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planul 
a pro- 
ardere 
aburi

înapoierea

IIA 
,Pen-

Btră- 
pină 
pro-

regulat la 
proiecte și 

care reu- 
referatele de la-

sesiunile studențești, ci 
examenele profesiunii 
viitoare ; cele de acum 

decît să ne arate Ce am

a două premii

Noi locuințe în orașul Suceava
Foto: AGERPRES

Atent și, neîndoielnic muljumit de rezultatele objinute, parcă întreabă : „Ce notă să-i 
dăm calităjii acestei piese?“ Grigore Agache, ajusfor la Uzinele „23 August“ din Capi

tală, verificînd contragreutățile vilbrochenului.
Foto: IOAN OSMULIKEVICI

tineretului
rgan Central

ÎN REGIUNEA BACĂU

Muncitor

S-a realizat planul 
de împăduriri

Anul XVIII, seria II nr. 4211

Pidntâti pomi !
Ce învățăminte au rezultat de 
Ia o consfătuire organizată de 
Comitetul regional Argeș al 

V.T.M.

Zilele acestea silvicultorii din regiunea Bacău au realizat planul campaniei de împăduriri prevăzut pentru acest an. Au fost executate de asemenea lucrări de îngrijire a arboretului tînăr pe o suprafață de peste 26 000 ha. In regiune a luat ființă o pepinieră centrală pe o suprafață de 44 ha, cu diferite specii de arbori și arbuști care va asigura materialul săditor pentru viitoarele campanii de împăduriri.La acțiunile de refacere a patrimoniului forestier o contribuție însemnată a adus-o și tineretul care în timpul liber, prin muncă patriotică, a împădurit anul acesta o suprafață de 1200 ha. S-au obținut în acest fel economii de peste 1 300 000 iei. Cele mai însemnate realizări au fost obținute de tinerii din raza ocoalelor Onești. silvice Piatra Neamț și(Agerpres)
Muzeul 

losif
memorial 
Vulcan“

orfota caracteristică 
începutului de an 
școlar s-a domolit. 
Orarele mari, afișa
te pe coridoarele 
Institutului poli
tehnic din Bucu

rești, arată că în aceste orc anul 
II Mecanică are curs, iar grupele 
503 și 504 din anul IV sînt în 
laborator.

La cămin, grupele mici de în
vățătură (de 2—3 oameni) sînt 
sînt în plină activitate. La biblio
tecă, în afară de studenți ca 
Bejan Ion și Dobre Constantin, 
din anul III, care studiază mate
rialul bibliografic pentru pri
mele lor proiecte, sînt și mem
brii grupelor 844 și 845 de la 
Facultatea de transporturi, care 
participă în mod 
toate ședințele de 
lucrări de laborator, 
șese să predea 
borator la timp în fiecare săptă- 
mînă.

...Deținătorul 
întîi pentru lucrările prezenta
te în cadrul sesiunii trecute a 
cercurilor științifice studențești, 
tov. Lazăr Constantin, din anul 
V — Facultatea de mecanică — 
și-a întocmit și în acest an un 
plan de muncă la fel 
chibzuit și-l respectă cu 
mare strictețe.

La fel de preocupați 
pregătirea lor sînt și Popa Ion 
și Șipoș Ștefan, din anul V Me-

canica, și Săculescu Mioara, din 
anul IV, imensa majoritate a 
studenților din institut.

Studentul fruntaș Istrate Ion 
a reușit să depășească 
calendaristic de alcătuire 
iedelor la motoare cu 
internă și la turbina 
sau proiectul de tehnologia con
strucției de mașini termice. Ter
menul de predare a fost stabilit 
pînă Ia 15 ianuarie 1963, dar el 
a terminat proiectul încă de pe 
data de 15 noiembrie 1962.

„în fond — spunea el — noi 
nu ne pregătim pentru examene
le din 
pentru 
noastre 
nu fac 
făcut și ce ne-a mai rămas de 
făcut. Cei ce-și iubesc cu adevă
rat profesiunea știu asta”.

de bine 
cea mai

pentru

...„înțelegeți, veți fi cu toții in
gineri energeticieni. O profesiu
ne pe cît de frumoasă, pe atît 
de grea. Țara noastră se află 
în plin proces de electrificare. 
Are nevoie de cadre bine pregă
tite. Lenîn spunea : „electrifica
rea să fie înaintea industrializă
rii cu un pas !”. Sc vor construi 
noi centrale termoelectrice , și 
hidrocentrale. Astfel de lucruri 
nu se pot realiza decît cu pa
siune. Să învățați cît mai mult 
și cît mai bine, lăsați-vă cuceriți 
de frumoasa profesiune pe care 
v-ați ales-o !” — vorbește Pa-

naitescu Valeriu, student fruntaș 
în anul IV al Facultății de ener
getică, secția Hidro, invitat în 
adunarea generală U.T.M. de a- 
Iegeri a anului I C. Energetică.

„Să nu lipsiți Ia nici un curs, 
— a spus în continuare oaspe
tele, luați notițe cu cea mai mare 
atenție. în aceeași seară, sau 
imediat a doua zi, lămuriți-vă 
eventualele neclarități cu ajuto
rul cursurilor sau al altor caiete 
de notițe”. Apoi a vorbit stu
denta fruntașă Mariana Heller 
din anul IV A, secția Automatică 
a Facultății de energetică : 
„Pregătiți-yă temeinic toate se- 
minariile. Ștudiați materialul ce
rut, citiți toată bibliografia in
dicată, faceți-vă un plan de se
minar... Participați activ la dis
cuții. Nu neglijați nici orele de 
consultații. E bine să rezolvați 
singuri cît mai multe probleme, 
să aveți chiar un caiet special 
pentru probleme... Așa am 
bătut noi anii de facultate 
am ajuns în anul IV. Așa 
cedăm și acum”.

Marius Șmilovici din anul 
Energetică completează : „]
tiu aprofundarea unor noțiuni, 
pentru controlul însușirii unor 
cunoștințe, pentru aplicarea lor 
imediată, lucrați cît mai mult în 
cercurile științifice. Iar, dacă 
vreți să aveți timp pentru toate, 
planificați-vă timpul judicios : 
puneți în planul vostru de mun
că mai multe ore pentru anali*

za matematică și geometria des
criptivă, dar acordați timpul ne
cesar tuturor materiilor, nici 
una din ele nu se poate învăța 
în sesiune !”

Dar nu numai sfaturile și 
exemplele personale 3Înt folosite 
în Institutul politehnic și nu 
numai în scopul integrării celor 
mai proaspeți studenți în rîndul 
celor cu experiență.

...Grupa 960 a anului I Tehnica 
construcțiilor de mașini (de 4 
ani) este „cam a treia grupă din 
an” după cum, cu un oarecare 
regret, o evaluează toți membrii 
grupei.

Sînt 23 de studenți, pînă acum 
un an aproape toți muncitori la 
diferite întreprinderi din țară. 
S-au întîlnit în aceeași grupă 
losivoni Cristian, de la „Oțelul 
roșu”-Banat cu Nicolin Ștefan, 
de la Arad, cu Ispas Mihai din 
cetatea Hunedoarei, cu lăcătușul 
de la Paroșeni, Mihăiceanu Ioan, 
cu Lipu Teodor de la „Grivița 
roșie” și cu ceilalți membri ai

EUGENIA GROSU

Marți la amiază s-a înapoiat în Capitală, venind din Budapesta, delegația Partidului Muncitoresc Romîn condusă de tovarășul Alexandru Dră- ghici, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., care a participat la lucrările celui de-al VIII-lea Congres al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar.Din delegație au făcut parte tovarășii Dumitru Coliu, membru supleant al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., losif Banc, membru al C.C. al P.M.R., prim-secretar al Comitetului regional P.M.R. Mu- reș-Autonomă Maghiară, și Mihail Roșianu, membru al C.C. al P.M.R., ambasadorul R. P. Romîne în R. P. Ungară.La sosire, în Gara de Nord, membrii delegației au fost salutați de tovarășii Chivu Stoica, Leontin Sălaj an, de membri ai C.C. al P.M.R., activiști de partid.Au fost prezeinți reprezentanți ai ambasadei R. P. Ungare în R. P. Romînă.

In curînd se va des
chide la Oradea Muze
ul memorial „losif Vul
can“. In prezent se pre
gătesc exponatele. Pînă 
acum a fost adunat un 
vast material documen-

tar: articole și lucruri 
originale, reviste la care 
a colaborat scriitorul 
orădean, precum și obi
ecte personale ale a- 
cestuia.

(Agerpres)

In regiunea Suceava

Fiecare al 3-lea locuitor 
depunător la C.E.C.

Fiecare al 3-lea locuitor al regiunii Suceava 
este depunător la C.E.C. în regiune sînt acum 
cu 20 000 depunători mai mulți decît existau în 
1938 în întreaga țară.

Lucrătorii de la întreprinderea „Metalurgica“ 
și fabrica de spirt din Rădăuți, de la G.A.S. 
Socrujeni, S.M.T Botoșani și din alte întreprin
deri și unități agricole socialiste din regiunea 
Suceava sînt eu toții depunători la C.E.C., pe 
bază de consimțămînt scris.

Urmele unei așe
zări omenești stră
vechi au fost scoase 
la iveală cu prilejul 
săpăturilor arheolo
gice efectuate pe te
ritoriul comunei Zor- 
lentu Mare din re
giunea Banat. Spe
cialiștii Muzeului o- 
rășenesc Reșița și ai

arheologică
regionalMuzeului

Banat, care studiază 
obiectele de cerami
că și armele din pia
tră șlefuită găsite 
aici, apreciază că a- 
ceastă așezare datea
ză din epoca neoliti
cului timpuriu.

(Agerpres)

DATORIILE CE! EBRITATII
Stabilirea de relații 

diplomatice intre R. P. Romînă 

și Laos
In scopul dezvoltării relațiilor 

de prietenie și colaborare între 
cele două jări, guvernul romîn și 
guvernul regal al Laosului au ho
tărî! să stabilească relafii diplo
matice la rang de ambasadă în
tre Republica Populară Romînă și 
Regatul Laos și să efectueze 
schimb de reprezentanți diploma
tei.

Constructorii 
hunedoreni 

se pregătesc 
de iarnăPe șantierele din centrul siderurgic Hunedoara urmează să se execute în anotimpul friguros, un volum de lucrări mai mare cu aproximativ 20 la sută decît în iarna trecută.Au fost puse în funcție două stații centrale de mare capacitate pentru fabricarea betoanelor prevăzute cu instalații de încălzire și de alimentare cu apă caldă. Dezghețarea balastului și a nisipului pentru betoane și tencuieli se va face cu ajutorul unor plite speciale care au fost instalate la punctele principale de lucru.Pe șantierul fabricii de aglomerare a minereurilor și a altor obiective industriale unde urmează să se monteze cantități însemnate de construcții metalice, echipele de montori și instalatori au asigurat pentru încălzire cabine metalice prevăzute cu instalații și arzătoare de gaze.(Agerpes)

In excursie

/n zilele noastre, tot mai mare 
este numărul celor ce sînt 
dornici să cunoască frumu

sețile patriei.
Timp de 3 zile, 60 de pionieri și 

elevi ai Școlii medii mixte „Avram 
lancu" din Brad, regiunea Hune
doara, înso/ifi de 4 cadre didacti
ce, au plecat într-o excursie cu 
autocarele pe ruta Brad—Alba lu- 
lia—Clu j—Hunedoara—Brad.

Tinerii turiști au vizitat printre 
altele: Fabrica de încălțăminte și 
grădina botanică din Cluj, au a- 
sislal la spectacolele „Domnișoara 
Nastasia" și opera „Aida", au vi
zitat apoi cetatea și muzeul din 
Alba Iulia, iar la Hunedoara, Com
binatul siderurgic și castelul Hu- 
niazilor.

Printre participanta la această 
excursie au putut li văzu/i deți
nători ai notelor bune ca: Deac 
Ioan, Banciu Silviu, Rișcuța lucia, 
Fărău Elena, Cristiu Maria, Bendea 
Alexandrina, Popescu Elena si al
ții.

SUSAN MIHAI 
maistru preparator

La Exploatarea forestieră Muncelul, aparjinîn’d de întreprinderea

forestieră Tg. Jiu, încărcarea și transportat buștenilor se face me

canic, cu funiculare.

Foto : AG'ERPRES

ală-i pe tinerii mun
citori din atelierul de 
întreținere a sectoru
lui fesăforie. Mulți 
lucrează repede și 

bine, își organi
zează locul de mun

că. Nu este asilel un secret că
reparațiile făcute de aceștia sînt 
de bună calitate. Laurențiu Chil-
coș și Gheorghe Nedelcu, păs
trează. de cîteva luni de zile stea
gul de fruntaș. In atelierul electric 
din sectorul mecanic șef, Ștefan 
Năstase, Gheorghe Plăieșu și Mihai 
Matostat se numără de asemenea 
printre cei mai buni muncitori. 
Ceea ce a adus pe acești tineri în 
rîndul fruntașilor a fost învățătura. 
Ei s-au străduit să-și însușească cît 
mai multe cunoștințe profesionale 
privind meseria lor, au participat 
la cursurile de ridicare a calificării 
care au fost organizate în atelier.

