Tulcea, au luat cunoștință, 
din expunerea făcută de pre
ședintele gospodăriei colective 
gazdă, Ion Frimu, de realiză
rile obținute în sporirea pro
ducției agricole.

O altă formă de răspîndire 
a experienței înaintate o con
stituie expozițiile agricole. La 
expoziția din comuna Basa- 
rabi, bunăoară, explicațiile 
care însoțesc graficele, mache
tele, panourile, mostrele de 
produse, sintetizează meto
dele folosite în sporirea pro- 

Experiența înaintată 
un bun al tuturor

ajutăm și noi. Acolo unde n-o 
să reușești punem și noi umă
rul...

N-a fost însă nevoie de a- 
ceasta. Cînd Petre Anghel și-a 
ascuțit cuțitul și s-a apucat de 
lucru, ba unul, ba altul din to
varășii săi de atelier l-au în
trebat cum ascute cuțitul, cum 
stabilește viteza de înaintare 
a lui și care este grosimea șpa- 
nului de așchiere. Simțindu-se 
în elementul său, stăpîn pe 
meserie, Petre Anghel a de
monstrat cum trebuie să pro
cedeze fiecare pentru obține
rea unor rezultate asemănă
toare cu ale lui și chiar mai 
bune.

La fel au procedat și ajusto- 
rul Nicolae Dincă și găurito
rul Gheorghe Varga și alți ti
neri fruntași.

Metodele avansate de lucru 
obținute prin îndelungate în
cercări. prin studierea celor 
mai noi probleme de ordin teh
nic au dat rezultate din cele 

de ea depinde realizarea vi
sului ei: să devină profesoară. 
De aceea dragostea și recu
noștința pentru viața ei de 
pină acum și-o manifestă prin- 
tr-un singur angajament — în
vățătura, la capătul căreia ÎȘ< 
va vedea și visul împlinit. Sau 
iată-l pe Mardare Ardelean. 
Părinții săi, cînd aveau 18 ani, 
munceau de se speteau pe mo
șia boierului pentru un pumn 
de mălai. Fiu al marei familii 
colectiviste, Mardare nu are 
grija zilei de mîine. A îndră
git meseria de crescător de a- 
nimale. își iubește gospodăria. 
Grija lui este îndreptată spre 
înflorirea ei continuă. S-a in-

scris la cursurile agrozooteh
nice de trei ani să învețe a 
munci mai bine, științific, pen
tru ca aportul său la întărirea 
gospodăriei să sporească. Sau 
iată-l pe Petrică Vieru. E 
muncitor și elev in clasa a 
VIII-a la seral- Tatăl său abia 
de știe să se iscălească. El 
vorbește acum, la sărbătorirea 
vîrstei lui, în fața a două sute 
cinci zeci tovarăși de genera
ție. Tovarășii din secția în 
care muncește l-au apreciat 
pentru rivna și pasiunea pe 
care le pune în tot ce face și 
l-au evidențiat ca fruntaș in 
producție. Petrică Vieru soco
tește că nu și-a îndeplinit de- 
cit îndatoririle de muncitor. 
Despre aceasta vorbește acum 
și despre năzuința și îndatori
rile sale : să învețe, să invețe 
cit mai mult.

II ascultă, aprobîndu-l. toți 
tovarășii de generație. Și cu 

ducției. De aici vizitatorii au 
aflat cum brigada condusă de 
Constantin Gîdoiu de la 
G.Ă.C. din Siminoc a obținut 
de pe o parcelă 3 370 kg grîu 
la ha, iar cea a lui Gheorghe 
Popa de la G.A.S. Basarabi 
cîte 11 000 kg struguri la ha-

Vizitele colectiviștilor la 
unitățile vecine, precum și 
schimburile de experiență pe 
diferite teme s-au dovedit de 
asemenea utile. Schimbul de 
experiență din comuna Greci, 
de pildă, a contribuit la extin
derea folosirii materialelor 
locale pentru ridicarea unor 
noi construcții agrozootehnice, 
cel de la Palazu Mare la spo
rirea producției de legume 
timpurii, iar cel de la Beilic la 
răspîndirea metodelor înain
tate de îngrijire a vacilor de 
lapte.

(Agerpres)

mai bune. Astfel, ascuțirea cu
țitelor de așchiere pentru oțel, 
în funcție de calitatea mate
rialului și profilul piesei, a 
dus la realizarea unor însem
nate economii la scule și la 
creșterea productivității mun
cii.

Ne scrie postul de corespondenți voluntari 
de la Uzinele „Semănătoarea**  din Capitală

Răspîndirea metodelor avan
sate de muncă s-a făcut nu 
numai prin demonstrații prac
tice, ci și prin schimburi de 
experiență între muncitorii 
fruntași, pe specialități, din di
ferite secții, prin popularizarea 
lor la gazeta de perete a ate
lierului și la stația de ampli
ficare a uzinei.

De asemenea, un rol impor
tant în însușirea metodelor 
înaintate de muncă l-au avut 

aceeași emoție și aprobare îl 
ascultă și maistrul său, comu
nistul Ion Epure, care l-a în
vățat meserie și care îl aplau
dă acum, în acest moment 
sărbătoresc.

Un muncitor vîrstnic de la 
construcții, pe nume Constan
tin Bosînceanu, își caută cu 
privirea fiica: e Și ca în rîn
dul sărbătoriților. Ochii i se 
umezesc. Cînd a împlinit el 18 
ani, nu-și aducea aminte să fi 
primit vre-o felicitare. Eve
nimentul a trecut ca și neob
servat pentru că pe umerii oa
menilor, ai părinților ca și ai 
copiilor apăsau mizeria, ex
ploatarea, grija zilei de mîine. 
Azi, fata lui e sărbătorită în 
acest cadru festiv. Discută 
despre ce au de făcut, despre 
viitor; despre un viitor care 
a început chiar de cînd i s-a 
născut copilul — în ziua elibe
rării patriei.

Să muncească mai bine azi 
decît ieri, să învețe cu fiecare 
zi mai mult să trăiască pe mă
sura anilor noi și să fie con
structori de nădejde ai vieții: 
noastre socialiste — iată, pe 
scurt, sentimentele și gîndu-\ 
rile celor două sute cincizeci 
de tineri adunați în sala clu
bului din Vaslui la festivita
tea premergătoare sărbătoririi 
majoratului lor.

Aceleași ginduri și senti
mente le-au reîntîlnit în ver
surile și cîntecele rostite apoi 
pe scenă, în programul arti
stic. Un grup de artiști ama
tori din Iași — muncitori și 
studenți — au pregătit pentru 
ei frumoase cintece și dansuri, 
înflăcărate versuri. S-au pre
gătit și cei de 18 ani, expri- 
mindu-și acum, de pe scenă, 
prin cîntec și vers, dragostea 
și recunoștința pentru partidul 
clasei muncitoare care a dat 
anilor lor aripi îndrăznețe.

Noi pentru viitor ne pregătim 
Să-l populăm pe solul fericirii, 
Cu brațele-ncordate să-l săpăm 
Și să-1 udăm cu ploile gîndirii.

Aceste versuri rostite de 
unul dintre tinerii de 18 ani 
răsună ca un angajament al 
tuturor celor prezenți la festi
vitatea premergătoare sărbă
toririi lor.

V. GHEORGHIU

Rezultate bune 
la învățătură

Ca și la alte școli tehnice 
agricole din regiunile patriei, 
și noi ne aflăm în plină ac
tivitate la cursuri.

Sub conducerea școlii, ca
drele didactice duc o muncă 
susținută cu elevii. Cu toate 
că au trecut puține zile de la 
începutul anului școlar, făcîn- 
du-se o analiză a muncii de
pusă pină în prezent, s-a 
constatat că din totalul de 308 
elevi majoritatea au obținut 
note bune și foarte bune, ceea 
ce denotă că se depun efor
turi sporite pentru însușirea 
meseriei alese. Dintre elevii 
fruntași la învățătură amintim 
pe Șchiopu Visarion, Dinulescu 
Gh., Sinea Ioana. Vlăduț So- 
nia, Carmen Elena și Feraru 
M.aria.

I. HĂLOIU
elev

Șc. agricolă Grădinari 
Reg. Argeș.

și schimburile de experiență 
cu muncitorii din alte uzine. 
Astfel, strungarii și frezorii de 
la noi i-au vizitat pe cei de 
lă Uzinele „Grivița Roșie“ și 
Uzina de pompe și mașini a- 
gricole, iar lăcătușii care se 
ocupă în mod special de con

fecționarea și ascuțirea scule
lor așchietoare, au avut multe 
de învățat de la lăcătușii Uzi
nelor ,,23 August“.

Efectul, mai bine zis rezul
tatele obținute în producție în 
urma însușirii experienței îna
intate, nu s-au lăsat deloc aș
teptate. Iată numai cîteva ci
fre.

Strungarul Cuceanu Gheor
ghe a depășit în luna septem
brie planul de producție cu

Lecfia practică de tehnică horti colă la Centrul școlar agricol din Arad. Profesorul Mezea Gheorghe 
explică elevilor din anul III dezvoltarea leguminoaselor în condiții de seră.

Foto : AGERPRESPortretul
Dacă stai să privești por

tretul lui Mihail Sadoveanu de 
Corneliu Baba, ți se întărește 
convingerea că acei care l-au 
asemuit pe marele povestitor 
cu un munte, vorbind despre 
„Ceahlăul literaturii .noastre“, 
au foarte multă dreptate : te 
cuprinde treptat sentimentul 
de liniște împletită cu admi
rație tăcută pe care îl încerci 
în munți în fața celui mai 
înalt dintre vîrfuri. Portretul 
impresionează pentru că dă 
certitudinea dimensiunii gran
dioase a omului și scriitorului 
care a fost Sadoveanu.

Pictura lui Corneliu Baba 
este o operă de aprofundare 
și de trudnică cercetare. Nu 
întîmplător orice lucrare — 
desen sau pictură — este pre
gătită printr-un număr im
presionant de schițe și încer
cări.

A picta este pentru Baba un 
act de . răspundere socială și 
de prezentă în actualitate. 
Tocmai de aceea, pentru por
tret, el este atras de universul 
spiritual al oamenilor de 
mare capacitate creatoare, al 
acelor personalități care ex
primă efortul constructiv al 
poporului nostru. Marea tra
diție realistă a trecutului l-a 
învățat valoarea tonurilor 
profunde de culoare și a con
trastelor de umbră și lumină. 
Dar nu mînuirea abilă a clar
obscurului sau modelarea u- 
nui fond în ape catifelate ro
șiatice și brune îl apropie de 
Rembrandt, ci profunzimea 
observației, și meditația filo
zofică în fața vieții asupra 
sensurilor activității umane și 
creației artistice.

Portretul lui Mihail Sado
veanu este o pînză de dimen
siuni mari. Marele scriitor, a- 
șezat într-un jilț, este învelit

63 la sută și a obținut econo
mii la scule în valoare de 155 
lei. Strungarul Anghel Petre 
și-a depășit sarcina de plan 
cu 52 la sută și a realizat eco
nomii la scule în valoare de 
230 lei, ceea ce reprezintă va
loarea consumului de scule 
planificate pentru luna respec
tivă- Practic, reiese că el nu a 
consumat nici un fel de scule, 
lucrînd numai cu scule econo
misite.

Insușindu-și experiența co
legului său, Petre Anghel, 
strungarul Emilian Lazlo a 
reușit să-și depășească propri
ile angajamente, ridieîndu-se 
în scurt timp în rîndurile 
fruntașilor în producție. La fel 
s-au petrecut lucrurile și cu a- 
justorul Gheorghe Bunea, to
varăș de muncă al lui Nico
lae Duică, unul dintre cei mai 
buni ajustori din atelier.
De altfel demonstrațiile prac

tice. schimburile de experi
ență, popularizarea metodelor

Corneliu Baba:lui Mihail Sadoveanu
cu o haină dublată cu blană. 
Dominanta gravă în culoare, 
în brunuri dense trecînd în 
negru, accentuează mîinile 
scriitorului odihnite pe brațe
le fotoliului și fața, pe care 
cade o lumină puternică. Im
presia generală este de monu
mental — rezultat al așezării 
figurii masive intr-o atitudine 
de înțeleaptă concentrare. 
Fața povestitorului nu este 
senină. Se citește în cuta din
tre sprîneene, ca și în mîinile 
frumoase ale acestei persona
lități, o liniște încordată. Sa
doveanu este aici un creator,

Arta de a privi
posesorul unei uriașe expe
riențe de viață, o întruchipa
re a capacității înnoitoare a 
poporului nostru. Impresia de 
gravitate și înțelepciune nu se 
asociază însă bătrîneții fiind
că, așa cum scria Labiș în 
una din Sadovenienele sale, 
„Nu are nici o vîrstă. în el 
sînt mii de oameni și-ntrînsul 
anii proaspeți cu toții s-au 
păstrat“. Unanimitatea impre
siilor pictorului și poetului 
confirmă adevărul imaginii. Și 
nu numai ătîtl' Pentru că, a- 
semenea rîndurilor lui Labiș, 
portretul lui Baba este un act 
de dragoste și înțeleg&re 
pentru opera scriitorului, ace
eași înțelegere care a însu

Spectacole
CARTOUCHE—cinemascop : 

Republica, Elena Pavel, 1 Mai, 
Gh. Doja, 23 August, Floreasca, 
G. Coșbuc; MISTERUL CE
LOR DOI DOMNI „N“ : Bucu
rești Magheru, Volga, Liber
tății; O SLUJBĂ SIGURĂ 
rulează la cinematografele V. 
Alecsandri, I. C. Frimu, V. 
Roaită; SOSEȘTE CIRCUL: 
Tineretului (dimineața) ; PE
TRE CEL ISTEȚ : Tineretului 
(după-amiază), Miorița, B. De- 
lavrancea ; MONGOLII — ci
nemascop : Victoria ; MOAR
TEA ARE O FAȚĂ — cinema
scop : Lumina, înfrățirea în
tre popoare; PERMISIE PE 
ȚĂRM : Central, Moșilor, Au
rel Vlaicu ; 10 000 DE SCRI
SORI: 13 Septembrie — dimi
neața, T. Vladimirescu; OA
MENI ȘI FIARE: 13 Septem
brie (după-amiază); Al. Sa- 
hia; PROGRAM DE FILME 
DOCUMENTARE rulează la 
cinematograful Timpuri Noi; 
713 CERE ATERIZAREA: 
Maxim Gorki; UNDE NU A- 
JUNGE DIAVOLUL: Cultural; 
VÎRSTA DE AUR A COME
DIEI—CÎND COMEDIA ERA 
REGE : Al. Popov; LUPII LA 
STÎNĂ : 8 Martie, Flacăra,
Donca Simo; BÎTĂ... IEȘI 
DIN SAC ! : Grivița ; FLĂ
CĂRI ȘI FLORI: C-tin David; 
SECRETUL CIERULUI: 16 Fe
bruarie.

înaintate de muncă ale celor 
mai buni strungari, frezori, a- 
justori au făcut ca lună de 
lună numărul fruntașilor să 
crească. Față de luna septem
brie a anului trecut, în sec
ția strungărie numărul frunta
șilor a crescut de la 27 la 49 
tineri muncitori.

Cu toate acestea — alături 
de acest număr mare de frun
tași în producție — în atelierul 
mecanic, tinerii strungari Eu
gen Tudorache, Petre Ivanov, 
Marin Cucu, Gheorghe Peagu 
își permit să ignoreze cerința 
imperioasă de a munci la ni
velul tehnicii noi, dovedind o 
atitudine înapoiată în produc
ție. Metodele folosite pînă a- 
cum de a-i ajuta pe acești ti
neri să depășească stadiul ac
tual la care muncesc n-au dat 
încă rezultate. Organizația 
U.T.M., tinerii muncitori frun
tași pot însă să-i determine și 
pe aceștia să învețe, să-și în
sușească tehnica nouă, meto
dele avansate de muncă.

CORNEL MORMAN 
tehnician

EMILIAN POPESCU
inginer

ANTON MOCANU 
lăcătuș

PAUL RĂCARU 
controlor tehnic 

flețit excelentele desene ale 
lui Baba pentru Mitrea Cocor. 
Privindu-le îți dai seama că 
personajele însuflețite de 
scriitor sînt acestea și nicide
cum altele.

Pictorul a compus acest 
portret, așa cum a făcut por- 
tretizînd pe marea actriță Lu
cia Sturza Bulandra sau pe 
jucătorul de șah. Mîinile lu
minate, apoi blana care se 
vede desfăcută pe piept con
duc pe diagonală privirea 
spre fața încadrată de părul 
alb. Ești nevoit să-ți ridici o- 
chii pentru a privi chipul, așa 
cum măreția muntelui te o- 
bligă să-ți ridici privirile spre 
vîrfuri. Este un chip viu, atît 
de asemănător, îneît aștepți 
parcă să auzi vocea caldă și 
egală a marelui cărturar.

Portretul este lucrat cu o 
îndrăzneală și precizie matu
re și rezolvarea cromatică 
foarte laconică — paleta se 
menține în zona tonurilor 
calde dar grave — ca și regia 
luminii, care pune sub un fas
cicol puternic mîinile și fața 
scriitorului, definesc centrul 
emoțional al tabloului.

întîlnirea scriitorului cu 
pictorul a dat una dintre cele 
mai mari reușite ale portre
tisticii noastre ; fiindcă Baba 
l-a înțeles pe Sadoveanu și 
l-a zugrăvit limpede, maies
tuos și simplu, așa cum îl cu
noaște fiecare din scrierile 
lui.

MARIANA CELAC

"'•S

Laboranta Marieta Rădulescu de la Institutul de cercetări pieiărie 
și cauciuc din Capitală, urmărește determinarea azotului din piele, 

in laboratorul chimic.

Foto : AGERPRES

O lucrare folclorică valoroasă

Antologia muzicii populare rominești

Colaborînd cu Insti
tutul de Folclor, Casa 
de discuri „Electre- 
cord" a dat Ia iveală 
o lucrare deosebit de 
importantă t Antologia 
muzicii populare ro- 
mînești. După primul 
volum — în trei 
discuri — cuprinzlnd 
instrumentele popu
lare, cìntecele si locu
rile poporului nostru, 
a apărut recent cel 
de-al doilea volum, In 
care se ailă datinile, 
doinele, muzica păs 
torească si cintecele 
bătrinegti.

tn trei discuri sini 
prezentate unele obi
ceiuri caracteristice, a-

numite datini ale po
porului.

Tot aici allăm si jo
cul Călușarilor, jucat 
de Ansamblul folcloric 
al Statului Popular a) 
Capitalei, joc care e- 
xempliiică în cliip strâ 
lucit Însăși vitalitatea 
optimismul și energio 
poporului nostru

Un adevărat docu 
meni istoric îl consti
tuie bocetul Elenei 
Teodoroiu, în vîrstfl 
de 80 ani. din Vădeni 
(Tg. Jiu — Olteniai 
pentru fiica sa F.cateA 
na Teodoroiu, eroina 
de la Jiu.

De un marc intere» 
etnografic sini doine

I Toamna j 
în Grădina botanici 

din Cluj
. intern in plină toamnă.

Muncitorii care între
țin Grădina botanică din 

Cluj, o îngrijesc cu o răbdare 
de bijutieri. Fiecare plantă 
este tratată cu toată atenția. 
Am surprins zilele acestea as
pecte variate din munca a- 
cestui colectiv: curățirea co
pacilor de frunze căzătoare, 
retragerea plantelor exotice în 
sere pentru iernat, pregătirea 
plăntelor-mamă pentru înmul
țirea de primăvară prin bu
tași a plantelor de covor și 
recoltarea de semințe. In frun
tea echipelor lucrează tineri ca 
Petru Schiling, Maria Gliga și 
Livia Petrișor, a căror hărni
cie este bine cunoscută.

Grădina botanică din Cluj 
întreține relații pentru schimb 
de fructe și semințe cu peste 
300 de grădini similare din 
străinătate. Pentru aceste 
schimburi, o echipă de specia
liști lucrează la întocmirea 
noului catalog. Această echipă 
lucrează sub directa suprave
ghere și îndrumare a horticul
torului șef Petru Ploață, care 
muncește aici de peste 30 de 
ani.

Grija cu care este întreținu
tă întreaga grădină se reflectă 
și în atenția cu care se face 
toaleta fiecărei semințe pină 
cind ajunge să fie înseriată în 
plicul gata de expediere.

Paralel cu munca practică, 
tov. Aurel Fazecaș, un alt lu
crător al grădinii, conduce o 
grupă de învățămînt împreu
nă cu care se pregătește pen
tru examenele anului III la 
cursurile fără frecvență ale 
Institutului agronomic din 
Cluj.

Prin activitatea sa entuzia
stă, colectivul de muncitori de 
aici sporește faima Grădinii 
botanice în țară și peste ho
tare.

ION DUMITRIU
corespondent voluntar

Creste numărul 
depunătorilor 

la C. E. C.
Creșterea nivelului de trai 

al oamenilor muncii din ora
șele și satele regiunii Bacău 
este ilustrată și de numărul 
mare al depunătorilor pe li
brete de economii C.E.C. De 
la începutul anului și pînâ a- 
cum numărul depunătorilor^ 
pe librete de economii C.E.C. 
a crescut în această regiune 
cu peste 58 000, din care 
22 000 depunători la sate.

Acum la fiecare al 4-lea lo
cuitor din regiune revine cîte 
un carnet C.E.C. Volumul de
punerilor pe regiune a cres
cut în acest an cu aproape 30 
la sută față de aceeași peri
oadă a anului trecut. în re
giune funcționează acum 8 
case raionale și orășenești de 
economii, 270 agenții C.E.C. 
și peste 330 ghișee C.E.C. la 
sate.

(Agerpres)

le. Mai toată poezia 
lirică pe teme haidu
cești este cinlnli pe 
minunate doine impu
tare.

De o negrăită fru
mușele slnt vechile 
cintece bătrîne.ști sau 
balade. Sini de subli
niat clasica baladă a 
lui Mihu haiducul, și 
vestita Mioriță.

Discurile slnt Inso
lite de prezentări tă
cute cu o deosebită 
competentă si grijă — 
adevărate studii — d» 
către cunoscutul fol
clorist Tiberiu Alexare 
dru.

J. V. PÂNDELESCU



A

hi ajutorul celor ct studiază în cercurile 
„Trăsăturile moralei socialiste in rîndul 

tinerei generații“

TEMA I

Tinerețea este vîrsta primelor hotărîri, a primelor mari 
răspunderi. Sînt anii cînd îți formezi convingerile ideo
logice și politice, concepția despre viață și orizontul de cu
noștințe, cînd îți alegi profesiunea și îți începi activitatea 
creatoare, anii cînd intri în viață ca om conștient, cînd în
cepi să participi din plin la viața socială, cînd legi prietenii 
trainice și, alegîndu-țl tovarășul de viață, îți întemeiezi fa
milia. Cîte întrebări nu ridică fiecare dintre aceste proble
me ? Cît de important este pentru întreaga viață să fii 
capabil să găsești întotdeauna răspunsul just la toate ace
stea ! Cît de necesar este să înveți să deosebești ceea ce e 
bun de ceea ce e rău, ceea ce e adevărat și drept, de ceea 
ce e neadevărat și nedrept, să știi să te comporți ca mem
bru demn al societății noastre socialiste, să fii la înălțimea 
mărețelor sarcini și minunatelor perspective pe care ți le 
deschid lupta și munca întregului popor condus de partid. 
Dar, capacitatea de a te orienta mereu în mod just, de a 
găsi întotdeauna răspunsurile cuvenite la toate problemele 
pe care ți le ridică viața nu vine de la sine. Iată de ce, 
pentru orice tînăr are o deosebită însemnătate însușirea în
vățăturii marxist-leniniste, a politicii partidului nostru, a 
moralei noastre noi, a unei conduite demne, corespunză
toare moralei comuniste ; aceasta reprezintă o latură hotă- 
rîtoare în formarea conștiinței și personalității fiecărui tî
năr al țării noastre.

Tineretul patriei noastre trăiește epoca minunată în care 
poporul muncitor, condus de Partidul Muncitoresc Romîn, 
desăvîrșește construirea socialismului. în fața tineretului 
nostru este larg deschis drumul spre viitor, spre țelul lumi
nos și cel mai nobil — desăvîrșirea construirii socialismului 
și trecerea treptată la făurirea comunismului în Republica 
Populară Romînă.

Dezvoltarea conștiinței socialiste a generației care parti
cipă la desăvîrșirea construcției socialiste și va participa la
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construirea comunismului are deci o însemnătate deosebită 
pentru viitorul societății noastre. Tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej ne arată că „utemiștii. toți tinerii trebuie să 
fie oameni de voință și caracter, cinstiți și modești, pregă
tiți să lupte cu orice greutăți, prezeuți mereu acolo unde 
se hotărăște îndeplinirea sarcinilor, intransigenți față de 
orice manifestare a ideologiei burgheze”

Făurirea și dezvoltarea conștiinței socialiste a tineretului 
se înfăptuiește în procesul muncii sale active pentru dez
voltarea economiei și culturii socialiste, în lupta împotriva 
tuturor influențelor și rămășițelor moralei burgheze.

Uniunea Tineretului Muncitor, căreia, ca ajutor al parti
dului în educarea comunistă a tineretului, îi revin importan
te sarcini și în domeniul educației morale a tinerei generații, 
organizează pentru prima oară în acest an cercurile de învă- 
țămînt politic „TRĂSĂTURILE MORALEI SOCIALISTE IN 
RÎNDUL TINEREI GENERAȚII” al căror scop este de a 
ajuta tineretul să dobîndească cunoștințele de bază despre 
morală, să-și însușească principiile înalte ale moralei comu
niste. în aceste cercuri se va discuta despre esența, originea 
și dezvoltarea moralei, despre morala comunistă — cea mai 
dreaptă și nobilă morală — și principiile ei de bază : devo
tamentul față de cauza comunismului, față de partid, patrio
tismul socialist și internaționalismul proletar, atitudinea nouă 
față de muncă și proprietatea obștească, spiritul colectivis
mului, despre modul în care trebuie să înțelegem prietenia, 
dragostea și căsătoria, comportarea tinerilor în societate și 
în familie, calitățile morale ale utemistului etc. în aceste 
cercuri se vor dezbate diferite probleme ale comportării ti
neretului în viață, în societate și în familie ; ele vor contri
bui la însușirea principiilor fundamentale ale moralei

1 „40 de ani de la crearea U.T.C.", Ed. politics, 1962, pag. 107.
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noastre noi, la cultivarea în rîndul tinerilor a trăsăturilor 
morale înaintate și Ia combaterea rămășițelor și influențelor 
moralei burgheze. Criteriul de apreciere a activității acestor 
cercuri trebuie să-l reprezinte conținutul și eficacitatea lor 
educativă, concretizate în îmbunătățirea atitudinii și com
portării tinerilor, în dezvoltarea unei opinii de masă a tine
retului, în creșterea combativității sale politice și ideologice 
împotriva oricăror manifestări și influențe ale ideologiei și 
morale} burgheze, în dezvoltarea conștiinței socialiste.

Morala - ansamblu al regulilor 
de comportare a omului 

în societate.
istoric, de clasă al moralei

Vorbim adeseori despre morală. Unele fapte le considerăm 
morale, altele, dimpotrivă, iar pe cei care le săvîrșesc îi 
apreciem ca oameni care respectă morala sau care o încalcă. 
Dar care este criteriul după care trebuie să ne orientăm ?

Pentru ca să poți aprecia în mod just ce este moral și ce 
este imoral, pentru ca să înțelegi care atitudine corespunde 
moralei înaintate a timpului în care trăiești, pentru ca să 
te comporți așa cum cére societatea socialistă — trebuie să 
cunoști ce este morala în general și totodată care sînt ce-
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rințele moralei noastre noi. în mod greșit unii cred că mo
rala ar fi un fel de culegere de sfaturi despre ceea ce e 
bine și ceea ce e rău să faci în viață, pe care ar fi sufi
cient s-o „citești pentru ca să știi cum să te comporți oricînd 
și oriunde. Alții — care se mai află sub influența obscuran
tismului religios — cred că regulile de comportare a oame
nilor ar reprezenta „porunci date de dumnezeu“, mereu 
aceleași peiitru toate timpurile și pe care toți oamenii tre
buie să le respecte cu „sfințenie”, pentru că ar veni de la 
„cel de sus". Se mai consideră, uneori, în mod greșit că 
morala privește doar viața personală a oamenilor, relațiile 
dintre bărbați și femei etc., că ea privește doar pe fiecare 
în parte, iar colectivul, societatea n-ar avea de ce să se 
amestece în rezolvarea lor, în „treburile lor personale”.

Asemenea1 idei despre morală sînt greșite, incomplete, 
unilaterale. Așadar, ce este morala ? *

*) Spre a ușura înțelegerea lecției dăm explicații sumare 
ale unor noțiuni fundamentale ale materialismului istoric, care 
au legătură cu diferite probleme ale moralei :

Societatea omenească reprezintă un organism social la baza 
căruia stau legăturile materiale de producție, relațiile econo
mice dintre oameni. De-a lungul istoriei societatea a cunoscut 
nai multe orînduiri social-economice : orînduirea comunei 
primitive (în care nu a existat exploatarea omului de către 
Jm și nu apăruseră clasele sociale), orînduirea sclavagistă, 
jinduirea feudală, orînduirea capitalistă, (bazate pe exploa
tarea omului de către om și pe existenta claselor sociale duș
mane) și socialismul, prima fază a orinduirii comuniste.

La baza evoluției societății omenești se află dezvoltarea 
’modului de producție.

Modul de producție reprezintă unitatea dintre tortele de 
producfic și relațiile de produefie. Roiul determinant in dez
voltarea modului de producție ÎI are dezvoltarea forțelor de 
producție. Prin forțe de producție Înțelegem: a) totalitatea 
mijloacelor de muncă (uneltele și alte mijloace cu ajutorul

Termenul „morală“ provine de la cuvîntul latin „mos 
(moris)” prin care vechii romani numeau moravurile, obice
iurile. Adestori cu același sens se folosește și termenul 
„etică“, deși,- mai corect este să înțelegem prin acesta din 

5

urmă știința despre morală, teoria moralei ; de altfel și acest 
termen are o origină asemănătoare, el provenind de la cu
vîntul ,.ethos“ prin care vechii greci denumeau, de aséme- 

I nea, moravurile, obiceiurile.
Prin morală înțelegem ansamblul principiilor și normelor 

(regulilor) de comportare a oamenilor, care reglementează 
: raporturile lor unul față de altul și, de asemenea, față de 

societate, față de o anumită clasă, față de stat, patrie, familie 
etc. Raportul dintre individ și societate, dintre interesele per
sonale și cele obștești a reprezentat dintotdeauna principala 
problemă a moralei. Toate aceste relații, modul de compor
tare a omului față de ceilalți oameni în procesul muncii și al 
vieții sociale, raporturile sale de familie, nu au putut rămîne 
la voia întîmplării, ci au fost dintotdeauna reglementate de 
societate.

Spre deosebire de normele juridice care reglementează 
comportarea tuturor oamenilor in societate pe baza legilor 
scrise a căror respectare obligatorie este asigurată de forța

cărora oamenii acționează asupra naturii și o transformă) 
b) obiectele muncii (asupra cărora acționează munca omului) 
și c) forța de muncă (aptitudinile fizice și intelectuale de care 
dispune omul și pe care le pune în funcțiune atunci cînd 
produce bunuri materiale și spirituale. Omul este cea mai im
portantă forfă de producție). Prin relații de producție se înțeleg 
relațiile economice ce se stabilesc între oameni în procesul 
de producție.

Relafiile de produefie alcătuiesc baza economică a socie
tății ; deasupra acesteia se înaltă suprastructura, adică ideile, 
teoriile, concepțiile politice, juridice, filozofice, morale, ar
tistice, științifice etc., precum și instituțiile corespunză
toare lor.

Prin existența socială înțelegem ansamblul vieții materiale 
a societății (modul de produefie, mediul geogrăfic, densitatea 
populafiei etc.); conștiința sociala constituie reflectarea exis
tentei sociale a oamenilor în diferite forme cum sînt ideologia 
politică și juridică, morala, știinfa, arta, filozofia etc.
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statului și a altor instituții speciale, — respectarea princi
piilor și regulilor moralei, de obicei nescrise, se asigură ca 
urmare a convingerilor și sentimentelor morale personale,. _ 
prin forța educației și tradițiilor, a opiniei. Morala, fiind o 
formă a conștiinței sociale ce reflectă existența socială a oa
menilor, a avut întotdeauna un caracter istoric, de clasă. J 

în istoria societății și gîndirii umane s-au dat numeroase 
definiții moralei, au fost explicate în modul cel mai diferit 
originea și esența ei. Religia s-h străduit să susțină că la 
baza moralei s-ar afla „voința lui dumnezeu“. Diferite con
cepții idealiste au încercat să explice morala ca depinzînd 
de „ideea absolută“,. de „rațiunea abstractă“ adică tot de o 
putere supranaturală, dar căreia nu i se mai' spunea „dum
nezeu“. Alte teorii au afirmat că la baza moralei s-ar afla 
„natura etern umană”, adică anumite caracteristici înnăscu
te. veșnice ale individului.

Nici una dintre aceste concepții n-a putut să dea o expli
cație justă originii și esenței moralei. Numai pe baza con
cepție; materialiste a istoriei elaborată de Marx și Engels, 
dezvoltată și îmbogățită de Lenin s-a putut da o explicație 
științifică a moralei. Clasicii marxism-leninismului au dove
dit că ideile oamenilor, inclusiv cele morale, nu depind de 
„voința lui dumnezeu”, nu se deduc nici din „ideea abso- > 
Iută” și nici din „natura etern umană”. La baza lor se află j 
relațiile sociale reale dintre oameni, între care rolul deter
minant îl au relațiile de producție.

înainte de a elabora teorii și principii, oamenii au acționat, 
au produs bunuri materiale necesare vieții. „în producția so
cială a vieții lor1 — scria Marx — oamenii intră în relații 
determinate, necesare, independente de voința lor, relații de 
producție care corespund unei trepte de dezvoltare determi
nate a forțelor lor materiale de producție. Totalitatea acestor 
relații de producție formează structura economică a societă
ții, baza reală pe care se înalță o suprastructură juridică și

1 K. Marx : „Contribufii la critica economiei politice", 
E.S.P.L.P., 1954, pag. 9.
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politică și căreia îi corespund forme determinate ale conștiin
ței sociale“.

Imaginea din oglindă nu e decît o reflectare a chipului 
din fața sa, trăsăturile imaginii depind de trăsăturile chipu
lui viu. In mod asemănător ideile oamenilor — inclusiv cele 
morale —/sînt o reflectare în gîndirea lor, a felului lor de 
a trăi, a existenței lor sociale, a relațiilor lor materiale.

Morala, ca și politica, dreptul, arta etc., este așadar o 
formă a conștiinței sociale, ea reflectă existența socială a 
oamenilor și este determinată în ultimă instanță de baza 
economică a societății, de relațiile sociale dintre Qameini. 
Influența dezvoltări; economice asupra moralei, în general, 
hu se exercită în mod direct; ea se înfăptuiește prin inter
mediul sentimentelor, stărilor do spirit și deprinderilor, adi
că ale psihologiei sociale, precum și al diferitelor forme ale 
ideologiei și politicii.

Se știe cu certitudine că omul a fost de la începutul exi
stenței sale o ființă socială. Ce înseamnă aceasta ? Că întot
deauna, din cele mai vechi timpuri, omul n-a putut trăi, 
n-a putut dobîndi cele necesare vieții (hrană, îmbrăcăminte, 
locuință etc.) decît împreună cu alți oameni, în colectivități 
mai mari sau mai mici, în societate.