Cine ar fi venit pe la începutul 
anului la Fabrica „Țesătura" din 
lași ar fi întîlnit în mai multe sec
ții o preocupare atentă pentru ri
dicarea calificării profesionale a 
tinerilor. Au fost deschise 26 de 
asemenea cursuri care au cuprins 
524 de muncitori (la finisaj — un 
curs cu 56 de muncitori, la filatură 

— 3, cu 82 efc). Au fost organizate 
cursuri și pentru cei 152 de meș
teri și ajutori de meșteri I și II.

Activitatea putea fi asemănată 
cu albia largă a unui rîu în care 
se revărsau din toate părțile izvoa- 
re puternice. Era desigur un înce
put promițător și aceasta a ineînfaf

iww coNnm
și vei munci BINE

'a toată lumea. Dar el a fost ca 
.in foc de paie. A izbucnit și s-a 
■.tins. Cele 26 de cursuri au început 
după puține luni să se închidă 
unul cile unul. La sectorul finisaj, 
cursul s-a închis la 1 aprilie. Nu 
s-a mai făcut nimic de atunci. In 
plus, deși pare nefiresc cursul a. 
cesta a avut 14 lectori. Cele trei

■
 oarele se înclină.încă puțin, și cerul se va face roșu aprins, apoi violet, și sonda cea singuratică va vibra mai departe, surd, în cîmpie, la fel ca ieri, la fel ca totdeauna. Va veni apoi noaptea, și stoluri de licurici imobili vor desena silueta sondei pe cer. Atunci va intra în șut schimbul al treilea, iar el, sondorul Radu A. Ion, va prinde, poate, ultimul autobuz spre oraș. N-a mai văzut cam de multă vreme un film......Și deodată, în mijlocul a- cestor gînduri pașnice, neprevăzuta alarmă ! Un nor arzător a răbufnit năpraznic spre cer: erupție! Un accident geologic misterios, petrecut în străfunduri, și sonda scăpase în „erupție liberă“!Evenimentul a jucat un rol

RĂSPUNDEREA
Pînă azi am purtat, pînă astăzi in zori, 
hainele adolescenței, ușoare, 
cu nasturii scinteietori,
cu strofe pierdute prin buzunare.

De cucerit, mai sînt destule astre.
Tot mai frumoase-orașele vor fi.
Vom răspîndi, în drumul vieții noastre, 
lumina comunistei omenii.

Din tot ce-am văzut și-am iubit, 
tineri matrozi, am adunat soare și energie. 
Vîrsta marilor călătorii a venit!
Lumina tremură.n zări, argintie.

Pînă azi am purtat, pînă astăzi în zori, 
hainele adolescenței, ușoare, l
cu nasturii scinteietori, 
cu strofe pierdute prin buzunare.

Pe nave ridicăm cel mai nobil pavoaz. 
Sînt gata matrozii ? Sînt gata-ndrăzneții ? 
Pe umerii noștri apasă de azi 
răspunderea-naltă a vieții.

FLORIN MUGUR

cursuri de la filatură s-au închis la 
27 mai. Acum funcționează nu
mai 6 cursuri pentru ajutorii de 
meșteri I și II.

Așa după cum se vede, la Fabri
ca „Țesătura“ din lași ridicarea ca
lificării nu este privită ca o sarcină 
permanentă, o problemă de care 

depinde îndeplinirea tuturor indi
cilor de plan. Aceasta se reflectă 
în primul rînd în calitatea slabă a 
unor produse. Unii conducători de 
secții însă susțin că oamenii știu 
să lucreze, că nu mai este nevoie 
de cursuri de perfecționare. Printre 
aceștia se află și inginera Maria 
Burlacu, șefa sectorului finisaj. Are 

decisiv în viața tînărului sondor Radu A. Ion, proaspăt salariat al întreprinderii de foraj a Craiovei. El a fost primul care s-a azvîrlit, fără să stea pe gînduri, în luptă. Cu prețul unor eforturi imense, a izbutit să închidă „ven- tilul de siguranță” al sondei; retezată, coloana de stropi arzători s-a prăbușit imediat la pă- mînt; sonda fusese salvată!Radu A. Ion a fost lăudat, premiat. Fapta lui eroică a devenit subiectul de conversație al schelei întregi. Ra- dio-ul, ziarele, au făcut-o cunoscută și țării. Fotografia tînărului cu ochi negri, njari, privind deschis printre genele pîrlite de norul cel arzător, a

dreptate ? Să vedem. Sectorul a 
primit cîteva agregate noi, se apli
că metode avansate : albirea țesă
turilor prin procedeul mixt cu hipo- 
clorat de sodiu și apă oxigenată 
(se realizează un alb superior), 
utilizarea la autoclavele de fier
bere a silicatului de sodiu (crește 

productivitatea muncii), s-au intro
dus noi clase de cotoranți. Toate 
acestea reclamă ridicarea perma
nentă a calificării profesionale. In 
secție se semnalează defecțiuni în 
ce privește întreținerea și exploa
tarea utilajelor, s-a depășit coefi. 
cientul admis de cupoane, capete, 
lîșii. Asemenea „lucruri mărunte" 

împodobit, într-o ramă frumoasă, panoul de onoare al întreprinderii, ca un elogiu pe care i-1 acordau muncitorii.Radu A. Ion, tînărul cel tăcut și modest, corect în munca sa zilnică (dar numai atît: corect!), devenise astfel erou,

„își lărgise firea“, se arătase superior imaginii pe care și-o făuriseră ceilalți despre el.Au trecut zilele... Radu se făcuse mai vorbăreț; rîdea mai mult ca înainte, ochii îi străluceau mai aprins ; iar o dată, venind Ia sondă ceva mai tîrziu, nu s-a grăbit de

:

cum li se spune aici (anul acesta 
înseamnă pierderi de 100 000 lei) 
își au cauza tocmai în slaba pre
gătire profesională a unor munci
tori. Să mergem mai departe. Sînt 
necesare cursuri în sectorul fesă, 
lorie ?

La unitatea A în sectorul fesă- 
torie lucrează 900 de muncitori ți 
170 ajutori de meșteri. Mulți lu
crează bine, alții...

La diverse secții, 1 C ; 3 B ; 
5 B ; 6 C ’ etc (lista poate conti
nua) șase luni de zile la rînd nu 
s-a îndeplinit planul de calitate. 
Și asta în primul rînd din pricina 
nivelului scăzut de pregătire pro
fesională.

Dar să vedem și ce a făcut bi
blioteca tehnică ? Ea are la înde-

NATALIA AGACHE 
redactor al ziarului 

„Țesătura"

C. SLAVIC 
corespondentul 

„Scînteii tineretului“ 
pentru regiunea Iași

(Continuare in pag. a lll-a) 

loc să justifice întîmplarea. Avea, dimpotrivă, aerul unuia care știe că de-acum înainte, orișice-ar face, prezența lui nu va stîrni decît aplauze... (De fapt, întîrzierea avea motive temeinice, fusese trimis cu sarcini de producție la o altă brigadă; dar tovarășii săi o luară drept ,,aer de erou” și Radu nu făcuse nimic ca să le schimbe impresia).Pe graficul său de producție, săgeata se menținea, ca și înainte, la o linie medie, cea a îndeplinirii planului.Mare a fost uimirea lui Radu cînd, chemat într-o zi de secretarul comitetului de partid, a fost întîmpinat cu un veritabil duș rece;
TELEGRAMĂn »*.. .................. - " —...... .. ■' " ..........— ■........ .
Tovarășului TODOR JIVKOV. 

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar 

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Bulgaria

SOFIA Scumpe tovarășe Todor Jivkov,Cu ocazia alegerii dv. în funcția de Președinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria, vă felicităm Călduros în numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn și al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne, în numele poporului romîn și al nostru personal.Vă urăm din toată inima ani mulți de viață, sănătate și depline succese în activitatea dv. consacrată fericirii și bunăstării poporului bulgar, desăvîrșirii construcției socialiste în Republica Populară Bulgaria.Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie frățească dintre țările noastre se vor dezvolta necontenit, în interesul ambelor popoare și al întăririi unității lagărului socialist.
GHEORGHE 

GHEORGHIU-DEJ 
Prim-secretar 

al Comitetului Central 
al Partidului 

Muncitoresc Romîn, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne
București, 27 noiembrie 1962

O inovație valoroasaMaistrul laminorist Ion Lepădata de la Uzina „Laminorul“ din Brăila a realizat de curînd o valoroasă inovație găsind o soluție prin care se poate reduce consumul de cilindri de laminor. Ajutat de un grup de muncitori el a izbutit să reamplaseze calibrele pe cilindri, astfel îneît tăblia cilindrului să poată fi redată producției în întregime.Prin aplicarea acestei inovații pentru producția de laminate a secției, se vor folosi intr-un an cu 9 cilindri mai

— Nu sîntem mulțumiți de dumneata, tovarășe Radu...Imaginați-vă cum au sunat aceste vorbe în conștiința „eroului“ — încă îmbătată de mireasma elogiilor!— Nu sîntem mulțumiți de felul cum îți faci datoria la sondă !Radu nu izbutea să-și revină !— Dar îmi îndeplinesc planul întotdeauna !— De la dumneata așteptăm mult mai mult...Și secretarul s-a explicat: după părerea sa, Radu A. Ion dăduse despre sine, cu prilejul erupției, niște dovezi care nu se-mpăcau nicidecum cu o muncă rutinieră și mediocră. Cind a fost Radu A. Ion „cel
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puțin decît se întrebuințau înainte, realizîndu-se astfel economii în valoare de 70 500 lei anual. Tot datorită aplicării acestei inovații în luna octombrie laminoriștii brăi- leni au coborît rebuturile cu 28 la sută sub cifra admisă și au redus cu 56 la sută cantitatea de laminate declasate, Aceasta dovedește că noua metodă de folosire a cilindrilor de laminare contribuie și la ridicarea calității produselor. (Agerpres)



I
4
4
:
4

I
È
I i»
« »

cum cîtva timp, Comi
tetul regional U.T.M. Ar
geș a organizat, cu spriji
nul și sub îndrumarea 
Comitetului regional de 
partid, o consfătuire care 
a dezbătut probleme le

gate de contribuția tineretului la 
dezvoltarea pomiculturîi în unități
le agricole socialiste din regiune, 
la consfătuire au participat secre
tari ai comitetelor comunale U.T.M., 
ai organizațiilor de bază U.T.M.
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DE LA
0 CONSFĂTUIRE
organizată de

COMITETUL REGIONAL
ARGEȘ .

U.T.M.
din gospodăriși® agricole colective, 
colectiviști fruntași, șefi de echipe 
și brigadieri, președinți, ingineri 
agronomi, tehnicieni din gospodă
riile agricole colective din raioa
nele Muscel, Curtea de Argeș, Gă- 
ești și Rm. Vilcea. Au fost invitați 
și au luat cuvîntul tovarăși din par
tea Comitetului raional de partid 
Muscel și a Consiliului agricol raio
nal precum și specialiști din partea 
Stațiunii experimentale agricole 
Argeș.

Cuvîntul participanților la cons
fătuire a scos în relief experiența 
bună a unor gospodării colective în 
dezvoltarea pomîculturii, mai ales 
pe baza punerii în valoare 
nurilor în pantă, improprii 
cerealelor. De asemenea, 
interesante recomandările
de specialiștii de la Stațiunea ex
perimentală agricolă Argeș.

In această pagină împărtășim ci
titorilor noștri experiența bună re
zultată la consfătuirea amintită.

a tere- 
culturii 
au fost 

făcute
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M. Nichifor — președintele G.A.C. Ma. 
Iul cu Flori, raionul Muscel : „în toamna 
anului 1959 noi am început o acțiune 
largă de plantare a pomilor în masiv. La 
sfîrșitul acestui an plantațiile tinere vor 
ocupa o suprafață de aproximativ 300 
de hectare. Plantările le-am făcut nu
mai pe terenuri improprii culturii cerea
lelor.

Dar terenurile terasate și plantate cu 
pomi aduc un venit mare nu numai prin 
producfii mari de fructe. Printre pomi noi 
am cultivat cartofi, porumb-siloz, mazăre, 
borceag etc., plante care dau în aceste 
condi[ii producfii mari la hectar. Un hec
tar de pe terenurile în pantă și erodate 
aducea înainte venituri de cîteva sute 
de lei ; un hectar cultivat cu cartofi 
printre pomi produce 13 000—16 000 de 
kg de cartofi, ceea ce înseamnă un ve
nit de 7 000—8 000 de lei. lată, deci un 
aîf avantaj a| punerii în valoare a tere
nurilor neproductive...''.

Mihalcea Teodor — secretarul comite
tului comunal U.T.M. Mălureni, raionul 
Curtea de Argeș: „Anul trecut și anul 
acesta, în comuna noastră s-au plantat 
aproape 150 de ha cu pomi. Cei 275 de 
utemiști din comună, împreună cu cei
lalți tineri colectiviști, mobilizați de co
mitetul U.T.M., au adus la realizarea a- 
cestui obiectiv o însemnată contribuție. 
Ei au făcut lucrări de calitate, atît la 
plantarea pomilor cît și la întreținerea 
plantațiilor. Asta pentru că noi am urmă
rit calificarea tinerilor care muncesc în

sectorul pomicol, în primul rînd prin în
scrierea tuturor la învățămînful agroteh. 
nic și apoi prin mobilizarea lor la con
ferințele ținute de către specialiști. Pe 
riodic, organizăm cu tinerii lecturi colec
tive, în prezența inginerului și a tehni
cienilor, care ne indică ce broșuri să ci
tim și lămuresc unele probleme mai 
grele".

Ion Nica — activist al Comitetului raio
nal U.T.M. Curtea de Argeș : „Numai 
în ultimii doi ani, în raionul Curtea de 
Argeș s-au plantat 9 000 000 de pomi 
fructiferi pe 6 000 de ha. Mărul și părul - 
ocupă 48 la sută din spurafață. Toamna 
aceasta am plantat cu pomi alte 1 000 
de ha. Acțiunea e în curs-

La această importantă acțiune o con
tribuție de seamă au adus și vor aduce 
și în viitor organizațiile U.T.M. Prin 
muncă patriotică, tinerii au plantat peste 
400 000 de pomi fructiferi.

în prezent, organizațiile U.T.M. din ra
ionul nostru își aduc contribuția la ame
najarea noilor plantații, la curățirea po
milor, la refacerea drumurilor și șanțu
rilor".

Ion Nițulescu — secretarul comitetului 
comunal U.T.M. Păușeșli-Măglaji, raionul 
Rm. Vilcea : „Gospodăria noastră se află 
în bazinul pomicol Olăn-ești, unde condi
țiile naturale favorizează dezvoltarea po- 
miculturii pe terenurile în pantă. Colec
tiviștii âu pus în valoare aceste condiții 
creînd un nou sector de producție : po
micultura. Avem plantații noi pe o su
prafață de 252 de ha, din care 129 de

ha au fost destinale mărului. Pe lingă po
mii care s-au plantat pe terenurile slab 
productive și cu pantă mare, în gospo
dăria noastră am început plantarea de 
duzi pe dealurile sărace,pentru a dezvol
ta mai fîrziu creșterea viermilor de mă
tase. La toate lucrările de dezvoltare a 
livezii și de întreținere a pomilor -.u 
participat permanent numeroși tineri co
lectiviști, mobilizați de organizația de 
bază U.T.M. Muffi dintre ei s-au specia
lizat în această meserie, fiind astăzi po
micoltori pricepuți.

*
La consfătuire au mai luat cuvîntul, a- 

ducînd o importantă contribuție la dezba
terea problemelor legate de dezvoltarea 
pomiculfurii în unitățile agricole socia
liste, următorii tovarăși : Nicolae Cîrlă- 
naru — inginer agronom la G.A.C. Ani- 
noasa, Cecilia Rădulescu — inginer agro
nom la G.A.C. Malul cu Flori ; Virginia 
Răducanu — secretarul organizației U.T.M. 
din G.A.C. Livezeni ; Ion Toma — secre
tarul comitetului U.T.M. Boișoara ; Ștefan 
Cazacu — inginer agronom la G.A.C. Bo
țești ; Petrufa Boboroadă — colectivista 
fruntașă din G.A.C. Stîlpeni ; Mihai Co- 
toc — președintele G.A.C. Hîrtiești; Radu 
Gh. — inginer agronom la G.A.C. Boteni; 
Marin Lolicelu — secretarul comitetului 
comunal U.T.M. Hulubești ; Lucia Isac — 
inginer agronom la G.A.C. Cîmpulung; 
Constantin Andrei — secretarul organiza, 
ției de bază U.T.M. din G.A.C. Hîrtiești,

Ing. agronom CtCILIA RĂDULESCU 
G.A.C. Malul cu Flori

Ing. agronom MIRCEA DRAGOTEANU
G.A.C. Lerești

VIRGINIA RĂDUCANU
șefă de echipă, G.A.C. Livezeni

Becomandările Stațiunii experimentale agricole Argeș -i

Pregătirea terenului

permit 2—3. arături pe an, panta se poate reduce cu 1—2 la sută anual. în 5—6 ani, panta unui versant a fost redusă de la 14—15 la sută, la 6—8 la sută. Lucrările de terasare se pot executa atît înainte de plantarea pomilor, cît și după a- ceasta. în primul caz, se asigură condiții mai bune pentru creșterea și dezvoltare pomilor. Terasarea după plantare devine obligatorie în livezile deja înființate pe teren neamenajat.

ezultatele cercetărilor noastre și experiența practică a unităților agricole socialiste fruntașe au dus la stabilirea unui complex de măsuri și metode pe care trebuie să le aplicăm pentru a asigura contribuția noastră deplină la înfăptuirea sarcinilor trasate de partid cu privire la dezvoltarea patrimoniului pomicol.

Din tipurile de terase cunoscute cele mai economice s-au dovedit terasele înclinate. Pe versanții neuniformi, pe care nu se^pot face terase continui,. se execută terase individuale de-

Terase cu platformă continuă

tru a asigura lupta cu eroziunea. Totodată însă trebuie să asigurăm și suprafața necesară pentru nutriție, precum și teren pentru culturi asociate. Pe terase, cea mai potrivită așezare din punct de vedere tehnico-organizatoric a rîndurilor de pomi este Ia 1—1,5 m de baza taluzului în săpătură și paralel cu acesta.Plantatul este bine să se facă toamna, cînd regimul de ploi e mai favorabil, deoarece rădăcinile pomilor au' posibilitatea să-și vindece parțial rănile pînă la venirea înghețurilor. Se pot face plantații și în primăvară, însă cît mai devreme. Se recomandă să se facă în plus și îngrășarea la plantare, ad- ministrîndu-se la un pom 10—15 kg de bălegar bine fermen- tats pe solurile erodate, doza crește pînă la 20 de kg.
Formarea pomilor. Majoritatea pomilor ce s-au plantat pînă în prezent pe terase s-au format din pepinieră cu trunchi înalt sau semipitic, cu coroană piramidală. La plantare și în anii următori, coroana a fost condusă după principiile coroanei etajate — rărite. Acest1 sistem de formare are avantajul că asigură obținerea unui schelet puternic, însă împiedică de tim-

înființarea livezilor : pregătirea terenului înainte de plantare.Cel mai bun sistem de pregătire a solului în vederea înființării de livezi este desfundatul pe întreaga suprafață; pomii plantați pe teren desfundat au realizat sporuri de creștere pînă Ia 30 la sută față de cei puși în gropi. Lucrarea trebuie făcută pe curba de nivel, cu plugul reversibil. La ver- sanții mai lungi se recomandă : la o pantă mai mică, desfundatul în fășii, iar la o pantă mai mare, lucrări speciale de amenajare prin terasare. Lățimea fâșiilor desfundate trebuie să fie de cel puțin 3 m, iar orientarea lor — pe direcția viitoarelor rînduri de pomi, adică pe curba de nivel.
Terasarea terenurilor. Metode și tipuri de terase. în plantațiile de pomi se execută în mod obișnuit două feluri de terase : cu platformă continuă și individuale (adică platforma numai în jurul pomilor).Experiențele întreprinse la secția pomicolă Bilcești au arătat că versanții uniformi, cu panta pînă la 25 la sută, pot fi amenajați în terase prin arături repetate cu plugul reversibil. Prin terasarea și cultivarea diferitelor plante anuale care

numite și valuri potcoavă. Din datele obținute de noi pînă în prezent, cele mai bune rezultate dau pomii plantați pe terase continue.Construirea teraselor în jurul fiecărui pom este o metodă de amenajare folosită mult în prezent. Din experiența cîștigată pînă în prezent rezultă că terasele individuale trebuie să se construiască numai pe terenurile cu pante neuniforme.
îngrășarea solului. în urma degradării prin eroziune, solul este mult sărăcit sau chiar lipsit de elemente hrănitoare. Ca urmare, devine necesară îngrășarea organic-minerală. în acest scop, pentru regiunile cu precipitații abundente, se folosește bălegarul de grajd în cantitate de 20 tone la hectar, la care se adaugă 300 de kg de superfosfat și 250—300 de kg de azotat de aihoniu. Pe solurile acide, se mai administrează, o dată la 3 ani 2 500—3 000 de kg de var nestins.
Sistemul de plantare și plantarea pomilor. Pe terenurile în pantă neterasate, orientarea rîndurilor trebuie făcută pe curba de nivel. Pichetajul se face în paralelogram, laturile mici ale acestuia reprezentînd distanța dintre pomi pe rînd, iar înălțimea paralelogramului — distanța dintre rînduri. Trebuie să ținem seama de recomandările Consfătuirii țăranilor colectiviști de a îndesi cît mai mult pomii pe rînd,' pen

Ingrășarea solului

în anul plantării, urmînd a se lărgi în fiecare an pe măsură ce rădăcinile pomilor înaintează aproximativ cu cîte 0,5 m de o parte și de alta. Experiențele întreprinse la Stațiunea Voi- nești și la Bilcești au arătat că în regiunile cu precipitații abundente, pe podzol și soluri brune de pădure, cartoful, sfecla furajeră, varza, porumbul-siloz morcovii și chiar arbuștii fructiferi cultivați printre rîndurile de pomi din livezile tinere, dau producții asemănătoare culturilor pure, fără a stingheri creșterea și dezvoltarea pomilorPe versanții cu sol erodat amenajați în terase și plantați cu pomi asociați cu coacăz, numai beneficiile realizate din coacăze au fost de 70 ori mai mari decît cele ce se obțineau din fînețe de pe același versaht înainte de terasare.Veniturile realizate de la culturile asociate cu pomii pe terase acoperă toate cheltuielile, .inclusiv cele de terasare, în mai puțin de 5 ani. Pe un hectar de teren în pantă, neproductiv, amenajat în terase și plantat cu pomi asociați cu coacăz negru și diferite culturi anuale ca: varză, sfeclă furajeră, cartofi etc. s-a obținut în primii 5 ani un venit global de 43 065 lei. Din acesta s-au scăzut cheltuielile anuale aferente culturilor, precum și cele ocazionate de terasarea manuală și a mai rămas un beneficiu net total de 13.753 de lei.încheierea. procesului de colectivizare a agriculturii a creat condiții favorabile înființării unor plantații bine organizate pe terenurile în pantă și executării lucrării de amenajare. Folosirea în regiunile deluroase ale țării a experienței cîștigate pînă în prezent, va contribui la obținerea unor producții ridicate de fructe și la un preț scăzut.
Ing. VASILE POPA 

șeful secției pomicole Bilcești 
din cadrul Stațiunii experi

mentale agricole Argeș

ÎNVĂȚĂM POMICULTURA»

I
n cei trei ani, 
care au trecut, de 
la înființarea gos
podăriei ‘colective 
din Lerești, secto
rul nostru pomi
col a crescut de 
la aproximativ 50 de hectare, 
la. 234 de hectare, din care 
plantații tinere — 188 de hec

tare. Terenurile în pantă, 
plantate acum cu pomi, erau 
înainte necultivate, supuse 
eroziunii. Aceste terenuri tre
buiau luate în cultură și 
transformate în livezi întinse. 
Pentru efectuarea lucrărilor 
de amenajare, de plantare și 
de întreținere era. necesar un 
volum mare de muncă. Comi
tetul U.T.M., îndrumat de or
ganizația de partid, a înțeles 
că tineretul din gospodărie 
poate și trebuie să aducă o 
mare contribuție la realizarea 
acestui obiectiv important din 
planul de producției al gospo
dăriei. Ce-arn făcut noi ? O- 
biectivele prevăzute în acest 
plan au fost discutate cu ti
nerii în adunări generale 
U.T.M. Cu această ocazie s-au 
stabilit sarcini concrete — fie
care tînăr trebuia să sape cite 
10 gropi și să planteze pomi 
în ele etc. înaintea începerii 
lucrărilor, la fața locului se 
făcea o demonstrație practică 
de către un om de speciali

tate. In felul acesta am reușit 
să-i ajutăm pe tineri s& cu
noască bine tehnica plantării 
pomilor și să facă lucrări de 
bună calitate la sădirea a 7 000 
de pomi.