Așa cum arăta Fr. Engels, încă de pe o anumită treaptă, 
foarte primitivă, a dezvoltării societății, a apărut necesita
tea de a se. subordona unei reguli generale actele zilnice re
petate ale producției, repartiției și schimbului de produse 
și de a veghea ca, individul să se supună condițiilor gene
rale ale producției și schimbului. Totodată, între bărbați și 
femei, între bătrîni și tineri, între conducătorii și membrii 
ginților s-au stabilit raporturi dintre cele mai diferite care, 
de asemenea, au căpătat o reglementare socială.

Regulile morale au apărut și există astfel în mod firesc, 
din. înseși necesitățile existenței oamenilor în societate, ale 
activității lor de producție, ale vieții lor în familie.

Moravurile și obiceiurile strămoșilor. noștri îndepărtați, 
care încă nu cunoșteau împărțirea societății în clase, formau
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tocmai morala lor, normele de comportare recunoscute și 
respectate de toți. Odată cu apariția exploatării omului de 
către om, luînd naștere clasele sociale și statul, s-au format 
și s-au dezvoltat noi relații ale omului din cadrul clasei so
ciale din care face parte, față de celelalte clase sociale, față 
de stat. Evoluția societății a făcut ca toate aceste relații să 
se contureze tot mai clar în principii și norme ale vieții 
sociale a oamenilor, care au căpătat denumirea de principii 
și reguli (sau norme) morale.

Conștiința morală a oamenilor din societatea împărțită în 
.clase estb formată din concepții și convingeri morale precum 

■ și .din sentimentele morale, determinate de anumite condiții 
ale vi eții sociale.

Concc ’Ptiiie. convingerile și sentimentele morale se exprimă 
în anurr ute principii și norme ; normele de comportare con
stituie r 'pcieul. moralei, principala ei trăsătură distinctivă 
față de c elelalțe forme ale conștiinței sociale.

Moral? •> ca formă a conștiinței sociale, depinde deci de 
existent; * socială a oamenilor. Or, societatea omenească s-a 
schimbai ț neîncetat, a evoluat de la o orînduire socială la 
alta, su perioară. Tot astfel morala n-a fost mereu aceeași, 
ci s-a schimbat odată cu orînduirea socială. Principiile și nor- 
i nele morale nu sînt veșnice, mereu aceleași, neschimbătoare;

dimpotrivă, o dată cu evoluția societății s-a schimbat și 
aprecierea1 oaipenilor despre ceea ce este moral și imoral. 
Așadar morală, are un caracter istoric. Dar nu numai atît. 
Cu excepția orinduirii comunei primitive, în care nu existau 
clase sociale, în orînduirile bazate pe clase opuse n-a existat 
niciodată o ri orală generală a întregii societăți, o morală 
comună a exploatatorilor și exploataților. Și nici n-ar fi 
fost posibil; ceea ce unii considerau moral, drept (de pildă, 
în ce-i privește pe exploatatori, posibilitatea de a jefui 
munca celor mulți), era inevitabil imoral, nedrept pentru 
cei asupriți, și invers > ceea ce era moral pentru masele 
populare (de pildă, lupta pentru lichidarea inegalității și 
pentru dreptate) era considerat imoral din punctul de vedere

9
—_--------------------- ---------—  ---------------------------------  

■ T

al exploatatorilor care-și vedeau amenințate averea și huzu
rul. Așadar, întotdeauna în societatea împărțită în clase 
dușmane, morala a exprimat interesele unei anumite clase 
sociale, a slujit țelurilor unei clase în lupta împotriva celei
lalte ; ea a justificat și susținut fie exploatarea și domina
ția claselor asupritoare, fie lupta de eliberare a claselor asu
prite.

In societatea împărțită în clase opuse, fiecare clasă își 
propune idealul său moral care exprimă interesele sale 
economice, politice, ideologice. Ca reflectare a acestor inte
rese, în lumina acestui ideal se stabilesc principiile, normele 
morale și concepțiile clasei respective despre bine și rău, 
dreptate și nedreptate, virtute și viciu, datorie, onoare, fe
ricire, scopurile și mijloacele educației morale.

întotdeauna în societățile bazate pe exploatare, morala 
clasei asupritoare, stăpînitoare a bunurilor materiale și de
ținătoare a puterii în stat a constituit morala dominantă. In 
ciuda deosebirilor și evoluției lor, doctrinele morale ale tu
turor claselor exploatatoare au avut o trăsătură comună : 
consfințirea și justificarea proprietății private asupra mij
loacelor de producție și a exploatări; omului de către om. 
Această morală a fost apărată, și susținută de legislație, de 
opinia publică a clasei dominante, de sistemul ei de educa
ție și de religie. Moralei dominante i s-a opus întotdeauna
— în diferite forme — morala claselor exploatate, a mase
lor populare asuprite.

Morala se transformă ca urmare a dezvoltării societății; dar
— ca și alte forme ale conștiinței sociale — ea nu se schimbă 
exact în același timp cu schimbarea condițiilor vieții mate
riale a societății. După trecerea de la vechea orînduire la 
o orînduire socială nouă, în conștiința și comportarea oame
nilor se păstrează rămășițe ale concepțiilor morale ale tre
cutului. în același timp, în sînul orinduirii existente*  odată
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cu forțele sociale purtătoare ale progresului, apar germenii 
moralei viitorului. Afirmarea unei morale noi se înfăptuiește 
întotdeauna în luptă cu morala trecutului, cu vechile mo
ravuri, deprinderi și tradiții. Am văzut în cele analizate pînă 
aci că moraja este indisolubil legată de societate, că mo
rala are întotdeauna un caracter istoric, concret, că în socie
tatea împărțită în exploatați și exploatatori ea aro întotdea
una un caracter de clasă.

Așadar, morala este una din formele conștiinței sociale, 
esența sa fiind determinată de existența socială. Trebuie să 
vedem însă prin ce se deosebește morala de celelalte forme 
ale conștiinței sociale, care sînt particularitățile sale, speci
ficul său. Dacă vom analiza felul în care omul își însușește 
un anumit mod de comportare în viață, cum își formează 
modul de apreciere a faptelor sale și ale semenilor săi vom 
înțelege mai ușor răspunsul la această întrebare.

Omul trăiește într-o orînduire socială dată, într-o epocă 
istorică și într-o țară anumită; el aparține une; anumite 
clase sociale, a primit o anumită educație, se află sub in
fluența unor anumite concepții ideologice, politice, morale 
etc. Dar atitudinea omului în fața vieții, comportarea sa în 
societate nu apar în mod automat, de la sine, ci sînt rezul
tatul atitudinii pe care el o ia — în mod conștient sau in

conștient — ca urmare a condițiilor în care trăiește și a 
influențelor exercitate asupra conștiinței sale morale. Omul 
înțelege datoriile sale morale nu ca impuse dinafară, în mod 
direct, ci ca decurgînd dintr-o necesitate lăuntrică, interi
oară. Nu e vorba desigur despre vreun caracter „înnăscut” 
al moralei, căci această necesitate lăuntrică este rezultatul 
poziției omului în societate, al apartenenței sale de clasă, al 
convingerilor sale ideologice, rezultatul influenței pe care 
au exercitat-o asupra sa educația, tradițiile, moravurile și
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deprinderile generate de societate în cadrul fiecărui mod de 
producție istoricește determinat, de diferitele clase sociale. 
Omul, fiind o ființă conștientă, poate acționa — în condi
țiile date — în diferite moduri. Comportarea omului depinde 
în mare măsură de conștiința sa morală, de convingerile sale, 
de atitudinea sa ; în funcție de aceasta, el se poate mani
festa într-un fel sau într-altul, bine sau rău, poate să să- 
vîrșească fapte morale sau imorale.

Maxim Gorki scria : „Există numai două forme de viață : 
putrezire și ardere. Cei lași și cei lacomi aleg prinfa formă, 
cei curajoși și generoși cea de-a doua ; celu; care iubește 
frumusețea, îi este clar unde este măreția”. Doi dintre eroii 
operelor lui G’orki concretizează această alegere fundamen
tală pe care o face omul în fața vieții: de o parte, Klim 
Samghin, intelectualul izolat de popor, prizonier al ideolo
giei și morale; burgheze reacționare care moare strivit sub 
picioarele detașamentelor reyoluționare, simbolizînd pieirea 
inevitabilă a întregii lumi vechi pe care o reprezenta ; de 
cealaltă parte Pavel Vlasov, eroul romanului „Mama”, tînă- 
rul proletar comunist care cade în mîinile zbirilor țariști, 
dar al cărui sacrificiu luminează conștiința mamei sale, sim
bolizînd triumful inevitabil al cauzei revoluției proletare.

Ce arată pilda acestor eroi literari? Că omul are 
conștiință și voință; că el apreciază condițiile în care 
trăiește și cerințele pe care societatea i le impune și își 
alege acea comportare, acel ideal moral care corespund si
tuației sale de clasă, epocii și condițiilor în care trăiește, in
tereselor sale materiale și ideologice.

Factorul, în ultimă instanță determinant al moralei îl con
stituie așadar relațiile de producție dintre oameni, baza eco
nomică a societății.
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Totodată, morala se află într-o strînsă interdependență cu 
diferitele forme ale conștiinței sociale. îndeosebi politica — 
expresia cea mai directă și nemijlocită a intereselor econo
mice ale unei anumite clase spciale —* are o înrîurire foarte 
m^re asupra moralei.

în morală, ca și în politică, principalul conținut al activi
tății și coimortării omului este determinat de clasa pe care 
o slujește, de scopul spre care tinde ; acesta este în primul 
rînd scopul luptei politice. Prin urmare, morala nu poate fi 
ruptă de poli'jcă.

Dezmințind teoriile cu privire la așa-zisa „independență” 
a moralei față politică — menite să ascundă imoralitatea 
politicii burghezi cu ajutorul așa-zisei morale „eterne“ —. 
realitatea dovedește influența reciprocă dintre politica cla
selor exploatatoare și morala dominantă în țările capitaliste. 
Burghezia folosește vechile principii morale „să nu furi !“, 
,,iubește-ți aproapek ca pe tine însuți 1“ în propriile sale 
interese politice : „să hu furi“ înseamnă în orînduirea capi
talistă obligația rnaselir de a respecta proprietatea „sfîntă“ 
a capitaliștilor ; „iubeȘe-ți aproapele ca pe tine însuți“ — 
să trăiești în „armonie" și „înțelegere” cu capitalistul care 
te exploatează și jefuiește nemilos, și așa mai departe.

Țelurile politicii războirJce a cercurilor agresive imperia
liste influențează în mari măsură propagarea de către 
morala burgheză contemporană a disprețului față de alte 
popoare, a cultului crimei și violenței în rîndurile tineretu
lui. Dimpotrivă, țelurile politicii consecvente de pace, de 
coexistență pașnică a țărilor socialiste sînt strîns legate de 
cultivarea în rîndul tineretului a respectului reciproc și 
prieteniei între popoare.

O însemnată influență asupra moralei o exercită și cele

lalte forme ale conștiinței sociale — dreptul, filozofia, arta. 
Oare cine dintre tinerii noștri nu-și dă seama ce puternic 
efect moral-educativ au avut, de pildă, scrierile lui Caragiale 
care a biciuit în opera sa moravurile retrograde ale unor 
Cațavencu, Trahanache, Farfuridi, Pristanda și alți tipici 
reprezentanți ai moralei putrede a orinduirii burghezo-mo- 
șierești ? Sau cine ar putea nega influența pozitivă asupra 
formării noii morale a tineretului nostru a unor eroi înain
tați ca Pavel Korceaghin din romanul lui N. Ostrovski sau 
Mitrea Cocor din romanul lui M. Sadoveanu ?

Dimpotrivă, arta și cultura burgheză decadentă au o influ
ență nocivă, dăunătoare asupra moralei tineretului din 
țările capitaliste. Sutele de filme ce preamăresc crima și 
brutalitatea, cărțile polițiste și pornografice, muzica și pic
tura decadentă contribuie activ la formarea unor tineri 
lipsiți de idealuri, la creșterea imoralității.

O influență retrogradă asupra moralei a avut-o în cursul 
dezvoltării societății omenești și religia. De-a lungul multor 
secole, folosindu-se de situația dominantă a ideologiei cla
selor exploatatoare, religia a pretins a fi învățătorul moral 
al oamenilor ; ea s-a străduit să facă din dogmele religiei 
precepte morale, pretinzînd că, fiind stabilite de „dumnezeu“, 
ele ar fi veșnice, neschimbătoare și oamenii le-ar datora o 
supunere oarbă. în realitate însă, morala a apărut cu mult 
înaintea religiei ; abia cu timpul, morala claselor dominante 
s-a împletit tot mai mult cu religia servind aceluiași scop al 
justificării exploatării și asupririi omului de către om. In 
totală opoziție cu religia, concepția materialist-științifică 
despre lume și societate dă posibilitate maselor să-și însu
șească o morală cu totul nouă, subordonată în întregime 
intereselor lor în lupta pentru eliberarea socială, făurirea 
unei vieți noi, dominarea și transformarea naturii..
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Ca și întreaga conștiință socială, morala nu constituie 
însă o reflectare moartă, pasivă a existenței sociale a oame
nilor. La rîndul ei și morala exercită o anumită influență 
asupra societății și a bazei ei economice, atunci cînd cerin
țele ei se traduc în viață, se reflectă în conduita oamenilor, 
în activitatea lor practică.

Morala influențează numeroase domenii ale vieții sociale 
a omului. Morala exprimă o anumită poziție față de muncă ; 
ea exercită astfel o înrîurire însemnată asupra modului în 
caro oamenii participă la procesul de producție.

O mare însemnătate au normele morale pentru reglementa
rea relațiilor reciproce dintre oameni, pentru definirea ati
tudinii lor în problemele prieteniei și tovărășiei etc. Morala 
cuprinde un cod al normelor de comportare a omului în fami
lie, ea educă omul în spiritul unei anumite înțelegeri a ra
porturilor dintre bărbat și femeie, a dragostei și căsătoriei. 
Ea dă omului principiile comportării sale în viața de toate 
zilele, anumite reguli elementare ale conviețuirii sociale.

. Prin convingerile și sentimentele pe care le determină, 
morala exercită o puternică influență asupra caracterului 
omului, asupra unor asemenea trăsături cum sînt voința, 
fermitatea, curajul, perseverența. Ea contribuie la combate
rea viciilor, a deprinderilor și obiceiurilor înapoiate și la 
formarea unor asemenea calități morale ca : hărnicia, dis
ciplina, spiritul de dreptate și cinste, simplitatea și 
modestia, exigența față de sine și față de ceilalți. Desigur, 
toate acestea depind de conținutul și caracterul moralei : în 
timp ce morala subordonată intereselor claselor exploatatoa
re are un rol de frînă în dezvoltarea progresivă a societății, 
are un efect dăunător asupra moravurilor sociale — dimpo
trivă, morala înaintată dă o contribuție însemnată la reali
zarea progresului social.
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treapta cea mai înaltă a progresului 
moral al omenirii

La întrebările : ce este bine și ce este rău, ce este drept 
și ce este nedrept, ce este moral și ce este imoral ? oamenii 
nu au dat în orice epocă istorică, oricînd și oriunde același 
răspuns. în această privință Engels scria: „reprezentările 
oamenilor despre bine și rău s-au schimbat într-aiita de la 
popor Ia popor, de Ia epocă la epocă, îneît adesea au fost 
de-a dreptul contradictorii“«,

Morala primei perioade a dezvoltării societății omenești 
— orînduirea comunei primitive — a corespuns acestei pe
rioade de început a istoriei cînd nu existau nici clasele 
sociale, nici exploatarea omului de către om. înseși primele 
ocupații ale oamenilor — apărute din nevoia de a dobîndi 
cele trebuitoare vieții — au făcut necesară existența unor 
reguli de colaborare între oameni, a unor obiceiuri ale vieții 
lor în comun, a unor norme de comportare. Pentru a putea 
învinge cu armele primitive animalele puternice, pentru a 
săpa capcanele, a doborî și transporta arborii, pentru ca să 
folosească fierul și bronzul, să practice agricultura sau să 
păzească turmele — oamenii au trebuit să lucreze împreună,

1 Fr, Engels, „iAnii-Dtilîring", E.S.P.t.P. 1955, pag. 106—107.
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să se înțeleagă unii Pe alții prin vorbire, să învețe unii de 
la alții diferitele meșteșuguri. Muncind laolaltă, reșpectînd 
disciplina prin puterea obișnuinței și a tradițiilor, oamenii 
se ajutau reciproc, se distingeau prin cinste, tărie de carac
ter, curaj, respectarea strictă a obligațiilor reciproce. în con
dițiile în care prin munca grea a tuturor abia se obținea 
minimul necesar traiului — lenea și parazitismul erau cu 
neputință.

Aceste trăsături ale moralei epocii primitive erau o reflec
tare a raporturilor dintre oameni bazate pe proprietatea 
colectivă. Datorită însă nivelului extrem de scăzut al dezvol
tării economice și culturale, în comportarea oamenilor pri
mitivi existau totodată unele trăsături semianimalice. Este 
știut că pe treptele cele mai de jos ale orînduirii comunei 
primitive oamenii priveau canibalismul, omorîrea prizonieri
lor de război, a bătrînilor ca lucruri firești, necesare și deci 
— morale.. Atunci cînd colectivitățile primitive nu erau 
aproape de loc asigurate cu mijloace de existență, ele consi
derau că este moral să fie uciși cei ce — neputînd pro
duce — erau doar consumatori.

Odată cu apariția sclavagismului s-a destrămat unitatea 
moralei caracteristică societății primitive. Pînă atunci oa
menii apreciau în același fel comportarea semenilor lor și 
se călăuzeau în viață după norme morale identice ; odată 
cu împărțirea societății în sclavi și stăpîni de sclavi, au 
apărut și primele deosebiri ale poziției oamenilor aparținînd 
diferitelor clase sociale în ceea ce privește atitudinea față 
de societate și față de alți oameni.