Ceea ce am făcut pînă în 
prezent în sectorul pomicol 
se poate spune că a fost lu
crul cel mai ușor. In fața co
lectiviștilor din Lerești, deci 
și a tineretului, se pune de- 
acum înainte problema exe
cutării întregului complex de 
lucrări din livadă: arături pe 
curba de nivel, îngrășarea te
renului, întreținerea terenuri
lor curate de buruieni și în
deosebi aplicarea lucrărilor d< 
formare a coroanei și de în
treținere a pomilor. Toate a- 
cestea necesită din partea ce
lor ce le execută, pe lîngi 
dragoste și îndemînare, și < 
serie de cunoștințe. în acest 
scop, au fost organizate în ca
drul gospodăriei noastre, îv. 
toamna anului trecut, două 
cercuri agrozootehnice cu un 
număr de 80 de cursanți. 
mare parte din ei fiind ti
neri. Pentru cei ce lucrau în 
sectorul pomicol, s-au ținui 
lecții speciale de pomicultură 
marea lor majoritate fiind 
completate cu lucrări practi
ce în livadă. Comitetul orga
nizației de bază U.T.M. a ur
mărit in permanență frecven
ța la cursuri a tinerilor, s-a 
preocupat de buna pregătire

a acestora, a inițiat studierea 
organizată a broșurilor de 
specialitate recomandate ca 
material bibliografic. Perio
dic, în ședințe de comitet, era 
analizată frecvența tinerilor 
înscriși și felul în care aceștia 
își însușesc cunoștințele pre
date la cursuri și lucrări prac
tice.

Una din lecții a tratat pro
bleme legate de combaterea 
eroziunii solului, acțiune ce 
avea să stea în acest an ir. 
centrul atenției colectiviștilor 
noștri pentru punerea în va 
loare a terenurilor în pantă 
neproductive. La chemare; 
organizației de partid, tinere 
tul a răspuns cu mult entu
ziasm, căutînd să pună U 
practică cele ' învățate la 
cursuri. Tinerii, mobilizați de 
organizația de bază U.T.M. 
au fost nelipsiți de la lucrări
le pentru terasarea celor 25 
de hectare planificate. Prin 
muncă patriotică, ei au. ame 
najat terase pe trei hectare 
din suprafața amintită, au să 
pat gropi și au plantat pomi 
Lucrările efectuate au cores 
puns tuturor cerințelor agro 
tehnicii.

Experiența practică ne-a do
vedit, așa cum am învățat de 
altfel, că și în pomicultură, 
ca și în celelalte sectoare de 
producție, putem obține rezul
tate mereu mai bune numai 
printr-o corespunzătoare pre
gătire profesională a oameni

lor care lucrează aici. La gos
podăria noastră această pro
blemă se pune cu atît mai 
mult cu cît pomicultura va 
deveni în viitorul apropiat 
sectorul de bază, lată de ce, 
prin grija organizației de 
partid și a consiliului de con
ducere, am pregătit cu deose
bită atenție învățământul a- 
grotehnic de trei ani ale că
rui cursuri au început. In ca
drul acestei adevărate școli 
profesionale avem și un cerc 
de pomicultură frecventat de 51 de cursanți; mai mult de 
jumătate dintre ei sînt tineri. 
Am predat pînă acum prime
le două lecții. Demonstrațiile 
practice le facem ținînd sea
ma de tema lecției și de pla
nul de producție al gospodă
riei. De exemplu, continuăm 
lucrările de amenajare a te
renului și de plantări și pre
gătim materialele necesare 
pentru îngrijirile de iarnă 
ale livezii. Astfel înarmați cu 
un bogat bagaj de cunoștințe 
teoretice și practice,. colecti
viștii noștri vor participa cu 
mai multă competență la în
făptuirea obiectivelor planului 
de producție al gospodăriei cu 
privire la dezvoltarea sectoru
lui pomicol, la creșterea pro
ducției de fructe.

ing. MIRCEA DRAGOTEANU 
secretarul organizației de bază 

U.T.M. din G.A.C. Lerești

puriu executareg lucrărilor de pe terase, reducînd în același timp și suprafața ce poate fi afectată culturilor asociate. Pentru a înlătura aceste neajunsuri se recomandă în formarea coroanei pomilor plantați în terase palmeta italiană regulată, întrucît un pom astfel condus se pune repede pe rod, dă fructe multe, frumoase, de bună calitate șl la un preț de cost redus.
întreținerea solului și culturile asociate în primii ani de la 

înființare. în primii ani, trebuie să se creeze pomilor cele mai bune condiții de creștere ; totuși, intervalele dintre rînduri este economic să fie cultivate cu plante ce nu împiedică buna dezvoltare a acestora și dau producții, mărind rentabilitatea livezilor. Pe rîndurile de pomi, trebuie lăsată o fășie cu solul în permanență mobilizat. Lățimea acestei fășii va fi de 2 m Formarea coroanei pomilor

Producții sporite 

venituri mari
în 1956 am început 

o largă acțiune (le 
plantare a pomilor pe 
terenurile supuse ero
ziunii, ajungînd ca a- 
cum să avem o livadă 
tînără pe o suprafață 
de 245 de hectare, în 
masiv. Pentru ca plan
tațiile tinere să poată 
crește bine și repede, 
s-a dat o atenție deo
sebită lucrărilor de în
grijire : arături pe
curbe de nivel, iar 
unde terenul a fost 
mai accidentat — tera
se individuale de 3 pe 
3 metri. S-au făcui 
apoi tăieri de formare 
a coroanei și acolo 
unde a fost nevoie tă
ieri de fructificare.

La această acțiune 
de mare importanță e- 
conomică pentru gos
podăria noastră colec
tivă, o contribuție deo
sebită au adus-o tine
rii. Pe lingă faptul că 
au luat parte la toate 
lucrările din livadă, ei 
au săpat, prin muncă 
patriotică, peste 12 000 
de gropi, au ajutat la 
plantarea pomilor. Cînd 
organizația de partid a 
cerut comitetului U.T.M. 
să antreneze £0|i xine-

rii Ia această acțiune, 
am făcut un plan de 
muncă, în care am pre
văzut ce trebuie să facă 
tinerii, plan pe care 
l-am pus în dezbaterea 
unei adunări generale 
deschise a organizației. 
Cu acest prilej s-a sta
bilit ca șase tineri să 
lucreze alături de teh
nicieni la pichetat, al
ții să lucreze în echi
pele de stropit, apoi 
14 tineri să lucreze în 
permanență Ia livezile 
noi. Membrii comitetu
lui U.T.M., pe parcurs, 
au stat de vorbă cu 
brigadierii și tehnicie
nii pentru a afla de la 
aceștia cum execută ti* 
nerii lucrările mai pre
tențioase : tăierile de 
formare a coroanei, de 
reîntinerire, pentru a 
lua măsurile necesare 
în scopul îmbogățirii 
cunoștințelor profesio, 
nale ale acestora. Ast
fel, tinerii care lucrau 
în pomicultură au fosl 
îndrumați să participe 
la conferințele de spe
cialitate, la consfătui
rile de producție și, 
în iarnă, la cursurile 
învățămîntului agro
tehnic.

Aplicarea de către 
majoritatea colectiviș
tilor a metodelor a- 
vansate în pomicultu
ră, a dus la obținerea 
unor producții sporite 
de fructe. De exemplu 
în 1962 am obținut o 
recoltă totală de 
135 000 de kg de pru
ne, 71 500 de kg de 
mere, 3 000 de kg de 
pere, 1 000 de kg de 
cireșe etc. Sporurile 
s-au obținut în princi
pal pe baza creșterii 
producției de fructe la 
hectar. Deși este pre
dominantă producția 
de prune. în anul 1962 
ea a scăzut față de 
cea obținută în 1961. 
Și va scădea în conti
nuare pînă la un pla
fon stabilit (prin înlo- 
cuirea plantațiilor bă- 
trîne) în favoarea 
producției de mere, 
pere, cireși.

Creșterea producții
lor de fructe a făcut 
să crească și veniturile 
obținute de gospodărie 
din pomicultură: în a- 
nul 1960 gospodăria a 
realizat 171 100 de lei, 
în anul 1961 suma dc 
214 900 de lei, iar în

anul acesta veniturile 
se vor ridica la peste 
250 000 de Iei.

Gospodăria noastră 
are în perspectivă să 
dezvolte mult, în anii 
ce urmează, sectorul 
pomicol. E prevăzut ca 
pînă în anul 1965 să a- 
jungem la 340 de ha 
cu pomi. Numai în a- 
nu! acesta vom planta 
32 de hectare. Acțiu
nea este în curs de 
desfășurare. Comitetul 
organizației U.T.M. i-a 
mobilizat pe toți tine
rii colectiviști 1» reali
zarea acestui impor
tant obiectiv, care con
tribuie Ia întărirea e- 
conomică și organiza
torică a gospodăriei 
noastre. Cu contribuția 
tineretului se vor plan
ta anul acesta 16 hec
tare cu pomi și se vor 
lega plase de nuiele 
pentru protecție în ju
rul a 10 000 de pomi 
tineri.

DUMITRU ȘERBAN 
tehnician agronom 

secretarul organizației 
de bază U.T.M.

din G.A.C. Vlădești
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e desprind din 
cele prezentate 
în această pa
gină o seamă 
de metode bu
ne, multe din 
ele deosebit de 

i perioada în 
ne găsim. Principa- 

de cîmp s-au
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utile pentru 
care 
lele munci 
terminat ; sînt, deci, sufi
ciente forțe care pot fi în
drumate spre lucrările din 
pomicultură. Este bine să 
continuăm acum acțiunea 
de amenajare a terenurilor 
slab productive, de plan
tare a pomilor, de întreți
nere a livezilor.

Din cele prezentate 
pagina noastră, rezultă 
necesitatea însușirii de că
tre tineri a cunoștințelor 
despre pomicultură. Este 
perioada cea mai prielnică 
acestui scop. Organizațiilor 
de bază U.T.M. din gospo
dăriile colective (mai ales 
celor din regiunile pomi 
cole) le revine sarcina să 
se ocupe cu toată atenția 
de frecvența tinerilor la 
cursurile învățămîntului a- 
grozootehnic de trei ani, 
de participarea activă a 
acestora la lecțiile și de
monstrațiile practice, de 
studierea organizată a li
teraturii de specialitate.

Pe această cale va crește 
contribuția tineretului la 
dezvoltarea patrimoniului 
pomicol, la creșterea pro- J 
ducției de fructe.
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O interesantă discuție am 
purtat zilele trecute la Cluj cu 
patru tovarăși profesori eu o 
îndelungată experiență didac
tică științifică în ținerea ex
punerilor în fața elevilor. Erau 
prezenți la discuție tovarășii: 
Emanoil Vasile de la Școala 
medie „Mihaii Eminescu,“ 
Tărmure loan de la 
profesională de pe 
M.I.U., Hadhâzi Ilonda 
Școala medie nr. 11, 
Ion de Ia Școala tehnică sani
tară.— Subiectul discuției — preocuparea pentru expunere ■de calitate. Expunerea asupra căreia s-a purtat discuția a fost: „Morala comunistă, morala epocii construirii socialismului și comunismului. Educația morală a tineretului — sarcină principală a organizațiilor U.T.M. din școli”.— Idei clare, bine concepute, formulate limpede, fără a face risipă de cuvinte, fără prețiozități — cu aceste precizări a intrat în discuție tov. Emanoil Vasile. Cu cît vom reuși să curățăm frazele noastre de cuvintele de prisos, de prea multe întortocheri inutile, cu atît vom putea exprima gîn- duri clare, vom putea să ținem încordată atenția ascultătorilor asupra ideilor. După ce îmi sînt mie însumi clare ideile, adică după pregătirea temeinică a expunerii, caut cea mai potrivită formă de exprimare și cele mai edificatoare exemple. Astfel, la expunerea referitoare la morală, cînd voi vorbi despre faptul că elevii, viitori specialiști, viitori intelectuali, trebuie să se pregătească temeinic, continuu, voi

Școala 
lingă 

de Ia 
Anuța

da exemplul lui Lenin pe ca- re-1 caracterizau o sîrguinciozi- tate, o scrupulozitate și o voință rar întîlnită de a cunoaște cît mai mult, de a pătrunde în profunzimea lucrurilor. Voi citi chiar din cîteva opere literare care surprind a- ceste trăsături de caracter ale lui Lenin. Ca și anul trecut, voi căuta ca expunerea să evidențieze fapte care să vor-

definirea moralei, caracterul istoric și- de clasă al moralei, opoziția fundamentală între morala burgheză și morala proletară, trăsăturile moralei comuniste, educația prin muncă, educația patriotică și inter- naționalistă, comportarea în societate.Deși vorbesc liber, obișnuiesc să am la mine și textul, pentru ca din cînd în cînd să

la acei care dau dovadă de superficialitate în pregătirea generală, care se mai fac purtători aț unor aspecte străine profilului moral al tînărului nostru.Pentru mine accesibilitatea expresiilor a limbajului constituie o preocupare permanentă. Nu este vorba aici de a coborî nivelul expunerii, de a vulgariza ideile ei, ci e vor-

nea, exemple din opere literare, din filme. Vom organiza chiar vizionarea de filme educative care subliniază puternice trăsături de caracter pe care le amintim în expunere. Așa am procedat în anul trecut după vizionarea filmelor „Cer senin“ și „Balada soldatului".Vom căuta ca prin exemple concrete să creăm o puternică

INFORMATI!
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In cadrul marilor aniversări re
comandate de Consiliul Mondial 
al Păcii, Uniunea Compozitorilor, 
din R. P. Romînă a organizat marți 
seara o iestivitate consacrată Îm
plinirii a 100 de ani de la naște
rea marelui compozitor Claude 
Debussy.

La iestivitate au luat parte 
membri ai Uniunii Compozitorilor 
din R. P. Romînă, muzicieni, com
pozitori, reprezentanți ai Ministe
rului Aiacerilor Externe,

Au fost de față membri 
gației Franței la București.

Muzicologul Radu Gheciu 
ierențiat despre viata și 
compozitorului.

Artista emerită 
a interpretat 
caetul 11.

ziariști, 
ai Le-

a con- 
opera

Silvia Șerbescu 
la pian „Preludii"

★plecat la BagdadMarți au
acad. Emil Ccmdurachi și prof. 
univ. Tudor Bugnariu, mem
bru corespondent al Acade
miei R. P. Romîne, decanul 
Facultății de Filozofie din 
București, pentru a participa 
la festivitățile ce vor avea loc 
cu ocazia
Bagdad și 
de ani de 
fului, arab

mileniului orașului 
aniversării a 1 000 
la nașterea jilozo- 
Al. Kindi.

(Agerpres)

ÎN ATENȚIA LECTORULUI:

Calitatea expunerilorbească prin ele însele. Mă voi referi la exemplul lui Ilie Pin- tilie care reușea să însuflețească, să anime pe cei cărora li se adresa, tocmai prin aceea că se referea la fapte concrete, concludente.Tov. Emanoil s-a referit în continuare la alte lucrări literare printre care „Povestea unui om adevărat“, „Poezii despre Roaită” și altele.— Aș vrea să împărtășesc și eu unele din preocupările mele pentru lecția amintită — interveni în discuție tov. Anuța Ioana de la Școala tehnică sanitară. Eu îmi întocmesc întotdeauna expunerea în scris, căutînd să clarific neapărat problemele de bază ale temei respective. La lecția despre morală, mi-am fixat ca probleme de bază următoarele:

mă pot ghida după el, pentru ca unele definiții, fragmente din opere literare, versuri să Ie am la îndemînă. Exemplele cu caracter general eu le selecționez de fiecare dată din presa cală, trivit crete vorbesc despre tineri care prin comportarea lor dau dovadă de pasiune în muncă, sînt modele de Vorbind negative, stre. voi festă ele buie să facă organizația U.T.M., fiecare elev în parte pentru a le înlătura. Voi avea grijă să mă refer la acei elevi și eleve care nu dau atenția cuvenită stagiului de practică,

centrală, din presa lo- Acolo unde este po- folosesc exemple con- din școala noastră,
comportare în viață- de unele manifestări străine moralei noa- arăta cum se mani- în școală și ce tre- i facă

ba de grija ca păstrînd un nivel corespunzător, să nu fac abuz de exprimări pretențioase, academice, care depășesc puterea de înțelegere a elevilor.— Noi, lectorii de la Școala medie nr. 11, a luat cuvîntul tovarășa profesoară Hadhâzi Ilonda — discutăm în colectiv expunerile sau tematicile pregătite. Așa am făcut și cu lecția de morală ce urmează să o predăm peste puțin timp. Noi, ca și tovarășii care au vorbit pînă acum, ne-am propus să lămurim unele aspecte teoretice. Vom insista însă mai puțin asupra lor îndeosebi la clasa a Xl-a, ai cărei elevi au deja asemenea cunoștințe de la disciplinele sociale. Pentru a nu face expuneri searbede, rigide, vom folosi, de aseme-

și sănătoasă opinie împotriva acelor elevi care muncesc sub posibilități, care uneori caută să înlocuiască o ___'stită de pregătire prin copierea la teze sau la examene.— Mai discuție Tărmure că elevii au cerut nere despre morală, deoarece în programa analitică de învățămînt nu este prevăzut nimic în acest sens. După ce am Cost pregătiți la cabinetul de partid pe oraș, ne-am consultat asupra ideilor principale pe care le vom urmări. In funcție și de specificul școlii noastre, ne-am gîndit să insistăm mai mult pe educația prin muncă. Să arătăm că munca sîrguincioasă, perseve-

muncă cin-
întîi, intervine în tovarășul profesor Ion, vreau să spun de la școala noastră să audieze o expu-

rentă îl educă Pe om, îl dezvoltă fizic și spiritual. Vom da exemple de tineri absolvenți din promoțiile trecute care au mers în producție bine pregătiți, care s-au încadrat repede în viața colectivului și au devenit la puțin timp fruntași în producție, tineri cărora nu le este străin' colectivismul în muncă, întrajutorarea tovărășească, comportarea civilizată, activitatea obștească. Dar nu ne vom sfii să arătăm că unii din absolvenți, care au neglijat pregătirea generală a lor în timpul școlii, care nu s-au preocupat pentru lărgirea orizontului de cunoștințe de cultură generală, nu au făcut față cerințelor producției. Unii chiar nici nu s-au prezentat la locul de muncă acolo unde au fost repartizați. Aceștia vor fi aspru criticați în expunerile noastre. Vom insista în expunere pe necesitatea cunoașteri; mai temeinice de către elevi a limbii romîne, a matematicii, a problemelor interne și internaționale.Și eu obișnuiesc să scriu fie în întregime expunerea sau numai un plan detaliat în care să fie cuprinse anumite definiții, caracterizări, exemple și cîteva concluzii ce se impun ia sfîrșitul expunerii.Tovarășii profesori au vorbit în continuare despre necesitatea argumentării temeinice a expunerilor, despre cunoașterea celor mai recente documente de partid, despre exactitatea exprimărilor și a formulărilor, a recomandărilor unui material bibliografic bine ales.
M. VOICULESCU

al Sindicatelor din R. P. Rominaîn zilele de 26 și 27 noiembrie 1962 a avut loc Plenara Consiliului Central al Sindicatelor din Republica Populară Romînă.Tovarășul Martin Isac, președintele C.C.S., a prezentat raportul privind activitatea sindicatelor pentru îndeplinirea planului de stat pe anul 1962 și sarcinile ce le revin în lumina hotărîrilor recentei plenare a C.C. al P.M.R. pentru realizarea planului pe anul 1963.La plenară s-a prezentat o informare cu privire la activitatea sindicatelor în domeniul

cum și proiectul de buget al ■asigurărilor sociale, planul de trimitere la tratament bal* near și odihnă și proiectul de buget al sindicatelor pe anul 1963.în legătură cu problemele dezbătute, plenara C.C.S. a stabilit măsurile corespunzătoare.Plenara a eliberat din func- ția de secretar al C.C.S. pe tovarășul Alecu Costică, care a primit alte însărcinări, și a ales în prezidiul C.C.S. pe prof. ing. Constantin Dincu- lescu, președintele Consiliului Național al Inginerilor și Teh* nicienilor.protecției muncii,

• Secțiile 
schi ale asociați
ilor sportive din 
Sinaia și Bușteni 
s-au pregătit din

■,<y
zK- timp pentru bu-

_ na desfășurare a

ciațiile

competițiilor din 
sezonul de iarnă. 
Schiorii din aso- 

Caraimanul, Carpați și

învață continuu
și vei munci bine

Se vede că proiectul merge 
bine, altfel de unde așa lu
mină veselă pe chipul ute- 
mistei Irina Schusser, fruntașă 
a secției proiectări din Uzina 

de strunguri din Arad ?
Fofo : N. STELORIAN

(Urmare din pag. I)

mină posibilități multe pentru a 
populariza cartea tehnică, pentru 
a face cunoscută experiența înain
tată. Tinerii sînt dornici să citească 
lucrări în specialitatea în care lu
crează. Biblioteca tehnică este însă 
încuiată de multă vreme. Se pune 
întrebarea: ce a făcut comitetul 
U.T.M. ? Am consultat planul de 
muncă a| organizației. Este știut că 
prevederile acestuia indică modul 
în care acționează organizația 
înfr-o anumită problemă. Spre mi
rarea noastră în plan nu sînt tre
cute acțiuni care să-i ajute pe ti
neri să-și îmbogățească cunoștin
țele profesionale. De altfel tre
buie SPUS că adunările generale 
U.T.M. n-au avut în atenție pre
gătirea tinerilor, participarea uno
ra la cursuri (cînd acestea au func
ționat). Dacă s-ar fi popularizat 
Cartea tehnică, dacă s-ar fi orga
nizat discuții operative asupra u- 
nor deficiențe ivite în procesul 
de producție tinerii ar fi simțit mai 
mult sprijinul organizației U.T.M.

Față de această situație trebuie 
să se ia neîntîrziat măsuri.

In fabrică lucrează peste 3 700 
muncitori (muiți tineri), cîteva 
sute de meșteri și ajutori de meș. 
teri, aproape 60 de ingineri. Uti
lajul modern cu care este înzes
trată întreprinderea ieșeană, pro
cedeele tehnologice noi, impun 
celor care lucrează aici un studiu 
continuu, aprofundat.

Pentru aceasta conducerea fa
bricii, comitetul sindicatului tre. 
buie să organizeze cursuri diferen
țiate, pe schimburi și profesii. 
Inginerii, maiștrii cu experiență 
să fie antrenați în întocmirea unor 
tematici care să asigure tinerilor

nevoie, 
neajun- 
ingineri

cunoștințele de care au 
să ajute la lichidarea unor 
suri. Dintre cei mai buni 
și maiștri să fie recrutați lectori 
care să însoțească expunerile teo
retice cu demonstrații practice- 
Odată deschise cursurile, organi
zația U.T.M. are datoria să desfă
șoare o temeinică muncă politică, 
să urmărească nu numai frecventa, 
ci și calitatea lecțiilor, modul cum 
se pregătesc cursanții, cum aplică 
cunoștințele acumulate. Paralel cu 
aceasta, în colaborare cu cabinetul 
tehnic și biblioteca tehnică, orga
nizațiile U.T.M. au datoria să or
ganizeze popularizarea cărților de 
specialitate, să inițieze concursuri 
pe teme profesionale, prezentarea 
de recenzii, privind noutățile din 
industria textilă.

In fabrică sînt muiți tineri frun
tași. Experiența acestora ar trebui 
larg popularizată. Fruntașii ar putea 
fi invitați să vorbească despre me
todele lor de muncă, să se ocupe 
de ridicarea tinerilor 
urmă. In jurul tău nici 
— iată o cerință care 
prindă viață.

La rîndul său biroul 
orășenesc U.T.M. are 
ajute mai mult organizația U.T.M. 
din această fabrică. Ar ii bine ca, 
pentru o perioadă, un activist al 
comitatului orășenesc U.T.M. să 
primească sarcina să ajute efectiv 
organizarea acțiunii de ridicare a 
calificării profesionale.

Calitatea și calificarea sînt două 
lucruri de nedespărțit, nivelul de 
pregătire profesională influențînd 
asupra calității. Pornind de la acest 
adevăr, 
buie să 
zăfoare 
învețe.