Morala dominantă a orînduirii sclavagiste, prima orîn- 
duire bazată pe exploatare, reflecta relațiile de producție 
bazate pe proprietatea stăpînului de sclavi asupra unelte-
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lor și asupra lucrătorului însuși — sclavul. In ochii proprie
tarilor sclavul era un simplu obiect, o „unealtă vorbitoare“.

In orînduirea sclavagistă morala dominantă considera 
sclavia nu numai ca un lucru bun, pe deplin moral, dar 
nici nu concepea că sclavii ar putea fi considerați drept 
oameni.

Morala sclavagistă, subordonată intereselor exploatatori
lor, propovăduia, în același timp, în rîndurile claselor privi
legiate disprețul pentru munca fizică și goana după plăceri.

Maselor largi populare din epoca sclavagismului le erau 
caracteristice însă alte trăsături morale. Ele trăiau o viață 
de muncă, făureau prin trudă chinuitoare întreaga bogăție 
a societății, aspirau la o viață demnă, liberă. In opera lui 
Hesiod „Munci și zile” este exprimată această morală ba
zată pe muncă : „Nu e rușine a lucra, ci lenea e doar de 
ocară” — scria el. Cît de puternică a fost dorința de liber
tate și curajul asupriților lumii sclavagiste ne-o arată răs
coalele din antichitate, printre care și cea binecunoscută a 
lui Spartacus, care, în fruntea unei armate de peste 150.000 
de oameni, s-a ridicat împotriva stăpînilor.

Evoluția societății omenești a cunoscut — după destră
marea orînduirii sclavagiste — orînduirea feudală, bazată 
pe exploatarea de către feudali a țăranilor iobagi. Morala 
dominantă a acestei orînduiri consfințea interesele feudali
lor. Ea considera pe deplin justă și firească crunta exploa
tare a șerbilor pe care feudalul — deși nu mai avea dreptul 
să-i omoare ca pe sclavi — putea să-i vîndă sau să-i 
cumpere, îi condamna la o mumă grea, la mizerie, igno
ranță și abrutizare. Dreptul boierului la dijmă și clacă, la 
jaf și pedepse după bunul plac, punerea la cale sau desfa
cerea căsătoriilor șerbilor săi, necinstirea fetelor lor, luarea 
copiilor de la părinți erau considerate de morala feudală 
drept acte legitime.

Cu toate încercările ideologiei și moralei dominante sus
ținute de religie de a încătușa iobagii în jugul feudalismului, 
istoria cunoaște numeroase răscoale ale țăranilor șerbi;
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deși au fost mai întotdeauna înecate în sînije,. ele au do
vedit dorința de libertate a maselor asupritei ale iobagilor. 
Năzuința spre eliberare, eroismul, curajul în luptă au fost 
întruchipate, de pildă, în asemenea răscoale ale țăranilor 
cum au fost cele din țara noastră conduse de Gh. Doja, 
Horia, Cloșca și Crișan și altele. înalte pilde de profundă 
dragoste de popor au dat în lupta împotriva rinduielilor 
feudale astfel de patrioți înflăcărați ca Tudor Vladimirescu, 
Nicolae Bălcescu și alții.

Sfărîmînd rînduielile iobăgiei și înlocuind orînduirea feu
dală, capitalismul a adus oamenilor muncii o nouă robie 
economică. Așa cum au arătat Marx și Engels în Manifestul 
Partidului Comunist, burghezia „nu a lăsat alte legături. în
tre om și om decit interesul gol, decît neîndurătoarea «plată 
in bani peșin»“ *.

în capitalism, proletarul nu aparține Capitalistului așa 
cum, de pildă, sclavul aparținea stăpînului său. Proletarul 
este „liber” ; dar în realitate această „libertate” a sa în
seamnă vînzarea silită a forței sale de muncă exploatatori
lor capitaliști.

In condițiile societății capitaliste morala antiumană a 
claselor exploatatoare a fost împinsă pînă la extrem. 
Individualismul — exprimat în dictonul : „omul este ca un 
lup față de ceilalți oameni” — a devenit principiul caracte
ristic al moralei burgheze. Proprietatea privată dezbină 
oamenii : bunăstarea unora se înalță pe nenorocirea altora. 
Legea morală a capitalismului, este : ori jefuiești; ori ești 
jefuit.

Predicînd celor ce muncesc respectarea „preceptelor mo
rale“, datoria.de a. munci, de a fi cinstiți și supuși — bur
ghezul cultivă, în același timp, prin întregul său mod de

1 Marx-Engels : „Maniiestul Partidului Comunist", E.S.P.L.P. 
1954, ed. a V-a, pag. 35.
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viață, egoismul, trîndăvia, desfriul și ura față de onh. Fă
țărnicia este una din trăsăturile cele mai caracteristice ale 
moralei burgheze, ca, de altfel, și a tuturor celorlalte clase 
exploatatoare. La temelia normelor moralei dominante în 
orînduirea capitalistă a fost pus astfel interesul de clasă al 
capitaliștilor. Se exprimă fățiș în morală egoisinuS, concu
rența și rivalitatea aprigă a proprietarilor particulari.

Capitalismul contemporan — ostil intereselor vitale, as
pirațiilor progresiste ale întregii omeniri — se dovedește cu 
totul incapabil de a oferi maselor principii și idealuri mo
rale care să le însuflețească. Bazat. pe exploatarea omului 
de către om, caracterizat de ideologia sa șovină și rasistă, 
de decăderea morală, de dezmățul speculei, corupției și cri
minalității — capitalismul descompune societatea, familia, 
omul; Putrefacția morală a capitalismului contemporan are 
urmări dintre cele mai dăunătoare asupra unor pături ale 
tineretului. Ațîțarea în rîndurile sale a isteriei războinice, 
a spiritului rasist și naționalist, propovăduirea cultului 
violenței, al crimei și aventurii duc la creșterea îngrijoră
toare a fenomenelor antisociale în rîndul unei părți a tine
retului din țările capitaliste.

în orînduirea capitalistă, moralei burgheze dominante i se 
opune morala proletariatului, chemat de istorie să desfiin
țeze pentru totdeauna, o dată cu jugul capitalist, orice ex
ploatare a omului de către om și să creeze o societate bazată 
pe relații cu adevărat umane.

în lupta dusă de muncitori împotriva capitalismului cresc 
și se întăresc ura față de exploatare, solidaritatea proletară. 
Corespunzînd situației proletariatului — clasă lipsită de 
mijloace de producție, legată de marea industrie, unită prin 
înseși condițiile muncii sale și împinsă de crunta exploatare 
la lupta împotriva capitalului — morala proletară înmănun
chează cele mai nobile trăsături morale făurite în lupta de 
eliberare a maselor de-a lungul istoriei societății și le ridică 
pe o treaptă mai înaltă.
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Eroismul și dîrzenia, curajul în lupta grea, abnega
ția pentru, cauza eliberării din exploatare au caracterizat, de 
pildă, atitudinea morală a eroicilor greviști ceferiști și petro
liști care — în urmă cu 30 de ani — au înscris, în frunte cu 
comuniștii, neuitate pagini de luptă eroică în istoria mișcării 
muncitorești din țara noastră. Clasa muncitoare s-a dovedit 
și din punct de vedere moral forța socială cea mai înaintată, 
singura capabilă ca sub conducerea partidului comunist să 
se afle în fruntea celor ce muncesc, în lupta pentru făurirea 
unei orînduiri noi, pentru triumful unei noi morale.

★
Ce ne arată această scurtă privire istorică ? Ea ne arată 

că morala a cunoscut în cursul istoriei societății mai multe 
tipuri distincte, că în orînduirile bazate pe exploatare, mora
lei dominante ce exprima interesele claselor stăpînitoare i 
s-a opus întotdeauna morala claselor asuprite, a maselor 
populare.

Ideologii capitalismului prezintă morala de clasă a burghe
ziei drept „morala general-umană”, a „întregului” popor, 
drept o morală „veșnică”. Ei afirmă că oamenii s-au carac
terizat și se vor caracteriza întotdeauna prin asemenea tră
sături „înnăscute”, „neschimbătoare” cum sînt : mentalitatea 
de proprietar particular, lăcomia și tendința spre îmbogă
țire, egoismul, ipocrizia etc. Realitatea dovedește însă că 
odată cu cea mai profundă revoluție din istoria societății — 
revoluția socialistă — oamenii se pot elibera de, sub puterea 
-vechilor concepții, moravuri, obiceiuri, generate de-a lungul 
secolelor în care a domnit proprietatea privată, în care a 
existat exploatarea omului de către om, că ei își pot elabora 
un nou mod de a gîndi și o nouă morală, corespunzătoare 
noilor relații de producție socialiste. Așa cum spunea Lenin 
în cuvînt.area rostită la cel de-al III-lea Congres al Comso- 
molului: „pentru noi morala luată în afara societății ome
nești nu există, este o înșelătorie. Pentru noi morala e subor. 
donată intereselor luptei de clasă a proletariatului.“ ’.

1 V. I. Lenin, Opere, voi. 31, E.S.P.L.P. 1956, pag. 274.
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Dar după cum ar fi greșit să credem, că morala a fost 
mereu aceeași, tot astfel ar fi greșit să negăm orice conti
nuitate în dezvoltarea ei. Progresul realizat în dezvoltarea 
moralei este rezultatul activității, creatoare a poporului — 
adevăratul făuritor al istoriei, al luptei sale pentru elibera
rea socială. Poporul nu este numai creatorul valorilor ma
teriale, ci și al celor spirituale, inclusiv morale. Dragostea 
de libertate și ura față de exploatare au existat întotdeauna 
în conștiința maselor asuprite ; cîntecele, poveștile și legen
dele populare au oglindit vitejia, eroismul și abnegația eroi
lor populari. în masele asuprite s-a păstrat de-a lungul 
secolelor sentimentul de dragoste față de munca cinstită și 
disprețul pentru elementele parazitare, sentimentul datoriei 
față de tovarășii de luptă etc.

Masele populare sînt, de asemenea, purtătoare ale reguli
lor elementare de conviețuire între oameni fără de care 
societatea nici n-ar putea exista. Masele populare au 
considerat întotdeauna ca o datorie morală ajutorarea celor 
ce sufereau de pe urma unor nenorociri sau calamități na
turale ; ele condamnă părinții care nu-și îndeplinesc dato
ria față de copii și pe copiii care uită de îndatoririle lor 
față de părinți; întotdeauna au existat reguli de ordine 
elementară în locurile publice, de respectare a celor vîrst- 
nici de către cei tineri ș.a.m.d.

Progresul moral, continuitatea în dezvoltarea moralei își 
găsesc explicația în faptul că principiile și normele morale, 
calitățile morale formate în cursul luptei maselor asu
prite, s-au păstrat și s-au dezvoltat o dată cu trecerea de la 
o epocă la alta. Mai ales în perioadele în care masele asu
prite își dădeau seama de nedreptatea orînduirii sociale 
existente și a moralei dominante — lua naștere și se contura 
mai precis o morală nouă, folosită de clasele progresiste ca 
armă de luptă pentru o nouă orînduire socială. Noua morală 
prelua și continua tot ceea ce fusese mai valoros, progresist
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în morala înaintată a epocii istorice precedente, în morala 
care exprima interesele maselor. „Morala — spunea Lenin — 
servește societății omenești pentru a se ridica mai sus” '...

Așadar, există un criteriu sigur, obiectiv care ne ajută 
să apreciem în fiecare epocă ceea ce este moral sau imoral ; 
adevărată, progresistă este în fiecare epocă istorică acea 
morală care apără viitorul, care reflectă cerințele obiective 
ale dezvoltării societății.

Adevăratele purtătoare ale progresului moral au fost în
totdeauna clasele asuprite, masele de oameni ai muncii și 
nu clasele exploatatoare. în dezvoltarea morală a societății 
are o deosebită importanță morala revoluționară a clasei 
muncitoare. în morala comunistă — morala de clasă a pro
letariatului revoluționar — sînt întruchipate rezultatele pro
gresului moral al omenirii, ț

Morala proletară, comunista ia naștere în condițiile vie
ții și luptei proletariatului — dușman de neîmpăcat al 
proprietății privat-capitaliste. în focul luptei de clasă și al 
revoluției se formează și se întăresc calitățile de luptă ale 
proletariatului: solidaritatea de clasăs ura împotriva capita
lismului, spiritul internaționalist, fermitatea, curajul, abne
gația în luptă, voința de a învinge.

Atîta timp însă cît muncitorii duc o luptă spontană, ne- 
fiind călăuziți de ideile socialismului științific, atîta timp 
cît ei nu-și dau seama că sînt clasa menită să fie groparul 
capitalismului și făuritoarea unei lumi noi — conștiința lor 
politică- se găsește abia pe prima treaptă a dezvoltării. O 
condiție hotărîtoare a dezvoltării conștiinței politice a mun
citorimii, a formării moralei comuniste a constituit-o însu
șirea de către clasa muncitoare a ideilor' marxism-leninis- 
mului.

între rhofșșla proletaiiâtjilui și morala buriglâziei exișță 
o opoziție thtâlă;'Exbifcîhii delegaților la cel’ de-al III- rea

1 V. I. Lenin, Opere, voi. 31, E.S.P.L.P. 1956, pag. 277.
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Congres al Comsomolului că sarcina principală a Uniunii 
tineretului consta în educarea tinerei generații în spiritul 
moralei comuniste, Vladimir Ilici Lenin le înfățișa un 
tablou extrem de sugestiv al imensei superiorități a moralei 
comuniste asupra moralei burgheze. „Societatea veche — 
arăta el — era bazată pe principiul : ori jefuiești tu pe altul, 
ori te jefuiește altul pe tine, ori muncești tu pentru altul, 
ori altul pentru tine, ori ești stăpîn de robi, ori ești rob. Și 
e lesne de înțeles că oamenii educați într-o astfel de socie
tate primesc, s-ar putea zice, o dată cu laptele mamei, și 
mentalitatea, obiceiurile, noțiunea fié de stăpîn Se robi fie 
de rob, fie de mic proprietar, de mic slujbaș, de mic func
ționar, de intelectual, într-un cuvînt — de om care se îngri
jește numai de el, ea să aibă pentru el, fără să-i pese de 
altul... Un comunist nu poate avea o asemenea psihologie și 
o asemenea mentalitate... Cînd ni se vorbește despre morală, 
noi spunem : pentru un comunist toată morala constă în 
această disciplină solidară și în lupta de masă, conștientă 
împotriva exploatatorilor” *.

Esența moralei proletariatului o reprezintă astfel lupta 
pentru comunism.

înarmat cu ideologia marxism-leninismului, însuflețit de 
conștiința de clasă (din care face parte integrantă și morala 
comunistă), condus de partidul comunist — proletariatul a 
înlăturat exploatarea capitalistă și a făurit noua orîrduire, 
socialistă, mai întîi în Uniunea Sovietică și apoi îr alte 
țări ale lumii.

în patria noastră în procesul construirii socialismului, s-a 
făurit și s-a afirmat o nouă morală. în Raportul la cel de-al 
III-lea Congres al P.M.R. tovarășul Gheorghe Gheorgiiu- 
Dej arăta : „Ca urmare a transformărilor social-econonice, 
în țara noastră a luat naștere și se dezvoltă tot mai nuit

1 V. I. Lenin, Opere, voi. 31, E.S.P.L.P. 1956, pag. 276.
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o morală nouă, socialistă, o nouă atitudine față de muncă, 
față de bunurile obștești și îndatoririle sociale, noi relații 
de întrajutorare tovărășească între cei ce muncesc”

Idealurile comunismului care însuflețesc milioane de oa
meni din întreaga lume au devenit astfel o măreață reali
tate. în opera de construire a socialismului și comunismu
lui sînt înlăturate pe deplin influențele și rămășițele vechi
lor moravuri burgheze, se făurește omul nou.

Fiind prin esența sa o morală de clasă, proletară, morala 
comunistă exprimă interesele și idealurile întregii omeniri 
muncitoare. Ea exprimă adevăratul umanism, raporturile 
de colaborare tovărășească și de întrajutorare socialistă 
dintre oamenii .eliberați de exploatare și asuprire. Ea Con
ține astfel nucleul viitoarei morale a întregii omeniri.

Morala comunistă — cea mai dreaptă și mai nobilă 
morală — cuprinde principalele norme morale general - 
umane elaborate de masele populare în decurs de milenii 
în lupta împotriva asupririi sociale și a viciilor morale. In 
condițiile dominației explotatorilor normele simple ale mo
ralei și dreptății erau denaturate sau călcate în picioare 
fără rușine ; comunismul însă le ridică la rangul de norme 
de viață a căror respectare este obligatorie în relațiile dintre 
oameni și popoare. întreaga măreție și superioritate a prin
cipiilor moralei comuniste apar cu claritate din prevederile 
Programului P. C. U. S. care cuprinde codul moral al con
structorului comunismului, întruchipat în viață, în tot mai 
mare măsură, de eroicii constructori ai comunismului din 
Uniunea Sovietică.

1 Congresul al Ill-lea al P.M.R., Editura politică, 1960 
pag. 86—87.

25

mentul pentru cauza poporului muncitor, patriotismul fier
binte, internaționalismul socialist, noua atitudine în muncă, 
pasiunea pentru știință, comportarea sa în viața de toate 
zilele în lumina noilor principii ale moralei socialiste.

Una dintre problemele cele mai importante ale atitudinii 
morale a omului este aceea a unității dintre convingerile 
morale și comportarea sa, dintre vorbe și fapte. Tocmai în 
lumina acestui țel apare deosebit de limpede importanța 
practicii în educarea morală a omului.