Conferirea Ordinului 
„Steaua Republicii 
Populare Romîne'' 

clasa I tovarășului Petre 
Constantinescu-lașiPrin decret al Consiliului de Stat al R. P. Romîne, tovarășul Petre Constantinescu- lași a fost distins cu Ordinul „Steaua Republicii Populare Romîne“ clasa I cu prilejul împlinirii a 70 de ani de la naștere, pentru activitate îndelungată în mișcarea muncitorească și contribuția adusă la construirea socialismului, la dezvoltarea științei și culturii. (Agerpres)

rămași în 
un codaș 
trebuie să

comitetului 
datoria să

'I ititorul care Mgi s-ar aștepta să Țf . găsească în a- i ceasta carte ! | narațiuni în l care să fie cultivat fabulosul aventura încărcată
verificat de practică, tre
se ia măsurile corespun- 

pentru ca toți tinerii să

folosiri cu încredere 
produsele fabricii 
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ostentativ, de peripeții palpitante și eroul excepțional, inventator al unor mașini de tipul acelora descrise de Wells, se va înșela. Așa cum se va înșela și cel ce va căuta aici fantasticul hoffmanian sau atmosfera proprie scrierilor unde ipoteza științifică este suprasolicitată pînă la absurd. Mihu Dragomir operează și el cu date oferite de cuceririle științei, își imaginează și el călătorii cu astronave, dueîndu-și la un moment dat eroii în alte sisteme planetare decît al no- . stru, emite ipoteze pe care le ilustrează în tulburătoare momente dramatice („Legenda îngerilor“ de pildă), dar se ferește de obicei să dea faptelor înfățișate tenta nefirescului, a irealului, a incredibilului. în centrul atenției sale rămîne mereu omul, interpretat în valorile lui spirituale de ființă socială ajunsă pe treptele superioare ale desa- lienării. în aceasta stă de altfel și principalul merit al volumului.Eroii lui Mihu Dragomir, viețuiesc, în majoritatea cazurilor, într-un viitor relativ îndepărtat, într-o perioadă a evoluției umane care, solicită intens imaginația multor autori de literatură de anticipație. Nu puțini însă ajung să sacrifice adesea înfățișarea complexă, firească, tonifiantă

(Urmare din pag. 1)

grupei, cu biografii asemănătoa
re. Toți, la fel de tineri, sînt 
aproape Ia fel de maturi în 
ceea ce privește felul în care-și 
privesc principala lor îndatorire 
de acum — învățătura. S-au îm
prietenit destul de repede. S-au 
obișnuit să discute mult îm
preună. Au discutat îndelung 
anul trecut cazul colegului lor 
Roșea Gheorghe, care umbla me- 

' reu cu cărțile Ia el, vorbea de 
școală („așadar își dădea sea
ma cît trebuie să învețe”) dar... 
nu învăța, nu participa la gru
pele de învățătură, nu primea a- 
jutorul colegilor Ș* care, în cele 
din urmă, a rămas și repetent...

Acum, membrii grupei 960 se 
preocupă de un alt coleg, Gheor
ghe Nicolae, care „ridică pro
bleme”.

„Față de noi înșine trebuie să 
avem cele mai mari pretenții” 
și-au spus membrii grupei 960, 
și au trecut la organizarea ace
lor grupe mai mici de învățătură 
care anul trecut s-au dovedit a 
fi foarte folositoare.

...„Principala îndatorire a stu
dentului este de bună seamă 
învățătura” — spune tovarășul 
profesor SONEA PETRE, de la 
catedra de Electricitate și Ma
șini electrice. în învățământul 
superior învățătura se desfășoa-^ 
ră mai ales sub forma studiului 
individual. Cursurile, seminariile, 
proiectele sînt mai mult pentru 
orientare. La curs de multe ori 
nu se pot da toate elementele, 
ci numai cele de bază. Mai sînt 
studenți care vin Ia examen cu 
caietul de notițe de la curs. în- 
tr-adevăr, acestea sînt cunoștin
țele minime obligatorii. Dar 
nota de 5 sau 6 pe care o obțin 
în asemenea condiții nu trebuie 
să-i mulțumească. Ei trebuie să 
cunoască 
șterea se 
grafiei, 
mentarea 
învățătură, 
poate face decît o reconsidera
re sumară a cunoștințelor pen
tru reîmprospătare”.

„în ceea ce privește formele 
de învățămînt din institut — 
spune tovarășul profesor ED- 
MOND NICOLAU — aici parti
ciparea studenților se cere să 
fie activă, nu numai prin frec
ventarea tuturor acestor forme, 
ci și prin pregătirea prealabilă 
pentru fiecare din ele : înaintea

mult mai mult. Cunoa- 
face pe baza biblio* 
E necesară apoi sedi* 
și ritmul susținut de 

în sesiune nu se

iubești profesiunea...
unui curs nou trebuie citite cele 
vechi pentru că altfel uneori 
nici nu se pot lua notițe, iar în 
ceea ce privește lucrările prac
tice din laborator, citirea în 
prealabil a îndrumarului este cu 
atît mai necesară cit cît stu
dentul nu mai are posibilitatea 
să-și completeze în acest caz la 
bibliotecă sau acasă unele cu- 
noștințe ce s-au scăpat, așa cunt 
poate să ’ 
curs“.

„Avem in nisiiiuiui nostru 
boratoare foarte bine dotate 
vorbește
MARINESCU NICOLAÉ, profe
sor la catedra telefonie-telegra
fie — cu tot utilajul existent 
astăzi în producție, începînd de 
la aparatele telefonice, pînă la 
cele mai complicate centrale au
tomate, cu toate aparatele de 
măsurători necesare. Legătura cu 
producția se mai realizează și 
prin practica în producție efec
tuată de studenți și prin alege
rea unor anume teme solicitate 
de întreprinderi 
rile științifice.
didactice din institut fiind soli
citate deseori în rezolvarea unor 
probleme din producție, toate 
aceste probleme le discută și cu 
studenții ; Ia curs 
capitole informative

facă în cazul unui

în institutul nostru la-

tovarășul prorector

pentru cercu-
Apoi, cadrele

cele mai noi cuceriri ale 
nicii“...

„Noi, cadrele didactice 
spune tovarășul profesor C. 
DINCULESCU, rectorul Institu
tului politehnic București—tre
buie să ne străduim să formăm în 
mintea studenților noștri con
cepția despre progres, despre 
exigența în muncă, despre nive
lul superior la 
se pregătească, 
studenții noștri 
nuă, ordonată, 
studentul să pătrundă în miezul 
problemelor, să ajungă la cauza 
fenomenelor, să știe să deose
bească esențialul de amănunt, 
să deprindem studenții să înde
plinească complet, la timp și Ia 
un nivel superior toate obliga
țiile ce le revin. Pentru aceasta 

cel 
noi, 
noi

munca

teli-

care trebuie să 
Să deprindem 

cu munca conti- 
ritmică, în care

trebuie să fim exigenți la 
mai înalt nivel, mai întîi 
cadrele didactice față de 
înșine, față de toată 
noastră de zi cu zi, iar această 
exigență s-o manifestăm apoi în 
mod armonios și față de studen
ții noștri care vor înțelege ast
fel că lupta pentru calitate, în 
patria noastră în care se desă
vârșește construirea socialismu
lui, trebuie să se dea la un nivel 
superior“

Voința, care în sezonul trecut au 
cucerit 9. titluri de campioni re
publicani și cupa R. P. Romîne 
pe echipe, la probele alpine, fac 
de 4—5 ori pe săptămînă antre
namente. Cu acest prilej s-au re
marcat numeroși sportivi tineri 
proveniți de la centrele de schi.

în vederea deschiderii sezonului 
au fost curățite și puse la punct 
pirtiile de slalom și coborîre din 
masivul Bucegi și cele de fond de 
la Bușteni. De curînd, la Sinaia, 
s-au terminat lucrările telefericului 
care-i va purta pe amatorii spor
turilor de iarnă de la cota 1 400 
pînă în Creasta Furnicii.

• Pe patinoarul artificial din 
parcul ,,23 August” cu începere de 
la ora 19, echipa selecționată de 
hochei pe gheață a țării noastre 
intilnește astăzi de la ora 19 e- 
chipa cehoslovacă Tesla Pardubice. 
Cele două echipe se vor întîlni 
joi în meci revanșă.

• Echipa selecționată masculină 
de handbal a R. P. Romîne a ob
ținut la Leningrad cea de-a 5-a 
victorie a turneului pe care-1 în
treprinde în U.R.S.S. Handbaliștii 
romîni au învins cu scorul de 
25—12 (19—9) selecționata Lenin
gradului care și-a făcut un promi
țător debut internațional opunînd 
o dîrză rezistență campionilor 
mondiali. De remarcat că în minu
tul 15 tabela de marcaj indica : 
5—5. In continuare handbaliștii 
romîni și-au impus jocul condu- 
cînd cu 14—11, 20—11, 23—13 și 
25—14. Din echipa romînă s-au re
marcat Ivănescu, Mozer, Tellman 
și Costache II care au înscris cîte 
4 puncte. Înainte de a pleca în 
Finlanda, echipa de handbal a 
R. P. Romîne va mai susține un 
meci amical la Leningrad.
• Echipa feminină de handbal 

Rapid București debutează joi în 
noua ediție a „Cupei 
europeni" întîlnind la 
maghiară Spartakus 
Din echipa feroviară 
printre altele Elena Hedeșiu, Ana 
Boțan, Irina Hector și Constanța 
Dumitrescu.

campionilor 
Tata echipa 

Budapesta, 
fac parte

(Agerpres)
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celebrității
® Astăzi se 

vor disputa întîi- 
nirile penultimei 
etape a turului 
campionatului cat. 
A la fotbal. Pe 
stadionul Repu
blicii din Capita
lă cu începere de 
la ora 16, la lu
mina reflectoarelor se va desfășura 
jocul dintre echipele Dinamo Bucu
rești și Știința Cluj, în deschidere 
la ora 14,15 vor juca echipele de 
tineret ațe celor două cluburi.

In j'ară au loc jocurile : Steagul 
Roșu Brașov—Progresul 
Bacău—Crișana Oradea ; 
Lupeni—Rapid București; i 
Iași—Viitorul București și 
rad—Știința Timișoara.
Steaua—Petrolul Ploiești a 
minată deoarece astăzi la 
echipa ploieșteană susține 

,țplur. din dyăflrul 
tîrguri".

Dinamo 
Minerul 
C.S.M.S. 
U.T. A-
Partida 

t fost a- 
. Leipzig 

> meciul 
i .orașele*..se predau 

legate

« '

în biblioteca Institutului pedagogic de 3 ani din orașul Bacău

'mir: „Povestiri deocamdată fantasticeși aprofundată a omului viitorului, sub raportul moral-spi- ritual al existenței acestuia, de dragul unor problematice ipoteze. In viziunea lor, în realitate tehnocratică, omul e redus la scheme care concurează cu acelea răspîndite în matematică, fizică sau chimie, preocupările lui sînt unilaterale, viața sufletească e sărăcită pînă la limită. Eroii lui Mihu Dragomir, în schimb, iubesc, muncesc, învață, prin încercări dramatice îi afectează profund, știu bucuria dar și tristețea,
trec care ce e feri-

rosimile. Acolo unde acest interes major pentru caracterologie este însă eludat, iar scriitorul se complace în a demonstra, operînd cu scheme abstractjzante, practică a omului societatea viitoare re cu Griffin“), artistic este nesatisfăcător: personajele sînt, în fapt, vidate de orice conținut sufletesc concret, devenind neinteresante, iar polemica fățișă sau disimulată cu confrații care descriu idilic viitorul, insuficient de convingătoare, atîta vreme cît unor ipoteze

inutilitatea invizibil în („Reîntîlni- rezultatul

mai avem de-a :...e cu anticipații. ci cu tentativa de a da o explicație materialistă unej legende învăluite de milenii în colburile misticismului. îngerii de care, vorbesc miturile nu au fost altceva decît locuitori ai altor planete, veniți pe Pămînt, pe „planeta albastră“, cu ajutorul u- nei astronave. Pe atunci mîntenii se găseau abia prima fază a evoluției lor mane, în „epoca primeiniști“. Considerați a fi „fii soarelui”, astronauților lj s-au adus ofrande ca unor zei. Și așa s-ar fi născut mitul. Ipo-
pă- în u- li- ai

cirea dar și dorul, manifestă o largă receptivitate pentru tot ceea ce e frumos, înălțător, cu adevărat uman, ascultă transportați muzica simfonică („Pe lungimea de undă a Cosmosului“), trăiesc intens sentimentul sublimului con- templînd pe pînză marea violetă de pe Tau Ceti („Omul planetă“) sau peisajul îmbătător de pe Fulgul alb („Natura inversă“). Relevînd în personajele sale dominante psihologice familiare omului înaintat al epocii noastre, Mihu Dragomir are posibilitatea de a rezolva relația realist- fantastic în favoarea primului termen și de a-i oferi, ca urmare, cititorului încrederea că narațiunile incluse în volum aduc realități perfect ve-

discutabile li se opun altele riu mai puțin incerte.„Reîntîlnire cu Griffin” e- vidențiază însă pasiunea lui Mihu Dragomir pentru literatura de probleme. Pasiunea aceasta e prezentă într-un fel sau altul și în celelalte povestiri, dînd narațiunilor o finalitate care atinge, în unele sectoare ale ei, și chestiuni ce intră în preocuparea oamenilor de știință. Fenomenul e specific „Naturii inverse“, unde eroii fac cunoștință anti-materia, iar sub un port mai larg „Legendei gerilor“, unde scriitorulcearcă să acrediteze, cu mijloacele fantasticului, o interesantă ipoteză privind originea unuia din cele mai răspîndite mituri. De data aceasta nu

cu ra- în- în-

teza e, fără îndoială, îndrăzneață. Mihu Dragomir mai discutase interpretîhd „calendarul venusian“, și într-un articol publicat în „Luceafărul“. Plauzibilă sau nu sub raport științific, ea rămîne oricum o replică literară meritorie dată legendei biblice și numeroaselor variante cu caracter mistic ale acesteia.„Legenda îngerilor“ pune însă în lumină, odată cu interpretarea materialist-ate- istă a originii miturilor, și ideea majoră că materia organică s-a realizat în formele ei superioare nu numai pe Terra. ci oriunde condițiile apariției vieții înlesnesc acest salt. Astronauții veniți pe „planeta albastră“, adică pe Pămînt, sînt oameni ca și locui-

torii acesteia din urmă, la un nivel de civilizație sensibil diferit; eroii din „Pe lungimea de undă a Cosmosului? recepționează o muzică tulburătoare transmisă de pe o planetă încă neidentificată, „prima simfonie a înfrățirii planetelor“. Ideea înțelegerii firești dintre semeni, idee profund umanistă, ajunge a fi proiectată de Mihu Dragomir, nu numai pe coordonatele geografice ale globului nostru, ci și în planul infinit al macrocosmului configu- rînd prin meditațiile demografice ale unuia din eroi, sentimentul sublimului. în subtext, abordînd astfel problema, scriitorul polemizează cu acei autori de literatură științifico-fantastică pentru care viața de pe alte planete s-ar organiza în forme umane monstruoase, iar întâlnirea pă- mînteanului cu acestea s-ar solda cu teribile și nesfîrșite războaie. Viziunii pesimiste a unor atari autori, ca și viziunii nu mai puțin pesimiste, în concluziile sale, a lui din „Mașina timpului“, Dragomir îi opune, în călătorii în viitor sau în trecutul foarte îndepărtat, o viziune optimistă, de romantism înălțător și fortificant, sugerînd, prin anticipațiile sale, că cele înfățișate sînt numai „deocamdată“ fantastice.Cu acest volum, Mihu Dragomir debutează Ca prozator. E, neîndoielnic, un debut mai mult decît promițător.