Un factor deosebit al educării maselor și mai ales a tine
retului în spiritul noii morale îl reprezintă munca. Lenin 
spunea că : „Numai în munca laolaltă cu muncitorii și ță
ranii poți deveni cu adevărat comunist” *.  Munca creatoare — 
făuyitoarea tuturor bogățiilor — este temelia educației co
muniste, a dezvoltării multilaterale a personalității, baza 
formării moralei comuniste.

Atitudinea socialistă față de muncă se împletește cu colec
tivismul, cu spiritul de colaborare și întrajutorare tovără
șească — altă trăsătură deosebit de importantă a moralei 
comuniste care se verifică de asemenea în viață.

Formarea moralei noi, socialiste, presupune o luptă ho- 
tărîtă împotriva tuturor rămășițelor și influențelor moralei 
vechi, burgheze.

înfăptuirea procesului multilateral și complex al dezvol
tării noii morale este posibilă numai datorită rolului condu
cător al partidului clasei muncitoare, activității sale ideolo
gice, politice și organizatorice desfășurate în masele largi 
ale celor ce muncesc. Totodată, în procesul formării și dez
voltării conștiinței socialiste acționează, sub conducerea par-

1 V. I. Lenin, Opere, voi 34, E.S.P.t.P. 1956, pag. 280.
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Morala comunistă este o morală calitativ nouă, ea se îm
bogățește cu. un nou conținut, .cu noi principii în cursul 
construirii socialismului și comunismului, exprimînd inte
resele și idealurile întregii omeniri muncitoare.

ROLUL MORALE! COMUNISTE 
ÎN EDUCAREA TINERETULUI

Educația reprezintă un proces complex, multilateral. Ea 
înseamnă formarea unei anumite concepții despre viață, în
sușirea cunoștințelor din domeniul științei și culturii, a 
deprinderilor de muncă, cultivarea unei anumite morale, a 
unor anumite trăsături de caracter și voință, dezvoltarea 
gustului pentru frumos și a culturii fizice. Numai astfel se 
poate forma în chip armonios personalitatea omului.

Dar în ce constă rolul moralei în formarea personalității 
umane, în educația omului? Educarea morală este procesul 
formării calităților morale ale individului, a noțiunilor de 
ordin moral și a trăsăturilor de caracter corespunzătoare 
lor, a deprinderilor și obișnuințelor de comportare.

A dovedi educația sa în spiritul noii morale, înseamnă 
pentru fiecare tînăr în primul rînd să-și însușească ideolo
gia marxist-leninistă, și, în strînsă legătură cu aceasta, 
sistemul de concepții și norme morale socialiste, să se că
lăuzească mereu în viață după înaltele lor principii și cerin
țe. Fiecare tînăr trebuie să înțeleagă țelurile puse de partid
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tidului, numeroși alți factori : statul democrat-popular, 
școala și familia, presa și radioul, arta și literatura. Un rol 
de seamă revine în acest sens și Uniunii Tineretului Mun
citor — organizația revoluționară de masă a tineretului nostru 
— căreia partidul i-a încredințat sarcina de cinste de a fi 
ajutorul său în educarea comunistă a tineretului nostru, o 
școală de constructori ai socialismului și comunismului.

Educația morală a tinerei generații capătă o însemnătate 
și mai mare în condițiile etapei desăvîrșirii construirii 
socialismului în țara noastră. Congresul al III-lea al P. M. R. 
a subliniat însemnătatea crescîndă pe care o capătă în pre
zent, după ce socialismul a învins definitiv la orașe și sate, 
dezvoltarea conștiinței socialiste a oamenilor muncii. Forma
rea și dezvoltarea noii morale, a conștiinței socialiste, consti
tuie una din laturile esențiale ale desăvîrșirii construirii 
socialismului. Datorită muncii desfășurate de partid s-au ob
ținut rezultate remarcabile în făurirea chipului nou al con
structorului socialismului. Se știe însă că procesul de făurire 
a conștiinței socialiste, a moralei comuniste este îndelungat 
și complex ; se cere o activitate eficace, perseverentă în ve
derea formării moralei noi, în vederea treptatei lichidări a 
rămășițelor putrede ale vechii morale, a vechilor mentalități 
și concepții morale. Miezul activității de formare a noii 
morale îl constituie educarea atitudinii socialiste față de 
muncă și proprietatea obștească, față de societate și fami
lie etc.

In condițiile actuale, crește considerabil rolul colectivității, 
al opiniei publice în educarea socialistă a maselor, în cultiva
rea respectului față de regulile conviețuirii sociale, față de 
muncă și proprietate, a atitudinii socialiste în familie și 
societate.

Uniunea Tineretului Muncitor pune în centrul întregii sale
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în fața poporului, principiile morale pentru afirmarea că
rora trebuie să lupte. Educația morală presupune totodată 
ca principiile, și normele morale, cerințele morale, să devină 
trăsături de caracter, norme de conduită în viață, convin
geri personale, profunde. Educația morală urmărește toc
mai ca normele morale socialiste , să devină baza reală a 
comportării omului; aceasta presupune ca normele moralei 
socialiste să fie nu numai cunoscute în mod abstract, ci să 
devină trăsături organice ale caracterului său, să se întru
chipeze în sentimentele lui, să devină norme de comportare 
obișnuite, respectate dintr-o necesitate lăuntrică, adevărate 
deprinderi temeinice și stabile.

Educarea unui om nou presupune existența unor anumite 
condiții sociale. Atîta vreme cît — în orînduirea capitalistă 
— muncitorul este crunt exploatat, lipsit de posibilitatea de 
a învăța și trăi omenește, cît timp asupra lui se exercită 
influența ideologiei și moralei burgheze dominante, o ase
menea sarcină este extrem de greu de înfăptuit. Abia în 
condițiile socialismului și comunismului apar și se dezvoltă 
condițiile sociale necesare pentru deplina înflorire a perso
nalității umane, în care se îmbină în mod armonios bogă
ția spirituală, puritatea morală și perfecțiunea fizică. Astfel, 
construirea socialismului și comunismului înseamnă totodată 
făurirea unui om*hou.

In procesul luptei revoluționare a celor ce muncesc, sub 
conducerea clasei muncitoare și a partidului ei, se realizează 
transformarea condițiilor sociale și, totodată, transformarea 
oamenilor înșiși. In cadrul luptei de clasă împotriva capita
lismului, în procesul construirii socialismului și comunismu
lui — milioane de oameni ai muncii, transformînd lumea 
înconjurătoare, se schimbă ei înșiși, se curăță de zgura ve
chii societăți și își însușesc o morală nouă.

In trecut, în țara noastră, partidele politice ale burghe
ziei și moșierimii, instituțiile statului și îndeosebi școala, 
organizațiile reacționare de tineret, se străduiau să propage 
în rîndul tinerilor morala dominantă burgheză, cosmopoli-
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activități preocuparea pentru cultivarea în rîndul tineretu
lui a trăsăturilor înaintate ale moralei noastre noi, adu- 
cîndu-și contribuția la făurirea omului nou, constructor al 
socialismului și comunismului, om cu profunde convingeri 
comuniste de viață, pentru care principiile și cerințele mo
ralei comuniste reprezintă o necesitate lăuntrică. Strîns le
gată de cerințele actuale ale vieții, de sarcinile practice ce 
stau în fața tinerilor, a colectivelor de muncă, folosind cele 
mai diferite mijloace de influențare — munca organizațiilor 
U. T. M. pe tărîmul educației morale urmărește mobilizarea 
tineretului la lupta întregului popor pentru înfăptuirea 
programului trasat de Congresul al III-lea al P. M. R., pro
gramul desăvîrșirii construcției socialiste în patria noastră.

Nici o altă generație n-a avut fericirea de a trăi o tinerețe 
atît de minunată ca a noastră,‘de a avea larg deschis în fața 
sa un viitor de belșug și lumină. Să fim demni de minunata 
viață de azi, în care se plămădesc constructorii de mîine 
ai comunismului chemați să ducă mai departe și să ridice 
pe culmi mai înalte realizările înaintașilor care au adus bi
ruința socialismului în patria noastră.

★

Am văzut așadar în ce constă originea și esența moralei, 
cum s-a dezvoltat morala de-a lungul istoriei societății o- 
menești, în ce constă rolul moralei în formarea personali
tății umane, în educarea tinerei generații. în lecția urmă
toare „MORALA COMUNISTĂ r- CEA MAI DREAPTĂ 
ȘI MAI NOBILĂ MORALĂ” se vor expune pe larg princi
palele caracteristici, principii și norme ale moralei comu
niste, se vor analiza trăsăturile moralei socialiste în rîndurile 
tinerei generații din patria noastră.

31

.iqtlOlJ S.rtOTOOB- 
............... ......................... ......... ..... ........................................................... ... ... II .... . ■.

tismul și naționalismul, disprețul p'entru munca fizică etc. 
Acestei situații i-a pus capăt eliberarea poporului nostru 
din jugul burgheziei și moșierimii, trecerea la construirea 
socialismului.

Dar formarea unui om nou nu este un fenomen care se 
produce de la sine, ca o consecință mecanică a noilor con
diții sociale ; apariția și dezvoltarea trăsăturilor înaintate 
în conștiința și comportarea milioanelor de oameni este re
zultatul unei munci intense, largi, de durată, al unei vaste 
opere educative.

In lupta revoluționară pentru cucerirea puterii de cQrre 
clasa muncitoare, aliată cu țărănimea muncitoare, co nsoli- 
darea statului democrat - popular și construirea socia’ dsmu- 
lui, se realizează — sub înțeleaptă, conducere a partid' uiuj — 
procesul de însemnătate istorică al făuririi și dez1 yoltării 
conștiinței socialiste a maselor. Reflectînd transferi mările 
social-economice revoluționare, se făurește și se afin mă ca 
morală dominantă în țara noastră morala socialistă.

S-au format și se dezvoltă la oamenii muncii vîrstaiWrf 
și tineri o serie de noi trăsături morale : atitudinea socia
listă față de muncă și față de proprietatea obștească, spi
ritul colectivismului, patriotismul socialist și ifrțe:naționa- 
lismul proletar. . i,[ ■

O deosebită atenție a acordat partidul formări tineretului 
în spiritul noii morale. încă în primii ani dup f eliberare, 
partidul a arătat că noi construim nu numaț/b țară nouă, 
ci și un tineret nou, un cetățean nou al țării noastre. Da
torită conducerii plină de dragoste și înțelepciune a Partidu
lui Muncitoresc Romîn, a minunatelor condiții de viață, 
muncă și învățătură create de regimul democrat-popular, 
s-a făurit în acești ani un tineret nou. /»înt caracteristice 
pentru tînăra noastră generație, educată'de partid, devota-
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TEME PENTRU DlSCUflI:
1. Ce este morala ? Caracteml istoric, de clasă al moralei.
2. Originea și dezvoltarea moralei. Morala comunistă — 

treapta cea mai înaltă a progresului moral al omenirii.
3. Rolul moralei în educația tineretului, în formarea tine

rilor constructori ai socialismului și comunismului.
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La început de drum

sînt sarcinile, 
mod deosebit 
fiecărui mem-
U.T.M.
întreprindere

a începutul lunii 
octombrie, în în
treprinderea noa
stră au avut loc 
adunări generale 
de dare de seamă 
și alegeri U.T.M.

Cu prilejul alegerilor, au fost 
promovați în birourile U.T.M. 
și tineri care nu aveau încă 
experiență în munca de con
ducere. De aici, necesitatea 
pregătirii lor, a generalizării 
experienței bune acumulată 
de cei ce au mai lucrat în bi
rourile U.T.M. și în anii tre- 
cuți.

Cum am procedat ? în pri
mul rînd, cu ajutorul instruc
torului comitetului orășenesc 
U.T.M., noi am discutat la o zi, 
două, după adunarea de ale
geri cu fiecare birou de orga
nizație U.T.M. de secție în 
parte. Cu acest prilej, am ex
plicat care le 
accentuînd în 
pe atribuțiunile 
bru al biroului

Pe întreaga 
urmează să avem acum cîteva 
ședințe de instructaj cu secre
tarii birourilor U.T.M. și apoi 
și cu cei care răspund în bi
rou de fiecare resort în parte.

Dar munca de organizație 
nu poate fi întreruptă pînă 
cînd noi vom termina de ținut 
toate aceste ședințe. De ace
ea, cîte un membru al comi
tetului, a fost desemnat să 
ajute biroul unei organizații 
U.T.M. de secție să-și întoc
mească planul de muncă lu
nar, să treacă de îndată Ia 
realizarea lui. în acest scop, 
împreună cu membrii comite
tului, birourilor organizațiilor 
de secție au studiat încă o- 
dată, cu atenție, măsurile 
stabilite în adunarea de ale
geri, au discutat cu conduce
rea secțiilor, au cerut ajutorul 
organizației de partid. în a- 
cest fel birourile organizații
lor U.T.M. de secții au putut 
cuprinde în planurile lor de 
muncă sarcinile cele mai im
portante din această perioadă. 
Bunăoară, în planul de mun
că al organizației U.T.M. de 
la secția nr. 1. un loc important 
l-a ocupat problema ridicării 
calificării profesionale 
retului din secție.

De ce tocmai de 
chestiune și-a propus 
să se ocupe în primul

în această secție nu 
nerii au cunoștințele 
sionale necesare, 
permită executarea 
mai bune condiții a opera
țiilor cerute de procesul teh
nologic, Lipsa de preocupare 
a vechiului bițou în apeastă ' 
privință a spril criticată

a tine-

această 
biroul 
rînd ? 

toți ti- 
profe- 

care să le 
în cele

GHEORGHE NICOARĂ 
secretar al comitetului U.T.M. 
de la întreprinderea de poduri 

metalice și prefabricate de 
beton — Pitești
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Fotbal

Foto : AGERPRES

Campionatul republican 
de box

Meciul de sjotbal dintre e- 
chipele R.P. Romîne și Spa
niei contînd pentru „Cupa 
Europei inter-țări“ se va dis
puta duminică 25 noiembrie 
pe stadionul „23 August“ din 
Capitală cu începere de la 
ora 14. întilnirea va fi trans
misă în întregime la televi
ziune, precum și la radio, pe 
programul I.

Astăzi la Tg. Mureș se des
fășoară semifinala campiona
tului republican de box pe 
echipe intre Steaua și C.S.O. 
Galați. Echipa bucureșteană 
va alinia o formație in frunte 
cu Mircea Dobrescu, N. Mîn- 
dreanu, 11. Low și I. Dinu. La 
cat. grea in locul lui Gh. Ne
grea va evolua N. Ivan.

Duminică la Sibiu Dinamo 
București, campioana țării, va 
primi replica echipei C.S.O. 
Craiova. Cu mare interes sînt 
așteptate partidele D. Davi- 
descu-Vasile Vintilă și Ion 
Marin-Iosif Mihalik.

Finala competiției 
desfășura la 
Capitală.

se va
8 decembrie în

(Agerpres)

Pe scurt
Stadionul Dinamo din Ca

pitală va găzdui astăzi de la 
ora .14,30 jocul amical dintre 
echipele bucureștene de fot
bal Dinamo și Progresul. în 
deschidere la 12,45 se întîl- 
nesc echipele de tineret ale 
celor două cluburi-

Pe stadionul Giulești de la 
ora 14,30 se dispută jocul de 
fotbal dintre echipele Rapid 
și Știința.

e Intr-un meci retur con
țină pentru optimile de finală 
ale „Cupei campionilor euro
peni“ la fotbal Benfica Lisa
bona a dispus cu 5—1 (4—0) 
de Norrkoping (Suedia). în 
primul meci cele două echipe 
terminaseră la egalitate : l-l.

• în „Cupa campionilor eu
ropeni“ la baschet, echipa 
Simmenthal Milano a învins 
cu scorul de 113-61 (61-20) pe 
Alliance Sports Casablanca. 
Baschetbaliștii italieni s-au 
calificat pentru „optimile" 
competiției.

(Agerpres) 

în adunarea de alegeri. Ce a 
făcut noul birou al organiza
ției U.T.M. din această sec
ție pentru a îndrepta lucru
rile ? în primul rînd, a stat 
de vorbă cu fiecare tînăr în 
parte, indicîndu-i la ce 
cursuri de ridicare a calificării 
să se înscrie, corespunzător 
cu nivelul lui de pregătire 
profesională. Biroul U.T.M., 
ținînd seama de neajunsurile 
existente în anul trecut, a fă
cut conducerii secției prețioa
se propuneri privind tematica 
lecțiilor. S-a propus ca lecții
le să fie legate mai strîns de 
nevoile concrete ale procesu
lui de producție din secție.

de organizație
Cursurile s-au deschis acum 
și sînt frecventate de peste 50 
de tineri din secția mecanică. 

Avînd în vedere criticile 
făcute în adunări, toate orga
nizațiile U.T.M. de secție au 
fost îndrumate să-și propună 
în planul lor de muncă ca, în 
colaborare cu comitetul de 
sindicat, să se ocupe fără în- 
tîrziere do înființarea în fie
care secție a bibliotecilor vo
tante cu cărți tehnice. La pro
punerea tinerilor, în secțiile 
poduri metalice, reparații me
canice, bibliotecile volante au 
fost completate și cu cărțile 
de literatură beletristică.

O altă direcție asupra că
reia și-a îndreptat 
biroul organizației 
4, de pildă, este și 
țirea conținutului 
cercului politic. în 
membrii biroului U.T.M. și-au 
propus să participe cu toții la 
primele dezbateri ce vor avea 
loc în cerc, iar pînă atunci să 
controleze cum studiază tine
rii materialul bibliografic in
dicat. în parte, sarcina a și 
fost realizată. Fiecare mem
bru al biroului U.T.M. a dis
cutat cu 3—4 cursanți, a con
trolat cum se pregătesc pen
tru dezbateri. După ce au 
participat apoi la discuțiile 
din cerc, semnalînd unele 
neajunsuri, au stabilit și mă
surile corespunzătoare. Au 
constatat de pildă că nu toți 
tinerii au formată priceperea 
de a studia individual. Pe 
lîngă ajutorul practic pe care 
îl vor da membrii biroului și 

> propagandistul în această pri
vință, s-a hotărît să se facă 
în cerc și cîteva dezbateri 
asupra modului în care tre
buie studiat materialul biblio
grafic.

Un loc important în planul 
de muncă al birourilor orga-

activitatea 
U.T.M. nr. 
îmbunătă- 
activității 

acest sens,

PĂRINȚII ALĂTURI
(Urmare din pag. I)

adevărate și durabile legături 
între școală și părinți.

Firește, de la vîrstă la virată, 
de Ia elev la elev, problemele 
se schimbă, au specificul lor. 
Profesorii școlii „Mihail Sado- 
veanu” se străduiesc împreună 
cu familia să le dea rezolvarea 
pozitivă. Nu de mult, de pildă, 
a fost criticată eleva Ge.orgeta 
Marangoș, pentru plimbările fără 
rost pe stradă, pentru tendința 
permanentă de emancipare. Ma
ma elevei a venit, cum era firesc, 
la școală. S-a stabilit atunci un 
program de studiu zilnic, ținînd 
seama de orar și de cerinței»* * 
clasei a Xl-a, s-a hotărît ca fa 
railia să supravegheze și să în
lăture plimbările inutile ale ele 
vei și, mai ales, să-i cunoască 
preocupările, pasiunile. De fapt 
fața de atitudinile necorespun 
zătoare s-a luat poziție și într-<» 
adunare generală de U.T.M 
undo a fost criticată. Părinții au 
fost informați de acest lucru. Re 
zultatul ? Eleva s-a schimbai 
simțitor, pregătirea profesional? 
este mulțumitoare. Cu siguranță 
continuarea unor legături «trîns» 
și de conținut între școală și pă 
rinți, va duce la prezentarea cu 
succes a elevei la examenul de 
maturitate. Pentru realizarea a 
cestui lucru s-a angajat și biroul 
organizației U.T.M. de clasă. Trc 
buie spus că pe linia antrenării 
biroului U.T.M. de clasă, a ele
vilor, în legăturile cu părinții, în

Oficierea căsătoriilor 
intr-un cadru adecvat

Articolul „Palatul căsătorii
lor“ apărut în nr. 4 189 al zia
rului „Scînteia tineretului", 
arăta printre altele că l'a unele 
sfaturi populare, Cum ar fi cel 
din orașul Brașov și cel al 
raionului „Nicolae Bălcescu“ 
din Capitală nu se acordă 
atenția cuvenită oficierii că
sătoriei, nu se creează con
diții optime ca tînăra fa
milie să-și amintească cu plă
cere de acest eveniment. La 
critica făcută de ziar, sfatul 
popular al orașului regional 
Brașov ne comunică printre 
altele : S-a luat măsura de a 
se amenaja biroul de Ia intra
rea în camera căsătoriilor.
Aici a fost creată o florărie. 
Zilnic la orele programate pen
tru căsătorii sînt prezenți fo
tografi de la Cooperativa „Teh
nica“. Agențiile O.N.T. ne pun 
acum la dispoziție programul, 
excursiilor care este consultat 
de tinerii căsătoriți. In cel mai

Vineri a plecat la Geneva 
delegația Republicii Populare 
Romîne condusă de tovarășul 
George MacoVescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
pentru a participa la lucrările 
Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare, care vor fi 
reluate la 26 noiembrie a.c.

credere la școală este o dovadă 
că preocuparea amintită dă 
roade.

Trebuie subliniat și caracte
rul de lucru al ședințelor cu 
părinții. Ele nu devin pretext 
de dădăceală, de criticare în • 
fața tuturor a notelor sau com
portării unui elev (ceea ce, în 
treacăt fie spus, nici n-ar fi pe
dagogic), ci o adevărată școală 
pentru părinți. Un exemplu : nu 
toți părinții elevilor din clasele a 
Kl-a știau cum trebuie să se 

^pregătească fiii lor pentru matu
ritate, ce condiții și ce eforturi 
cere pregătirea. Referatul cu te
ma „Modul de organizare și su
praveghere a muncii elevilor în 
familie în vederea pregătirii 
pentru maturitate”, axat pe pro
bleme concrete ale muncii din 
școală, le-a fost de un real fo
los. Cu mult interes au ascultat 
părinții la o asemenea ședință 
lectxra și comentarea articolu
lui „Fluturașul” din 
tineretului” din care 
multe de învățat, care i-a pus 
în fața unor probleme de edu
cație interesante, după 
cărțile recomandate la 
părinților”, organizat în 
au început să le devină 
tori de nădejde. „Cartea 
părinți” a lui Makarenko, 
rinți și copii" de Kaliniu 
„Educarea copiilor în spiritul 
cinstei și adevărului” recoman
date aici au și fost solicitate de 
Maria Frunză, E. Bălan ș.a.

Reuniunile comune ale ca
drelor didactice și părinți-

nizațiilor U.T.M. de secție îl 
ocupă pregătirea adunărilor 
generale U.T.M. care vor avea 
loc în această lună. Grija 
față de avutul obștesc, atitu
dinea disciplinată în produc
ție, sînt doar cîteva din pro
blemele ce figurează pe ordi
nea de zi a adunărilor. Pen
tru pregătirea referatelor ce 
se vor prezenta s-au format 
în fiecare secție colective de 
utemiști care și-au adunat din 
vreme materialul necesar. Tot 
pentru aceste adunări alți ti
neri pregătesc informări po
litice asupra celor mai impor
tante evenimente interne 
internaționale.

în adunările de dare 
dare de seamă și alegeri

și
de 

a 
fost cu seriozitate dezbătută 
munca cu cartea în rîndul ti
nerilor, subliniindu-se nece
sitatea de a nu exista utemist 
care să nu f-ie purtător al in
signei „Prieten al cărții”. 
Vechiul birou al organizației 
U.T.M. de secție nr. 3 a fost 
aspru criticat pentru faptul 
că munca cu cartea a fost 
complet neglijată. Aici, din 
cei 90 de utemiști din secție, 
nici unul măcar nu' este pur
tător al insingei „Prieten al 
cărții”. Pentru înlăturarea a- 
cestui neajuns, noul birou al 
organizației U.T.M. de secție 
nu a luat pînă acum nici o 
măsură concretă. Celelalte or
ganizații U.T.M. de secție 
și-au propus înființarea de. 
biblioteci volante, afișarea 
cărților din bibliografia con
cursului „Iubiți cartea”, pre
zentarea unor recenzii, orga
nizarea unui simpozion etc. 
Experiența acestora nu a fost 
folosită de biroul organizației 
U.T.M. nr. 3.

Evident că vinovat se face 
și comitetul U.T.M. pe între
prindere și în special tovară
șul care a răspuns direct de 
îndrumarea acestei organiza
ții.

Sarcina noastră este ca, fo
losind ședințele de instruire 
care vor avea loc, să genera
lizăm experiența bună exi
stentă, să explicăm cît se 
poate de concret cum trebuie 
și poate să fie îndeplinită fie
care sarcină ce stă în fața 
organizației noastre. Este de 
asemenea necesar ca periodic, 
în ședințele de comitet, să 
analizăm și modul în care 
fiecare membru al comitetu
lui ajută organizația de sec
ție U.T.M. de îndrumarea 
căreia răspunde. în felul ace
sta credem că activitatea noi
lor birouri U.T.M. alese va fi 
mai rodnică, rezultatele mai 
bogate.

școală se folosesc încă timid vi
zitele comune ale diriginților și 
elevilor fruntași, deși acestea dau 
rezultate deosebite. Astfel, se
cretara U.T.M. a claselor a IX-a 
C., Moșu Iuliana, și organizatorul 
U.T.M., I. Păduraru, au urmărit 
activitatea unor elevi, ca Miho- 
reanu, timp de o săptămînă și 
împreună cu profesorul diriginte 
al clasei au făcut o vizită fami
liei elevului, comunicîndu-i ob
servațiile, cerîndu-i sprijinul. 
Vizita s-a dovedit eficientă, iar 
părinții elevului au solicitat, în 
continuare, ajutorul lor.

Există, după cum spuneam, o 
tradiție bună în realizarea le
găturii cu părinții. Majoritatea 
lor nu sînt chemați și nu vin la 
școală numai în preajma sfîrși- 
tului de an, cînd copiii sînt 
amenințați cu o eventuală cori
jentă. De aceea, pentru orele de 
convorbiri cu părinții săptămî- 
nale, profesorii diriginți se pre
gătesc cu atenție, caută să sur
prindă aspectele semnificative 
din activitatea fiecărui elev, 
înclinațiile precum și unele de
prinderi rele, pe care să le co
recteze cu ajutorul părinților. 
Și tocmai pentru că observă o 
preocupare adevărată pentru 
fiecare elev, părinții se simt 
datori să vină la profesori, să se 
consulte cu aceștia și să acțio
neze în consecință. înlăturarea 
definitivă a discuțiilor expedi
tive, superficiale, de pe o pozi
ție de superioritate cu părinții 
elevilor, a preocupat conducerea 
școlii și dacă părinții vin cu în-

La cercul de fizică, elevii din clasa a X-a a Școlii medii nr. 2, Bacău își îmbogăjesc prin expe
riențe practice, cunoșfinfele dobîndite la cursuri

Pe urmele materialelor publicate
r

INFORMAȚII

articolu- 
„Scînteia 
au avut

cum și 
„colțul 
școală, 
sfătui- 
pentru 

„Pa
sau

scurt timp camera în care se 
oficiază căsătoriile va fi dotată 
cu un aparat de radio cu pikup, 
iar în imediata apropiere a se
diului vom crea o stație de 
autoturisme. O altă măsură pe 
pe care o vom introduce în cel 
mai scurt timp este și aceea 
ca în perioada celor 8 zile de 
la depunerea actelor să invi
tăm la sediu pe tinerii căsăto
riți, unde membrii comitetului 
executiv, le vor vorbi despre 
răspunderea ce le revine în 
creareâ uneț familii trainice.

Comitetul executiv al Sfatu
lui popular regional Brașov a 
luat asemenea măsuri și la 
orașele raionale: Predeal, 
Codlea, Zărnești, Rîșnov, Să- 
cele.

★
Răspunsul Comitetului exe

cutiv al sfatului popular al 
raionului Nicolae Bălcescu din 
Capitală e cît se poate de scurt 
dar semnificativ : „Peste puțin ‘ 
timp oficierea căsătoriilor se 
va face într-un local special,

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, delegația a fost con
dusă de tov. Eduard Mezin- 
cescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, de funcțio
nari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe.

★
La Brașov au început vi

neri dimineața lucrările con
sfătuirii de radiologie, orga- 
zată de Uniunea. Societăților 
de Științe Medicale din R. P. 
Romînă în colaborare cu fi
liala din Brașov.

prima zi a consfătuirii 
va dezbate probleme Ie
de unele realizări și cer-gate 

cetări în domeniul radiologiei, 
au fost prezentate 16 comuni
cări și referate cu privire la 
diagnosticarea unor maladii 
congenitale ale inimii, noutăți 
din domeniul diagnostidi ra- 
diologice, contribuții la ex
plorarea radio-funcțională a 
cordului și altele.

(Agerpres) *

Premieră cu opereta „Paganini
Din bogata crea

ție a compozitoru
lui Franz Lehar, 
Teatrul de Stat de 
Operetă a prezen
tat în premieră vi
neri seara opereta 
„Paganini”. Acest 
nou spectacol a 
prilejuit artistului 
Ion Dacian o dublă 
apariție : ca inter-

preț al rolului ti
tular și ca regizor. 
Din distribuție fac 
parte : Sili 
și Maria 
na, Nae
George
Bimbo Mărculescu, 
Marica Munteanu, 
Lia Turovschi și 
alții.

Conducerea mu
zicală a fost încre-

Popescu 
Wauvri- 
Roman. 
Groner,

lor elevilor s-au dovedit utile 
în ceea ce privește stabilirea u- 
nor relații strînse, prietenești 
între familie și școală. Sînt 
cîteva aspecte care dovedesc că, 
în general, datorită formelor de 
muncă folosite Ia Școala medie 
„Mihail Sadoveanu” din Iași, 
părinții nu vin la școală întâm
plător, sau numai la sfîrșitul 
anului pentru a cere ajutorul 
profesorului în privința copilu
lui amenințat cu corijențe.

Mai sînt, din păcate, și unii 
părinți care nu dau atenția cu
venită legăturii cu școala. Se 
mai observă încă un fenomen 
negativ : de obicei, părinții unor 
elevi slabi la învățătură, indisci- 
plinați. ocolesc școala, nu răs
pund chemărilor și invitațiilor 
școlii. Astfel, în precedentul an 
școlar, părinții elevului Luca 
Constantin n-au venit niciodată 
la școală, iar ai elevului Corne
liu Pegescu au venit numai la 
sfîrșitul anului cînd elevul era 
în situația de repetenție. Alți 
părinți, în loc să vină la școală 
pentru a discuta cu principiali
tate cauzele care au dus elevul 
la rezultate slabe, caută să-și 
ascundă partea de vină ce le 
revine, iar în loc de a accepta 
propunerile constructive și efi
ciente ale cadrelor didactice, a- 
minteso în discuții (cu convin
gerea inutilă și naivă că poate 
astfel vor obține promovarea 
copilului) de un inspector cunos
cut, de un profesor etc.

Prezența în continuare a pă
rinților în acțiunile întreprinse 

prevăzut cu tot ceea ce e ne
cesar unui asemenea eveni
ment din viata tinerilor“.

„Vă mulțumim 
pentru ajutorul acordat'

ele trebuiau 
terminate, 

a consemnat 
publicată în

In raidul său, „Ariciul“ a 
trecut și prin gospodăriile a- 
gricole colective din comunele 
Băseni și Ionești. A rămas sur
prins de faptul că aici grajdu
rile pentru animale erau abia 
începute pe cînd 
să fie de acum 
Ceea ce a văzut, 
într-o caricatură 
pagina „Tineretului de la sate' 
din ziarul „Scinteia tineretu
lui“ nr. 4175. Referitor la a- 
ceasta. Consiliul agricol al ra
ionului Costești ne comunică : 
„ Construcția grajdurilor res
pective a întîrziat deoarece nu 
a fost procurat la timp mate
rialul lemnos. S-au luat mă
surile necesare și la data ac
tuală grajdurile respective sînt 
gata pentru recepție. Critica 
este justă și vă mulțumim 
pentru ajutorul acordat“.

„în strînsă legătură 
cu problemele producției"

In anul acesta, multe djn cursu- : 
rile de ridicare a calificării profe
sionale a tinerilor muncitori de 
la Uzinele mecanice din Timișoara 
au avut o activitate sporadică, nu 
au reușit să ofere tinerilor temei-

Vineri dimineață în amfi
teatrul „Prof. D. Bagdasar“ al 
Facultății de medicină din 
Capitală a avut loc deschide
rea celei de-a VIII-a sesiuni 
științifice a cadrelor didactice 
din Institutul de medicină și 
farmacie — București.

Au participat academicieni, 
cadre didactice de la institu
tele de medicină și farmacie 
din țară, studenți.

Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de prof. T. Bur- 

u

dirijorului 
Dendrino. 
realizarea

dințată 
Gherase

La 
spectacolului și-au 
mai dat concursul 
maestrul de cor 
Constantin Rădu- 
lescu, maestrul co
regraf Elena Pe- 
nescu-Liciu și pic
torița scenograf E- 
lena Agapie.

(Agerpres)

de școală, discutarea principale
lor aspecte din viața unei clase 
sau din atitudinea unui elev vor 
duce la îmbunătățirea pe mai 
departe a situației profesionale 
și educației elevilor. Procentul 
de 93 la sută din absolvenții 
anului trecut admiși în facultate 
dovedește că există o muncă de 
conținut în școală. De asemenea, 
vor putea fi corectate chiar mul
te concepții greșite ale unui nu
măr mic de părinți care nu știu 
ce înseamnă de fapt a învăța și 
aruncă la întîmplare invariabilul 
răspuns „copilul meu citește 
toată ziua” fără a se preocupa 
și de „ce și cum” citește. Tot
odată legătura cu școala prile
juiește, prin acțiunile întreprin
se, îmbogățirea cunoștințelor 
pedagogice ale părinților și, 
plicit, întărirea autorității 
prestigiului acestora în fața 
piilor.

Firește, nu am prezentat decîl 
o parte din aspectele privind le
gătura familiei cu școala, încer- 
cînd să sugerăm pe baza expe
rienței Școlii medii „Mihail Sa
doveanu” din Iași — cînd și de 
ce trebuie să vină părinții la 
școală, să subliniem ideile (cu
noscute îndeobște, dar uitate 
uneori) că școala este doar a 
doua familie, că prezența elevu
lui la școală nu scutește cu ni
mic grija părintelui față de 
pregătirea și educarea acestuia, 
că numai o colaborare judicioa
să între școală, familie și orga
nizația U.T.M. poate duce la 
bune rezultate.

Ședința 
permanente a 

industria de

R. D. Germane,
R. P. Romîne,

In perioada 15—20 noiem
brie 1962 a avut loc la Bucu
rești ședința a XlII-a a Comi
siei permanente pentru indu
stria de petrol și gaze a Con
siliului de Ajutor Economic 
Reciproc.

La ședință au luat parte de
legațiile R. P. _Bulgaria, R. S. 
Cehoslovace, — — -
R. P. Polone,
R. P. Ungare, Uniunii Sovieti
ce, țări membre ale Consi
liului.

Comisia a ascultat informa
țiile delegațiilor țărilor pri
vind îndeplinirea 
dărilor organelor 
lui și pregătirea 
lelor din planul 
al Comisiei pe 

recoman- 
Consiliu- 
materia- 

de lucru 
perioada

următoare, a elaborat conside
rentele asupra balanței de 
combustibil șl energie a țări
lor de democrație populară 
din Europa, măsurile practice 
în legătură cu coordonarea

nice cunoștinje legate de profesia 
lor.