adevărat“ ? în eroul din lupta cu gazele ? în rutinierul din zilele următoare ? Dar celebritatea obligă, ea impune celui ce-o poartă datorii sporite, majore, atît față de sine cît și față de alții.Secretarul s-a întrerupt... I s-a părut poate că mersese mult prea departe. Dar fusese cu intenție aspru, mai aspru decît merita tînărul acesta ce-1 privea cu ochi mari, ușor umeziți. (în zilele următoare, secretarul avea să se felicite :■ metoda -■ 'sa > .„pedagogică“ sevădise eficientă !).Și măi era d problemă. Depășirea planului era împiedicată, îii momentul acela, de niște temeinice motive obiective, ținînd de geologia vrăjmașă a solului. Cum să lupte Radu A. Ion cu aceste „motive obiective“ ? Secretarul l-a lăsat pe tînăr să gur problema...Și iată, acum, lunile următoare, dor a cucerit succese. „Fapta eroică“ gulară a fost împlinită eroismul simplu, cotidian, înfăptuirilor permanente muncă, al îndrăznelii de a inova, de a aplica noi metode de lucru, de a ținti mereu și mereu mai departe. Radu și-a ridicat nivelul cunoștințelor teoretice, orele de muncă al- ternînd cu cele de studiu. (Vreme îndelungată, nu și-a îngăduit nici o abatere de la această regulă). Cu dragoste, a împărtășit aceste cunoștințe și colegilor săi de la sondă. Roadele n-au întîrziat să apară. La o vîrstă cînd alții abia deprind tainele meșteșugului, Radu A. Ion a devenit brigadier, cu o muncă grea și complexă pe umeri, cu un colectiv numeros sub îndrumarea sa. Grija supremă i-a fost organizarea severă, minuțioasă, a muncii ; nici un detaliu, cît de infim, de prozaic (de „neeroic“, cum glumeau cîte unii) n-a fost ignorat. în felul acesta, Radu și-a adus colectivul în rîndul fruntașilor. A fost decorat cu „Ordinul Muncii“... Tovarășii săi de muncă l-au ales președinte de sindicat... Și, după toate a- cestea el a rămas același tînăr modest, excesiv de exigent cu sine, doritor să învețe mereu, să-și perfecționeze măiestria meșteșugului și capacitatea de a conduce....V-am prezentat, pe scurt, două episoade din viața acestui tînăr al zilelor noastre : c faptă eroică și o discuție cu un secretar de partid... Două episoade care au decis un destin.

dezlege sin-epilogul. în tînărul son- importante ’ ă“ sin* de al în

Wells Mihu alte
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A. I. Mikoian Plenara C. C. Lucrările Comitetului
la New YorkNEW YORK 27 (Agerpres). — TASS transmite: A. I. Mikoian, prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., a sosit la 26 noiembrie la New York venind din Havana. Pe aeroport A. I. Mikoian a declarat ziariștilor că la Havana a stat de vorbă cu prieteni vechi și anume cu conducătorii Cubei revoluționare — Fidel Castro și tovarășii lui de luptă — a vizitat numeroase locuri și s-a întîl- nit cu reprezentanți ai poporului cuban. A. I. Mikoian a relevat uriașele progrese realizate de Cuba în cei doi ani și jumătate care au ultima țară.Sînt făcută, ian. Conducătorii guvernului cuban mi-au declarat că și ei sînt mulțumiți. Cubanii și conducătorii lor sînt oameni minunați și v-aș sfătui să stabiliți cu ei relații bune. Astăzi, după realizarea înțelegerii dintre președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., N. S. Hrușciov și președintele S.U.A., Kennedy, condiții favorabile scop.Răspunzînd la ziariștilor, A. I. Mikoian a declarat că Uniunea Sovietică sprijină cele cinci puncte ale Cubei deoarece ele sînt juste. Consultați-i pe proprii voștri specialiști de drept internațional și ei vă vor confirma că aceste cereri sînt legale, a declarat el.

sa .vizită trecut de la în această

al

demulțumit a declarat A. călătoria I .Miko-

s-au în creat acestîntrebările

NEW YORK 27 (Agerpres). — TASS transmite : In seara zilei de 26 noiembrie. A. I. Mikoian, prim-vicepreședinte
0 navă vest-germană
salvată de marinari

sovietici
LENINGRAD. — Marinari din 

Leningrad au salvat vaporul 
vest-german „Ursula Peters”, cu 
nn deplasament de 4 000 tone. 
Plecînd din Hamburg spre Vi
borg, vaporul s-a ciocnit în plin 
mers de o stîncă de lîngă extre
mitatea dc nord-vest a insulei 
Malîi Fikar.
„oYtftșuI de șațvare „Căpitgn,(^ț- 
doto,v” a, sosit la locul avariei 
în urma cererii căpitanului va
porului „Ursula Peters”, atunci 
cînd acesta s-a convins de im
posibilitatea salvării vaporului 
cu forțe proprii.

Echipajul navei vest-germane 
a adus calde mulțumiri marina
rilor sovietici.

al Consiliului de MiniștriU. R.S.S., care se află la New York, a făcut o vizită la Organizația Națiunilor Unite unde a avut o convorbire cu U Thant, secretar provizoriu al O.N.U.După convorbire. U Thant a oferit un prînz O.N.U. la care, din partea sovietică, au participat: A. I. Mikoian, V. V. Kuznețov. prim-locțiitor al ministrului afacerilor externe al U.R.S.S.V. A. Zorin, reprezentantul permanent al U.R.S.S. la O.N.U.. A. F. Dobrînin, ambasadorul U.R.S.S. în S.U.A., și alte persoane.Din partea americană la prînz au participat John Mc- Cloy, președintele „Comitetului de coordonare pentru reglementarea crizei cubane“, Adlai Stevenson, reprezentantul S.U.A. la O.N.U.. Charles Yost, reprezentant permanent adjunct al S.U.A la O.N.U., precum și funcționari superiori din secretariatul O.N.U.Părăsind sediul O.N.U.. A. I. Mikoian. a răspuns la întrebările reprezentanților presei.

general
la sediul

al P. C. BulgarSOFIA 27 (Agerpres). - B.T.A. transmite : La 26 noiembrie a avut loc Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar. Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. ai P.C.B., președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Bulgaria, a prezentat un raport cu privire la necesitatea reorganizării activității și structurii Consiliului de Miniștri și a aprobat prevederile expuse înrii Consiliului de Miniștri a organelor sale. Plenararaport.Plenara a hotărît crearea Comitetului controlului de partid și de stat de pe lingă C.C. al P.C.B. și Consiliul de Miniștri al R. P. Bulgaria cu organe corespunzătoare în regiuni.Plenara a ales po Ivan Prî- mov, secretar al Comitetului Central al P.C.B.★
SOFIA. — După cum trans

mite agenția B.T.A., la 27 no
iembrie, Ia propunerea tov. 
Todor Jivkov, președintele 
Consiliului de Miniștri, prim 
secretar al C.C. al P.C.B., Adu
narea Populară a R. P. Bul
garia a aprobat componența 
noului guvern al Republicii 
Populare Bulgaria.

Deputatul congolez Gbenye
pus înLEOPOLDVILLE 27 (Agerpres). — Agenția France Pres- se anunță că în conformitate cu rezoluția votată la 23 noiembrie de Camera deputați- lor a parlamentului congolez, Christophe Gbenye, tovarăș a- propiat de luptă a lui Patrice Lumumba, și alți trei parlamentari congolezi arestați de mai multe săptămîni, au fost puși în libertate-Pe de altă parte, Nendaka, guvernatorul militar al provinciei Leopoldville, a declarat că starea excepțională decretată în această provincie va fi în curînd ridicată. După cum se știe, ridicarea stării excepționale a fost, de asemenea, cerută în rezoluția camerei deputaților.Observatorii de la Leopoldville, transmite agenția menționată, pun în legătură „mlădierea“ atitudinii autorităților guvernamentale congoleze cu moțiunea de neîncredere în guvern depusă de un număr de deputați. Guvernul speră, subliniază France Presse, să împiedice punerea la vot a a- cestei moțiuni.Acțiunile hotărîte ale unei mari părți a parlamentarilor congolezi au demonstrat lipsa de popularitate a politicii de renunțare la principiile lui

libertateLumumba, au demonstrat viabilitatea forțelor patriotice, dorința lor fermă de a apăra libertatea. Ele au arătat totodată că unitatea constituie cel mai bun mijloc de a împiedica adoptarea unui curs care contravine intereselor vitale ale poporului congolez.

DEZBATERILE DIN ADUNAREA

I se anunță 
• zile în A- 
Consfifuantă

PARIS. — După cum 
din Alger, în ultimele 
dunarea Națională l 
a Republicii Algeriene Democra
tice și Populare au avut loc dez
bateri asupra politicii externe a 
guvernului. In încheierea acestor 
dezbateri Adunarea Națională 
Constituantă a adoptat în unani
mitate o rezoluție care aprobă 
politica externă a guvernului și, 
în special, politica referitoare la 
traducerea în viață a acordurilor 
de la Evian.

După cum s-a mai anunțat, des- 
chizînd dezbaterile de politică 
externă, Mohammed Khemisti, mi-

nistrul afacerilor externe a| repu
blicii, a subliniat că „în cursul 
îndeplinirii practice a acestor a- 
corduri vor ieși la iveală, în mod 
cert, puncte slabe". „Unele pre
vederi ale acordurilor, a arătat el, 
rămîn incompatibile cu politica 
noastră de neangajare, în special 
prevederile privind 
bazelor strategice și a 
fiilor nucleare. Se cer de 
nea precizate anumite 
privitoare la schimburile 
ciale între Franfa și Algeria, astfel 
îneît să nu se împiedice dezvol
tarea piețelor noastre".

Zntr-una din zilele 
trecute în nici 
una din școlile 

elementare și medii 
din orașele și satele de
partamentelor Rhone și 
Herault nu a sunat o- 
bișnuitul clopoțel. După 
cum a relatat presa 
franceză, în acea zi, 
peste 150 000 de elevi 
au fost opriți de părin
ții lor să meargă la 
școală, în semn dc pro
test împotriva condiții
lor deosebit de grele 
în care sînt nevoiți să 
învețe. Greva aceasta 
este un fenomen sem
nificativ în privin
ța dificultăților școlii 
franceze.

„Copiii noștri — 
scria cu amărăciune re
vista franceză „PARIS 
MATCH" — vor să se 
instruiască, dar se face 
coadă pentru a învăța 
în așezămintele arhi- 
aglomerate în care pro. 
fesorul este o persoană 
din ce în ce mai rară 
și din ce în ce mai pu
țin competentă, i' 
rece dificultățile 
recrutare, salariile 
trem de scăzute, 
din corpul didactic un 
domeniu de care 
mai toți“.

Situația grea a 
Iii nu numai că 
tează grav posibilități
le instruirii copiilor,

celor 18 state
GENEVA 27 (Agerpres). — 

TASS transmite : Comitetul ce
lor 18 pentru dezarmare care 
și-a reluat lucrările la 26 noiem
brie, a început să discute pro
blemele incluse pe ordinea de zi.