Aceasta din cauza slabei orga
nizări a cursurilor, a lipsei de 
preocupare a comitetului U.T.M. 
față de această importantă pro
blemă. Tocmai aceste aspecte au 
fost analizate în articolul „In 
strînsă legătură cu f 
producției“, apărut în 
4 188 al ziarului „Scînteia

, tului“. Comitetul U.T.M. ne 
nică : articolul respectiv 
analizat într-o ședinjă de 
tet în care s-au stabilit o 
de măsuri menite să ducă 
bunătăfirea funcționării cursurilor 
de ridicare a calificării profesio
nale.

In acest scop, s-a format o co
misie din 8 ingineri, 2 maiștri și 
2 muncitori dintre cei mai bine 
pregătiți profesional, care s-au 
ocupat de încadrarea tinerilor la 
cursuri, finind cont de profesia 
lor, de gradul de calificare.

S-a stabilit de asemenea cina 
va preda lecții la fiecare curs în 
parte și cine se va ocupa de mo
bilizarea tineretului, de pregătirea 
sălii. Acum în uzină funcționează 
trei cursuri pentru lăcătuși și cîte 
unul pentru strungari, sudori, elec
tricieni și turnători, care vor avea 
o durată de 6 luni. Pentru fie
care dintre acestea s-a stabilit o 
tematică precisă legată de princi
palele probleme de producție ale 
uzinei. In viitor, comitetul U.T.M. 
va fine o strînsă legătură cu co
mitetul sindicatului și conducerea 
uzinei, pentru ca aceste cursuri de 
ridicare a calificării profesionale 
să se desfășoare în cele mai 
bune condifii.

articolul 
problemele 

numărul 
tinere- 
comu- 
a fost 
comi- 

seamă 
la tm-

gliele, membru corespondent 
al Academiei R. P. Romîne, 
rectorul I.M.F. București.

După simpozionul cu tema 
„Progresul tehnico-științific 
în științele medico-biologice 
și formarea cadrelor didactice 
în I.M.F.-București“, au fost 
prezentate numeroase refe
rate.

Lucrările sesiunii continuă 
pe secții de specialitate.

(Agerpres) (Agerpres)
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t O producție a studioului cinematografic „București”
• Scenariul: OCTAV PANCU-IAȘI
J Regia: SINIȘA IVETICI
I Imaginea : LUPU GUTMAN, GEORGE CRICIER, AUREL
• BOIAN
J Muzica : LAURENȚIU PROFETA
I Decoruri : Arh. CONSTANTIN SIMIONESCU
• Cu: NICOLAE PRAIDA, GABRIELA MARINESCU,
• TOMA CARAGIU, SINIȘA IVETICI, COLEA RĂUTU, 
a ERNEST MAFTEI și copiii: Constantin Stoica, Marin 
J colae, Sabina Roșianu, Dragoș Belea, Vasile Răchită.
! ----

O producție a studiourilor din R.F.G.
Scenariul și regia : WOLFGANG STAUDTE
Imaginea : GEORG KRAUSE
Muzica : WERNER POHL
Cu: JULIETTE MAYNIEL, GOTZ GEORGE, HANS 

Î’ MAIINK.E, WOLFGANG REICIIMANN, MANJA BEHRENS 
Artista Juiiette Mayniel a obținut premiul pentru cca mai 

bună interpretare feminină la Festivalul internațional al 
9 filmului de la Berlin 1960.
I

Comisiei
C.A.E.R. pentru 
petrol și gaze

dezvoltare a inplanurilor de 
dustriei de petrol și gaze a ță
rilor membre ale C.A.E.R. pe 
perioada de perspectivă și pe 
anii 1966—1970 și de investiții 
principale în industria de pa- 
trol și gaze, precum si o serie 
de alte probleme și a adoptat 
planul de lucru pe anul 1963.

Ședința Comisiei a decurs 
într-o atmosferă de prietenie 
și înțelegere.

Sosirea în Capitală 
a delegației Marii 
Adunări Naționale 

a R. P. Romîne 
care a vizitat

R. P. F. Iugoslavia
Vineri dimineața s-a înapo

iat în Capitală delegația Ma
rii Adunări Naționale a R P. 
Romîne, care, la invitația 
Scupșcinei Populare Federati
ve a R.P.F. Iugoslavia, a fă
cut o vizită în R.P.F. Iugo
slavia.

Delegația condusă de acad. 
Ștefan S. Nicolau, vicepre
ședinte al Marii Adunări Na
ționale, a fost alcătuită din 
deputății: Nicolae Armencoiu, 
Petre Blajovici, Ștefan Boboș, 
Geo Bogza, Teodor Marinescu, 
Nicolae Petre, Zoe Rigani, 
Stoian Stanciu, Gheorghe Ti- 
maru, Ștefan Tripșa și Viorel 
Uibaru.

La sosire, în Gara de Nord, 
membrii delegației au fost în- 
tîmpinați de tovarășii Ștefan 
Voitec, președintele Marii A- 
dunări Naționale, Grigore 
Geamănu, secretarul Consiliu
lui de Stat, Anton Moisescu, 
vicepreședinte al Marii Adu
nări Naționale, Eduard Me- 
zincescu, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, depu- 
tați ai Marii Adunări Națio
nale, Dionisie Ionescu, șeful 
Ceremonialului de stat.

Au fost de față Arso Mila- 
tovici, ambasadorul R.P.F. Iu
goslavia în R.P Romînă și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

900
iii

biblioteci de casă 
regiunea Banat

sprijinul comisiilor de femei 
comitetelor de strada, anul

Cu 
și al 
acesta în orașele și centrele mun
citorești clin rd^iune^ Banat au 
fost deschise peste 900 de bi
blioteci de casă. Fondul de cărți 
al acestor biblioteci se îmbogă
țește continuu cu noi lucrări din 
literatura beletristică, științifică și 
ideologică. In prezent numărul 
cărților aflate în bibliotecile de 
casă din regiune se ridică Ja peste 
30 000, iar numărul celor care au 
împrumutat cărți de la aceste bi
blioteci este de aproape 10 000. 
In orașul Timișoara, de pildă, la 
unele biblioteci de casă sînt în
scriși între 250-300 de cititori.
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MOSCOVA 23 (Agerpres).— 
TASS transmite: La 23 noiem
brie 1962 la Plenara Comite
tului Central al P.C.U.S. s-a 
încheiat discutarea raportu
lui „Dezvoltarea economiei 
U.R.S.S. și conducerea de că
tre partid a economiei națio
nale“, prezentat de tovarășul 
N. S. Hrușciov.

Cuvîntul de închidere a fost 
rostit de N. S. Hrușciov.

Plenara a adoptat în unani
mitate o liotărîre pe marginea 
raportului.

în ședința de după-amiază, 
Plenara C.C. al P.C.U.S. a e- 
xaminat probleme organizato
rice.

Plenara a ales pe L. N. 
Efremov ca membru supleant

al Prezidiului C.C. al P.C.U.S. 
Plenara a trecut pe V. I. Po- 
leâkov și 'A. P. Rudakov din 
rîndurile membrilor supleanți 
în rîndurile membrilor C.C. 
al P.C.U.S.

Plenara C.C. al P.C.U.S. a 
ales :

— ca secretar al C.C. al 
P.C.U.S. pe A. P. Rudakov, 
președintele Biroului C.C. 
P.C.U.S. pentru 
construcții;

— ca secretar 
P.C.U.S. pe V.

industrie
al 
Și
alal C.C.

I. Poleakov, 
președintele Biroului C.C. al 
P.C.U.S. pentru agricultură ;

— ca
P.C.U.S. pe I. V. Andropov ;

— ca
P.C.U.S. pe V. I. Titov, pre-

secretar al C.C. al

secretar al C.C. al.

Un decret al Prezidiului
Sovietului Suprem al U.R.S.S

MOSCOVA 23 (Agerpres). — 
TASS transmite: Printr-un 
decret al Prezidiului Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S., Dmi- 
trj Poleanski a fost numit vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri’ al U.R.S.S.

Prezidiul Sovietului Suprem 
al R.S.F.S.R. a eliberat pe Po
leanski din funcția de pre-

ședințe al Consiliului de Mi
niștri al R.S.F.S.R. în legătură 
cu trecerea lui într-o altă 
muncă.

Printr-un decret al Prezi
diului Sovietului Suprem al 
R.S.F.S.R.. Ghennadi Voronov 
a fost numit președinte 
Consiliului de Miniștri 
R.S.F.S.R.

ședintele Comisiei pentru pro
blemele organizatorice 
partid de pe lîngă C.C. 
P.C.U.S.

P. N. Demicev, secretar 
C.C. al P.C.U.S., a fost confir
mat în funcția de președinte 
al Biroului C.C. al P.C.U.S. 
pentru industria chimică și 
ușoară.

L. F. Ilicev, secretar al C.C. 
al P.C.U.S., a fost confirmat 
ca președinte al Comisiei pen
tru problemele ideologice de 
pe lîngă C.C. al P.C.U.S.

A. N. Șelepin, secretar al 
C.C. al P.C.U.S., a fost confir
mat în funcția de președinte 
al Comitetului controlului de 
partid și de stat al C.C. al 
P.C.U.S. și Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S.

In legătură cu înființarea 
Comitetului controlului de 
partid și de stat. Plenara C.C. 
a hotărît să transforme Comi
tetul controlului de partid de 
pe lîngă C. C. al P.C.U.S. în 
Comisia de partid de pe lîngă 
C.C. al P.C.U.S.

Ca președinte al Comisiei de 
partid a fost confirmat N. M. 
Șvernik, ca prim-vicepreședin- 
te — Z. G. Serdiuk.

Plenara C.C. al P.C.U.S. și-a 
încheiat lucrările.
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Sesiunea Adunării Generale tineri fără perspectiva

U.R.S.S. : Pe insula Sahalin. la Tungor, se montează o nouă insta
lație de prelucrare a petrolului. In fotografie, montarea noii 

instalații.

a O.N.U. de a găsi de lucra
Intervenții ale reprezentanților R. P. Pontine

NEW YORK 23 Trimisul 
special al Agerpres, C. Rădu- 
canu, transmite :

In Comitetul Politic al Adu
nării Generale a O.N.U. a luat 
cuvîntul reprezentantul R.P.R. 
Mihail Hașeganu, care a sub
liniat necesitatea menținerii 
cu prioritate pe ordinea de zi 
a problemei „retragerea tru
pelor străine din Coreea de 
sud“.

Delegația romînă consideră 
absolut necesar discutarea 
probleme,- Coreei imediat după 
problemele dezarmării.

Delegatul romîn a sprijinit 
propunerea delegației Uniunii 
Sovietice de a invita la dezba
terile comisiei reprezentanți 
ai Republicii Populare Demo
crate Coreene și ai Coreei de 
sud.

în

★
In Comitetul pentru proble

mele economice și financiare 
(nr. 2) se discută concomitent 
mai multe probleme. In timp 
ce dezbaterea principală se 
duce acum în jurul consecin
țelor economice și sociale ale 
dezarmării, are loc de aseme
nea un schimb de păreri în 
legătură cu problema suvera
nității statelor asupra 
selor lor naturale.

La dezbateri a luat 
tul și reprezentantul 
Romîne Titus Sinu

resur-

cuvîn- 
R. P. 

care a 
subliniat că asigurarea suve
ranității permanente asupra 
resurselor naturale constituie 
un element esențial în dezvol
tarea economică a țărilor slab 
dezvoltate.

Titus Sinu s-a pronunțat în 
favoarea unor modificări ale 
rezoluției în sensul întăririi 
și dezvoltări,- ideilor de drept 
inalienabil al popoarelor asu
pra resurselor lor naturale și 
declararea în mod solemn a 
necesității de a se respecta a- 
ccste drepturi. El a subliniat 
în încheiere că respectarea 
acestor principii ar crea con
dițiile necesare pentru ca co
operarea economică interna
țională să se desfășoare în- 
tr-un climat de înțelegere re
ciprocă și de promovare a 
respectului suveranității sta
telor și intereselor reciproce 
ale tuturor părților.

★
Problemele privind reparti

ția geografică a personalului 
secretariatului O.N.U. rețin în 
fiecare an în mod deosebit a- 
tenția Adunării Generale și a 
Comitetului pentru problemele 
administrative și bugetare

Luînd cuvîntul în Comite
tul nr. 5 în numele delegației 
R. P. Romîne, Florea Stoiana, 
a remarcat că, deși au avut 
loc unele schimbări în direcția 
îmbunătățirii compoziției geo
grafice a personalului, totuși 
acestea s-au făcut și se fac 
intr-un ritm foarte lent. Ță
rile Europei occidentale și A- 
mericii de nord continuă să 
dețină 44 la sută din numărul

de posturi din secretariat 
timp ce țările Europei de est 
dețin doar 10,1 la sută.

Florea Stoiana a subliniat că 
sectoare importante din acti
vitatea Națiunilor Unite ca a- 
sistența tehnică și altele con
tinuă să rămînă în afara sfe
rei de aplicare a principiului 
repartiției geografice. După 
părerea delegației romîne, a 
subliniat vorbitorul, numai 
acel sistem va da satisfacție 
care se va baza pe stricta a- 
plicare a Cartei și pe adevă
rata reflectare a realităților 
vieții contemporane, adică a 
celor trei grupări de state 
existente astăzi în lume.

★
NEW YORK 23 Trimisul 

special Agerpres, C. Răducanu, 
transmite: La 22 noiembrie 
Mircea Malița, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe al 
R. P. Romîne, și Mihail Hașe
ganu, reprezentant permanent 
al Republicii Populare Ro
mîne la Națiunile Unite, au a- 
vut o convorbire cu Mahmud 
Riad, reprezentantul Republi
cii Arabe Unite, președintele 
Consiliului de Securitate pe 
luna noiembrie.

In cursul aceleiași zile. Mir
cea Malița. gi Mihail Hașeganu 
au fost primiți de U Thant, 
secretarul general provizoriu 
al O.N.U. In cadrul ambelor 
întîlniri s-au purtat discuții 
cu privire la evoluția tratati
velor asupra situației din Ma
rea Caraibilor.

397 000 in iunie, 400 000 
în iulie, 464 000 in au
gust, 501 000 in octom
brie — curba șomerilor 
din Anglia se menține 
in ascendență. Presa en
gleză recunoaște că 
creșterea permanentă a 
șomajului se datorează 
stagnării industriei bri
tanice. Regiuni întinse 
din Scoția și de pe coas
ta de nord-est trebuie să 
facă față acestui flagel 
social, propriu lumii 
capitaliste. Dar nicăieri 
în Anglia situația șoma
jului nu se prezintă mai 
tragică ca în regiunea 
Merseyside. Sub titlul 
„Mizerie în Merseyside“ 
săptămânalul londonez 
„TRIBUNE“ a scris re
cent următoarele :

„Statisticile provizorii date 
publGității la 25 octombrie de 
Ministerul Muncii arată că a- 
vem o jumătate de milion de 
șomeri înregistrați. Aceste 
date pe scară națională conțin 
în sine o realitate amară, dar 
la Merseyside lucrurile se 
prezintă cel mai prost. Aici 
există 5,4 Ia sută șomeri din 
totalul forței de muncă, adică 
mai mult decît dublul procen
tului pe scară națională. La 
Liverpool și Ki-kby sînt 
21 347 de șomeri în timp ce 
datele pe întreg districtul 
Merseyside indică acum cifra 
de 33 364. Aici se oferă 33 de 
muncitori-șomeri pentru fie
care post liber menționat de 
Ministerul Muncii.

UNUL ASPECTELE

MOSCOVA. Uniunea Sovie
tică a început să livreze Re
publicii Cuba, utilaj pentru o 
mare uzină metalurgică pro
iectată cu ajutorul specialiști
lor sovietici. Uzina din Hava
na, unică în genul ei, va pro
duce piese de rezervă pentru 
diferite mașini și utilaje nece
sare fabricilor de zahăr și 
pentru utilajul minier. Pro
iectul tehnologic al uzinei a 
fost elaborat în Cuba de un 
grup de ingineri din Moscova.

NEW YORK. — După cum 
transmite agenția UPI, coman
damentul forțelor aeriene mi
litare tactice ale S.U.A. a a- 
nunțat că avioanele de vînă- 
toare dislocate în Florida în 
perioada 
început ! 
zele lor :

\ crizei cubane au 
să se înapoieze la ba- 
permanente.

PARTICULARE CELE MAI 
DEPRIMANTE A SITUA
ȚIEI — adaugă „Tribu
ne” — ESTE NIVELUL RI
DICAT AL ȘOMAJULUI ÎN 
RÎNDURILE TINERETULUI. 
MAJORITATEA TINERILOR 
CARE AU TERMINAT ȘCOA
LA IN PRIMĂVARĂ, -----
CHIAR MAI ÎNAINTE, 
AU SERVICIU ȘI NICI 
AU PERSPECTIVA SĂ 
SEASCĂ VREUNUL. In 
față de această situație 
cilă, Comisia britanică 
transporturilor a hotărît 
închidă unele rute și să res
tringa activitatea transportu
rilor în întreaga regiune, ceea 
ce va duce la concedieri în 
rîndul muncitorilor feroviari.

în anul 1959 cînd cifra șo
majului a crescut în această 
regiune în jurul a 28 000 — 
subliniază revista în continu
are — sindicatele au organi
zat o demonstrație de masă 
în fața parlamentului. Rezul
tatul acestor presiuni a fost că 
un număr de societăți con
structoare de automobile ca.

SAU 
NU 
NU 

GÄ- 
plus 
difi- 

a 
să

Ford, Vauxhall și Standard 
au hotărît, cu sprijinul și la 
insistențele guvernului, să 
construiască fabrici în această 
regiune. Dar acest lucru nu a 
rezolvat nimic înirucît, în ace
lași timp, alte industrii și-au 
încetat activitatea deoarece 
guvernul a exclus Merseyside 
de pe lista regiunilor care ur
mau să beneficieze de ajutorul 
guvernamental.

în prezent, încăodată, sin
dicatele au pornit la acțiune. 
Sute de muncitori din Mer
seyside, atît șomeri cît și cei 
ce au servicii au demonstrat 
în fața Camerei Comunelor și 
au cerut să fie întreprinse ac
țiuni imediate pentru rezolva
rea situației șomajului. îna
intea demonstrației în multe 
uzine, fabrici și șantiere na
vale au avut loc mitinguri și 
s-au strîns fonduri. Dar cu 
toate că demonstranții au 
venit în primul rînd din Mer
seyside și sînt preocupați de 
situația iocaiă, muncitorii sub
liniază că aceasta este o pro
blemă națională”.

BUDAPESTA 23 (Agerpres). 
— La 23 noiembrie au conti- 

> nuat lucrările Congresului al 
' VIU-lea al Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar.

în cadrul ședinței de dimi
neață, anunță M.T.I., primul a 
luat cuvîntul Sandor Gaspar, 
membru în Biroul Politic al 
C.C. al P.M.S.U. și secretar al 
C.C., prim-secretar al Comi
tetului de partid Budapesta, 
în continuare la dezbaterile 
pe marginea raportului Comi
tetului Central al P.M.S.U. au 
mai luat cuvîntul: Istvan 
Torma, prim-secretar al Co
mitetului de partid al raio
nului Nagyatad, Tamas Ma
jor, prim-regizor al Teatrului 
Național din Budapesta, acad. 
Lajos Janossy, directorul In
stitutului central de fizică, 
Sandor Jakab, delegat din 
partea județului Nograd, Fe- 
renc Tatar, delegat din par
tea județului Zala, Odon Kis- 
hazi, ministrul muncii, Jozsef 
Turi, secretar al Comitetului 
de partid din raionul Kiskun- 
felegyhaza. Congresul a fost 
salutat de reprezentanți ai 
partidelor comuniste și mun
citorești din Grecia, Mexic, 
Olanda, Iran.

în ședința de după-amiază, 
au luat cuvîntul Janos Bru- 
tyo, secretar general al Con
siliului Central al Sindicate
lor din R. P. Ungară, prof. 
Tibor Erdey-Gruz, invitat la 
congres, Gyorgy Zalai, secre
tarul Comitetului de partid 
din raionul Gyula. în cursul 
ședinței de după-amiază au 
salutat congresul reprezen
tanți ai partidelor comuniste 
și muncitorești din Algeria, 
Costa Rica, Iordania, Elveția, 
Luxemburg, Republica Domi
nicană, Islanda, Guadelupa și 
Sudan, ai partidelor demo
cratice din Mali și Guineea.

Lucrările congresului 
tinuă.

<•

Pușcărie la... domiciliu

șin Republica Sud-Africană, s-a ajuns la tragica

I
țsEfțl neobișnuita situație ca in urma arestărilor masive J 

ordonate de guvernul rasist în frunte cu Vcrwoerd i 
i să nu mai existe locuri în... închisori ! Toate temni- i 

BjMjlj ’ țele și lagărele de concentrare, în care sînt aruncați J 
I IwWwî oamenii asupra cărora planează cea mai ușoară bă- i 

nuială de împotrivire față de politica guvernamen- i 
tală de „apartheid“, sînt în prezent tixite pînă la refuz... in aceas- i 

tă situație, Verwoerd a găsit o „soluție" menită să-i asigure ieși- J 
rea din impas. Astfel, a luat măsura de a transforma locuințele 4 
persoanelor arestate în... închisori. De îndată, a și trecut la fapte, i 

Potrivit noii hotărîri, printr-un decret al ministrului de jus- i 
tiție sud-african, președinta federației femeilor din această țară, 
Helen Joseph, a fost pusă sub stare de arest la domiciliu pe ter
men de... 5 ani, în baza legii rasiste „împotriva activității sub
versive“.

Samavolniciile guvernului rasist sînt atît de mari îneît — po
trivit ziarului „L’HUMANITE“ în Africa de sud „se consideră 
crimă pînă și ajutorul pe care un medic de culoare l-ar da unui 
alb în pericol de moarte !“.

Soarta Ilelenei Joseph, a împărtășit-o și ziaristul alb Percy 
Brian Bunting împreună cu soția sa și mulți alții. Pentru „vina" 
de-a fi luptat în apărarea populației de culoare au fost condam
nați cu toții la cîte 5 ani de zile arest.

Numărul celor închiși în acest fel este mult mai mare decît 
cele cîteva exemple amintite. în această ordine de idei apare plină 
de semnificație declarația făcută unui corespondent al agenției 

<'

I
!

i

„ASSOCIATED PRESS“ de către Vorster, actualul ministru de 
justiție din Republica Sud-Africană, care a afirmat că „intențio
nează să aresteze în curînd și alte persoane, iar închisorile fiind 
arhipline, cei arestați vor fi închiși în propriile lor locuințe...".
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Democrația“ occidentală și-a îmbogățit arsenalul...

(Z

Fapte care acuză

la. r,_

\r
Nyassalandul 

se va 
autoguverna

La Londra a fost dat publi
cității comunicatul de termi
narea lucrărilor Conferinței cu 
privire la viitorul constituțio
nal al teritoriului Nyassaland, 
protectorat britanic. In comu
nicat se arată că s-a hotărît 
să se acorde acestui teritoriu 
dreptul de 
mai tîrziu 
1963.

auto-guvernare nu 
de luna februarie

.«----

Perspectivele sumbre
ale economiei vest-germane
BONN 23 (Agerpres). — în 

raportul Comisiei executive a 
Pieții comune cu privire la e- 
voluția economiei „celor șase” 
în viitorii zece ani, relatează 
corespondentul din Bonn al 
ziarului „SUNDAY TIMES”, 
perspectivele economiei vest- 
germane sînt prezentate în 
culori sumbre. „Dacă prezice-

permite 
părul... 
într-o 

Numai 
avem

nite să asigure 
exploatarea și să 
mențină un regim 
de samavolnicie. 
Un serviciu pro
priu de pază mili
tarizat și detașa
mentele speciale 
de detectivi su
praveghează apli
carea acestor 
„legi“. Din 1960, 
la Uzinele „Fiat“ 
funcționează „tri
bunale“ speciale 
care pronunță 
sentințe împotriva 
muncitorilor care 
încalcă „legile" 
patronilor. Munci
torii pot fi con
damnați Ia amenzi 
grele sau la con
cediere.

Patronii perse
cută în mod spe
cial pe activiștii 
sindicali care sînt 
în fruntea luptei 
muncitorilor pen
tru îmbunătăți
rea condițiilor de 
muncă. Astfel, la 
Uzina metalurgi
că Brunetti din 
Milano, activiștii 
sindicali sînt tre- 
cuți la munci gre
le, mai prost re
tribuite sau sînt 
concediați cu pri
mul prilej. Direc
ția companiei Fiat 
trimite stenografe 
și chiar operatori 
cinematografici la 
adunările munci
torilor, ca să poa
tă folosi la caz de 
nevoie materia
lele pentru întoc
mirea de acuza
ții „împotriva ac
tiviștilor care nu-i 
sînt pe plac".

în același timp, 
intensificînd ex
ploatarea, mono- 
poliștii nu se în
grijesc de loc să 
asigure măsurile

minime de 
tecția muncii sta
bilite prin legile 
statului. , ‘ 
rea numărului ac- i 
cidentelor în în- 4 
treprinderi este — r 
după cum relevă # 
redactorii culege- / 
rii la care ne re- f 
ferim — „drama- 
tică“. Potrivit u- # 
nor date ce nu t 
sînt nici pe de- 
parte complete,*în  
perioada mai 1961 |
— mai 1962 s-au t
înregistrat circa # 
1 600 000 acciden- țj 
te. Uzina „Allumi- ț> 
nium“ din Torino i 
e poreclită de d 
muncitori „uzina t 
mîinilor tăiate“ ■' 1 
ea deține recordul 
în ce privește nu
mărul mutilărilor, 
care au c.-.._
aici un lucru o- 
bișnuit.

„Lucrurile des
pre care se rela
tează în culegere
— scrie în prefa
ță Mario Montag- 
nana, cunoscut 
militant pe tărîm 
obștesc, secretarul 
Camerei de mun
că din Milano — 
oglindesc gradul 
de crîncenă ex
ploatare, înrobire 
și terfelire a dem
nității oamenilor 
muncii supuși o- 
fensivei necruță
toare a marilor 
monopoluri“.

Faptele acestea 
acuză și condam
nă monopolurile 
hrăpărețe, pumnul 
de miliardari care 
storc profituri 
grase de pe urma 
intensificării ex
ploatării muncito
rilor.

Crește- 0

„Toate sintein 
obligate să pur
tăm rochii lungi 
și negre, de a- 
ceeași croială și 
același model. Și 
să ferească dum
nezeu dacă cine
va își 
să-și facă 
Trăim ca 
închisoare, 
duminica
voie să ne plim
băm, sub supra
vegherea unor că
lugărițe... Nici nu 
ni se dă măcar in 
mină salariul: în 
locul nostru îl pri
mește suprave
ghetoarea“...

Este vorba oare 
de un fragment 
dintr-o cronică 
medievală sau de 
povestea unei de
ținute care lucrea
ză într-o casă de 
corecție din timpul 
lui Dickens ? Nu. 
Acest citat a fost 
luat din scrisoa
rea unor tinere 
muncitoare italie
ne de Ia fabrica 
„Union Manifat- 
ture“ din Navara. 
Această scrisoare, 
ca și numeroase 
alte documente, 
au fost publicate 
într-o 
tratînd 
condițiile de mun
că ale muncitori
lor din industria 
italiană, publica
tă de Camerele de 
muncă din Mila
no, Torino și Ge
neva.

în culegere se 
arată, de pildă, că 
cei mai mari mo- 
nopoliști din țară, 
proprietarii uzine
lor Fiat și Falck, 
au elaborat pen
tru muncitori 
„legi“ proprii me-

f 
frile acestei comisii sînt corec

te, arată corespondentul, în 
Germania occidentală nu nu
mai că a luat sfîrșit faimosul 
„Wirtschaftswunder” („Mira
col economic” — termen prin 
care unii economiști burghezi 
desemnau dezvoltarea relativ 
rapidă a economiei R.F.G. 
după război — N.R.), dar rata 
dezvoltării economiei țării va 
scădea și de acum încolo in
tr-un ritm atît de rapid, incit 
pînă în 1970 R.F.G. va ajunge 
pe locul al 4-lea după Frânța, 
Olanda și Italia. Rata de 
creștere a economiei vest- 
germane va fi peste 8 ani 
chiar sub rata medie pe în
treaga Piață comună. Pentru 
„prima oară după ultimul răz
boi, se spune în raportul Co
misiei, dezvoltarea economică 
a restului Europei o va între
ce pe cea a Germaniei occi
dentale”.

1 Corespondentul menționează 
în continuare o serie de feno
mene negative în economia 
R.F.G. Astfel „din cauza scă-

<I< conducere al U* €♦ D*
BERLINUL OCCIDENTAL 23 (A- 

gerpres). — La 22 noiembrie s-a 
întrunii în Berlinul occidental 
Comitetul de conducere al parti
dului creștin democrat U.C.D. sub 
președinjia cancelarului Adenauer. 
Comitetul a discutat criza de gu
vern din R.F.G. și situația inter
națională. El a exprimat după cum 
relatează France Presse, o „încre-

derii numărului de comenzi 
și a reducerii exporturilor, 
rezervele de devize ale R.F.G. 
au scăzut în primul semestru 
al acestui an cu 420 .milioane 
de lire. Exportatorii vest-ger- 
mani își pun în prezent spe
ranțele în special în piețele 
„celor șase”. O treime din 
exporturile vest-germane sînt 
destinate țărilor Pieței comu
ne. Bunurile pentru investiții 
capitale, care reprezintă co
loana vertebrală a comerțului 
exterior vest-german, sînt ce
rute însă tot mai puțin pe 
piețele externe. Banca fede
rală de rezerve a anunțat 
săptămâna trecută un declin 
insemnat al investițiilor capi
tale în industria vest-germa- 
nă, fapt care s-a datorat în 
mare parte convingerii că pe
rioada de „boom” a trecut, 
în primul semestru al aces
tui an, în timp ce exporturile 
au scăzut, importurile au 
crescut cu 13 la sută. Situația 
financiară a Bonnului este de 
asemenea precară”.

Ședința Comitetului

Aspect din cursul unei demonstra fii a minerilor francezi de la mina Merlebach, împotriva salariilor 
de mizerie și a condițiilor grele de muncă.

PE SCURT
LOS ANGELES. — Surorile ge

mene Mary Bidges din Puente și 
Milan Elaha din Inglewood (S.U.A.) 
au serbat joi împlinirea a 21 de 
ani. După cum relatează agenția 
United Press Internațional, fiecare 
dintre ele a dat naștere acum cinci 
zile cîte unui băiat cîntărind 3,800 
kg și măsurînd 53,3 cm.

SOFIA — La 23 noiembrie 
Dimităr Ganev, președintele 
Prezidiului Adunării Populare 
a R. P. Bulgaria, a primit pe 
Marin Mihai, ambasador 
extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Populare Romî
ne în R. P. Bulgaria, în legă
tură cu apropiata sa plecare

o

PE SCURT
din țară șl a avut cu el 
convorbire cordială.

aerale Ia propunerea delega
ției sovietice.

care s-au abătut în ultimii ani 
asupra multor familii.
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NEW YORK. — Problema 
„Cu privire la condamnarea 
propagandei în favoarea unui 
război nuclear preventiv”, pre
zentată spre discutare Adună
rii Generale de către delegația 
Uniunii Sovietice, a fost trans
misă spre examinare Comite
tului celor 18 pentru dezar
mare care se va întruni Ia 26 
noiembrie la Geneva.

Această hotărîre a fost adop
tată la 22 noiembrie de Comi
tetul Politic al Adunării Ge-

LONDRA. — La 22 noiem
brie Asociația britanică a prac
ticienilor de medicină generală 
a dat publicității o declarație 
în care a făcut cunoscut că ra
vagiile așa-ziselor medicamen
te sedative continuă să provoa
ce nașterea a sute de copii cu 
grave deformații congenitale. 
Purtătorul de cuvînt al acestei 
asociații a relevat că această 
asociație este in posesia unor 
noi documente care atestă că 
două noi alte medicamente sînt 
'a originea acestor nenorociri

VIENA. — Paznicii spitalului de 
boli mintale din Viena, îngrijorați 
de amenințările pacientului Hein- 
rich MadI că „va răspunde cu un 
puternic tir oricărui atac asupra 
camerei sale”, au pătruns miercuri, 
cu mare precauție în această ca
meră. Nu mică le-a fost mirarea 
cînd au găsit instalate în poziție 
de tragere cinci mitraliere, 36 de 
puști și 61 de pistoale. Nu s-a pu
tut determina cum a ajuns acest 
arsenal în spital.

WASHINGTON. — William Car
ter este proprietarul unor imobile 
de locuit din Hackensack, statul 
New Jersey. Unul din chiriașii săi, 
James Balbitt, în vîrstă de 34 de 
ani, a îndrăznit să întîrzie plata 
chiriei cu două săptămîni. Ca 
sancțiune, proprietarul a pus mîna 
pe pușcă și a tras în chiriaș, ră- 
nindu-1.

dere iotală“ în cancelar, cerîndu-i 
să remanieze guvernul federal în 
cel mai scurt timp posibil pentru 
ca R.F.G. să aibă „o nouă con
ducere politică valabilă“.

Luînd cuvîntul la ședinfa Co
mitetului, Adenauer’ a subliniat 
necesitatea promovării unei „po
litici coerente“ care să permită 
„ieșirea din criza provocată de 
cazul „Der Spiegel“, Criza de 
guvern din R.F.G'., a spus cance
larul, este „nefastă pentru că 
poate crea impresia în străinătate 
că la noi nu există unitate“. El 
și-a exprimat, de asemenea, spe
ranța că criza va putea fi re
zolvată pînă la 5 decembrie. La 
ședinfa Comitetului de conducere 
al U.C.D., relatează France Presse, 
s-a discutat, de asemenea, proble
ma unei eventuale revizuiri a 
acordului de coalifie dintre U.C.D., 
U.C.S. și liber-democrafi.

în legătură cu situația interna
țională, Adenauer a arătat Comi
tetului de conducere al partidu
lui său că intenționează să con
tinue vechea politică de agravare 
a încordării și de sabotare a ori
cărei destinderi în problema Ber
linului. El și-a exprimat, de ase
menea, intenția de a proceda la 
o „împrospătare a vieții politice“ 
din R.F.G. luînd ca exemplu „ex
periența efectuată de generalul 
de Gaulle în Franța“.

„Ofertă“
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onsecvent unei tradiții care s-a
încă în urmă cu decenii, ziarul londonez „TI
MES“ consacră primele pagini anunțurilor de 
mică publicitate. Paginația a rămas aceeași ca și 
în secolul trecut, conținutul însă s-a schimbat, 
„adaptîndu-se“ realităților contemporane. Așa 
se face că nu de mult, cititorii rubricii respcc- 

au putut întilni în coloanele ziarului „TIMES“ urmă-tive ______ ____
torul anunț:

„Corpuri și minți capabile (în vîrstă de 25 de ani) sînt 
disponibile pentru a ocupa un serviciu pe timp de un an 
sau doi în schimbul întreținerii lor și a unei sume mici 
de bani de buzunar. Orice ofertă interesantă va fi luată în 
considerație. Adresați-vă ziarului sub mențiunea : „Doi stu- 
denți englezi“.

Sclavii din trecut nu se recomandau prin intermediul 
/ micii publicități. Dar acum, în plin secolul 20, iată cum 
\ tineri lipsiți de posibilitatea de a se întreține sînt gata să-și 
l vîndă atît puterea lor de muncă fizică cît și capacitățile lor 
# intelectuale. Aceastâ-i lumea „liberă" a Occidentului! 

L I. RETEGAN