Șeful delegației americane, 
J, Dean, care a luat cuvîntul 
în ședință, a pus accentul pe 
necesitatea preîntîmpinării unui 
război declanșat din întîmplare 
și a vorbit despre încetarea ex
periențelor cu arma nucleară. 
Totodată, el a insistat din nou 
asupra instituirii unui control 
internațional și a inspecției obli
gatorii la fața locului. Cuvînta- 
rea sa nu a cuprins propuneri 
concrete de natură să ajute co
mitetul Ia rezolvarea probleme
lor care îi stau în față.

Reprezentantul S.U.A. a fost 
sprijinit de delegații Marii Bri
tanii și Italiei. Delegatul Angliei, 
fără să spună nimic nou, a obiec
tat împotriva poziției adoptate 
de Uniunea Sovietică.

Șeful delegației sovietice, 
S. K. Țarapkin, a amintit că 
înainte de întreruperea confe
rinței și în cadrul celei de-a 17-a 
sesiuni 
O.N.U., 
zentat 
extrem 
o serie 
dentale pentru a înlesni rezolva
rea problemei dezarmării gene
ral^ și totale.

U.R.S.S., a spus S. K. Țarap
kin, consideră în continuare pro
punerile statelor neutre în pro
blema încetării 
nucleare drept o bază pentru 
desfășurarea cu succes a tratati
velor în comitet. El a declarat 
că Uniunea Sovietică consideră 
posibil ca la baza acordului să 
fie pusă propunerea Mexicului 
cu privire la încetarea experien
țelor nucleare începînd de la 
1 ianuarie 1963. U.R.S.S., a spu3

reprezentantul sovietic, 
sistat și continuă să insiste asu
pra încetării pentru totdeauna a 
tuturor experiențelor fără excep
ție (inclusiv cele subterane).

în încheiere, S. K. Țarapkin 
s-a referit la ordinea în care 
urmează să fie discutat în comi
tet capitolul din tratat referitor 
la prima etapă a dezarmării ge
nerale și totale.

Următoarea ședință a Comite
tului celor 18 va avea loc la 28 
noiembrie.

a Adunării Generale a 
Uniunea Sovietică a pro- 
propuneri constructive 

de importante și a făcut 
de concesii puterilor occi-

experiențelor

★
După încheierea ședinței din 

26 noiembrie a Comitetului ce
lor 18, delegația sovietică a ținut 
o conferință de ptesă la Pala
tul Națiunilor, la care A. A. Roș- cin, locțiitor al șefului delegației 
sovietice la tratative, a expus 
în mod amănunțit poziția dele
gației sovietice în problemele 
dezarmării generale și totale și 
încetării experiențelor cu arma 
nucleară. El a răspuns amănun
țit la întrebările ce i-au fost puse 
de ziariști.

GENEVA. 27 (Agerpres). — TASS transmite: S. K. Țarapkin, șeful delegației sovietice și unul djn cei doi președinți în Comitetul celor 18 state pentru dezarmare, a primit în dimineața zilei de 27 noiembrie pe reprezentantul Italiei în Comitetul celor 18, F. Cavaletti, iar apoi pe șeful delegației Bulgariei, M. Tarabanov.S. K. Țarapkin a oferit un prînz în cinstea reprezentantului Indiei în comitet, A. S. Lall.în după-amiaza de 27 noiembrie, S. K. Țarapkin a primit pe șeful delegației Poloniei, M. Lachs.în timpul întîlnirilor au fost discutate probleme referitoare la dezarmare și încetarea experimentării armei nucleare.

semnări
Foto : TASS-Moscova

Criza de la Bonn

Tn apropierea Moscovei au a- 
părut adevărate orașe moder
ne. lată o imagine din noul 
oraș Spufnik, ce se înaltă în 

raionul Kriukovo.

și manevrele lui Adenauer i

a occidentală continuă. . 
începerea consultărilor J

„Marte-1“ 
își continuă 

zborul conform
programului 

stabilit

menținerea 
instala- 
aseme- 
aspeefe 
comer-

Din biletul lumii burgheze

E xistă o modă 
pentru dini ? 
Iată o intre- 

la care milioa- 
din

nu s-au 
preocupați 

de banala

bare 
ne de oameni 
Occident 
gindit, 
fiind
problemă : cum sa
și procure, de pildă, 
îmbrăcăminte pen
tru iarnă.

Totuși întrebarea 
de mai sus provoa
că dureri de cap 
„creatorilor“ de mo
dă canină din ca
pitalele occidentale. 
Un reporter al zia
rului francez „Li
bération“ dînd de o 
asemenea firmă, a 
sunat și a primit 
răspunsul la între
barea pusă.

Dacă existăe că se 
continuu, 
să oferi 
neîncetat

o 
modă canină ? Nenorocirea 
schimbă. 
Trebuie 
clientelei
noutăți, lucruri ine
dite.

lată cîteva din 
preocupările unei 
„case de modă ca
nină“ în toamna a- 
cestui an: cîndva 
cămășile de noapte

se făceau din muse
lină sau mătasă, A- 
cum clienții cer că
măși din nylon sau 
pijamale cu piep
tare încălzitoare 
prevăzute cu o re
zistență termo-elec- 
trică, astfel ca piep
tul animalului să 
fie ferit de bron
șită. Foarte „deli
cată“ a devenit pro
blema batistelor. 
Cele de hîrtie sînt 
refuzate, considera
te drept vulgare. 
Acum se confecțio
nează dintr-o pînză 
foarte fină de in, 
garnisite cu dantelă 
și se poartă în bu
zunarul sting al 
paltonului canin. 
Moda încă nu s-a 
pronunțat dacă în 
iarna aceasta cîinii 
vor purta pantofi 
sau botine, dacă 
modelele din șevro 
și de lac vor fi 
preferate celor din 
nylon sau cauciuc, 
tn privința papuci
lor de casă este mai 
multă
ei vor fi confec
ționați din mătase 
cu talpă de fetru.

siguranță ;

Bijuteria canină e 
prin însăși natura 
ei variată, de la 
brățări în filigramă 
de aur garnisite cu 
pietre prețioase sau 
false pînă la ace 
de păr argintate.

Și cum merg afa
cerile ? întreabă în 
sfîrșit reporterul.

— Foarte bine. Și 
se dezvoltă fără în
cetare, răspunse 
modelierul. Numai 
la Paris, magazine
le pentru care lu
crez au cel puțin 
10—12 000 de clienți. 
De altfel și denti
știlor și pedicu- 
riștilor canini le 
merge foarte bine. 
Cifra de afaceri a 
acestei ramuri eco
nomice se ridică la 
mai multe miliarde 
de franci anual.

Reporterul pără
sește „atelierul“ și 
notează în încheie
re : „Gînditor, am 
coborî t scările și 
pe stradă am văzut 
copii
jegoși și semi-des- 
brăcați jucîndu-se 
în apă“.

zdrențăroși,

dar are o influență ex
trem de dăunătoare a- 
supra școlarilor. în 
presa franceză apar tot 
mai des titluri ca: 
„Școala — muncă sil
nică pentru copii"; 
„Copiii cer îndurare** 
etc., care scot preg
nant în relief urmările 
nefaste pe care le are 
asupra școlarilor situa
ția dificilă a școlii. Sub 
titlul „în Franța în 
fiecare săptămînă un

văr, de acum înainte 
vom pierde în fiecare 
săptămînă cîte un co
pil ?“ se întreabă pro
fesorul. Și el continuă: 
„Elevii francezi trăiesc 
în condiții care tocesc 
conștiința lor. De regu
lă, în clase este întu
neric și murdar. Clase
le sînt supraaglomerate. 
Acolo unde trebuie să 
învețe 25 de elevi, în
vață uneori chiar și 
60 de copii... Profeso-

DIFICIHĂJILE

ȘCOLII FUMEZE
elev își pune capăt zi
lelor sinucigîndu-se", 
săptămânalul parizian 
„FRANCE DIMANCHE“ 
a publicat recent un 
articol sub semnătura 
profesorului Mocco, di
rector al Centrului de 
pedagogie psihopatiei 
„Claude Bernard" din 
Paris. Relatările profe
sorului Mocco sînt zgu
duitoare.

„Este ceva de neima
ginat ! Oare, într-ade-

rii, în foarte multe ca
zuri făr# pregătire pe
dagogică și de specia
litate, rezolvă totul 
prin muștruluială. Mi
cuții merg la școală ca 
Ia execuție. Intimidați 
de învățător, parali
zați de frică față de 
el, ei trăiesc 
permanentă 
alarmă, de 
morală grea".

„Nu putem 
așa mai departe'

conchide profesorul. El 
scrie indignant: „As
tăzi vreau să strig: 
aveți îndurare față de 
copiii noștri ! Nu mai 
vreau să citesc că încă 
un copil de 13 ani și-a 
pus capăt vieții, des- 
chizînd robinetul 
gaze așa cum s-a 
tîmplat nu de mult, 
nual mor în acest 
52 de copii. Sute 
alți copii sînt 
să ia drumul 
lor psihopatice. 
dumneavoastră 
nu prezintă importan
ță ! Nu-i așa, domnule 
ministru al învățămîn- 
tului public? în ceea 
ce mă privește declar 
în mod categoric : este 
necesar să se acorde 
grijă învățămîntului. 
Avem nevoie de școli 
în care să se poată în
văța omenește. Avem 
nevoie de cel puțin 
încă 35 000 de săli de 
clasă. Avem nevoie de 
cel puțin încă 15 000 
profesori. Fonduri pen
tru învățămînt și nu 
pentru rachete. Copiii 
au nevoie de lumina 
culturii".

Toate acestea sună 
ca un aspru rechizito
riu la adresa acelor 
cercuri care condamnă 
învățămîntul francez la 
o situație grea.

G. GACIU

de 
în- 
A- 
fel 
de 

nevoiți 
spitale- 
Pentru 
aceasta

MOSCOVA 27 (Agerpres). — 
TASS transmite: In confor
mitate cu programul de zbor, 
în intervalul 20—27 noiembrie 
s-au stabilit din nou legături 
radio cu stația interplanetară 
„Marte-1”.

Datele telemetrice au arătat 
că la bordul stației interpla
netare temperatura și presiu
nea sînt menținute în limitele 
stabilite: temperatura — 25— 
30 grade C., presiunea — 850 
mm col. Hg. Bateriile solare și 
sursele chimice de curent 
funcționează normal. Curentul 
de reîneărcarc și tensiunea 
bateriilor solare corespund re
gimului stabilit prin calcul.

Potrivit datelor rezultate din 
măsurătorile asupra traiecto
riei, atunci cînd s-au stabilit 
ultima dată legăturile radio, 
distanța stației interplanetare 
„Marte-1” de Pămînt a fost 
de 8 726 000 km. Legăturile ra
dio cu stația au fost bune.

La 28 noiembrie ora 9 (ora 
Moscovei) stația interplanetară 
„Marte-1” se va afla la o dis
tanță de 9 085 000 km de Pă
mînt și va avea următoarele 
coordonate astronomice: as
censiunea dreaptă — 7h 10 mi
nute, declinația — 44 grade 
55 minute.

---- e-----
Anglia încearcă să-și menfină do- 
minafia colonială în Oman, întru- 

este inferesafă în 
frolului acestei

merge

șco- 
limi-

într-o 
stare de 
asuprire

jefuirea pe- 
jări.
(Ziarele)

deoa- 
; de
! ex-

fac

fug

acest prilej,

noiembrie un miting 
celei de-a 45-a ani- 
întemeierii statului

MOSCOVA. — 
„Lomonosav” din 
cernât titlul de 
causa în științe

Universitatea 
Moscova a de- 
doctor honoris 
juridice acad. 

Petre Constantinescu-Iași, vice
președinte al Consiliului General 
A.R.L.U.S., directorul Institutu
lui de studii romîno-sovietic 
cu prilejul împlinirii a 70 de 
ani de viață și 50 de ani de ac
tivitate științifică.

Cu același prilej, la Chișinău 
a avut loc o ședință lărgită a 
Consiliului științific al Institu
tului de 
Științe a 
care au 
director 
și scriitorul Andrei Lupan.

NEW YORK. — în Comite
tul Politie a început, în 
cursul zilei dc 27 noiembrie, 
dezbaterea în problema con
vocării unei conferințe pen
tru semnarea unei convenții 
asupra interzicerii folosirii ar
melor nucleare și termonu
cleare.

MOSCOVA. — La 27 noiembrie 
la Institutul de marxism-leninism 
de pe lingă C.C. al P.C.U.S. a a- 
vut loc o sesiune științifică consa
crată împlinirii a 142 de ani de la 
nașterea lui Friedrich Engels.

Cercetători de la institut și de la 
muzeul „Marx și Engels" din Mos
cova au prezentat referate la se
siune.

PARIS. — Agenția France 
Presse anunță că la 27 noiem
brie, președintele de Gaulle a 
însărcinat pe Georges Pompi- 
dou să formeze noul guvern 
francez.

DUBNA. — La 27 noiembrie !a 
Dubna și-a încheiat lucrările se
siunea anuală ordinară a Comite
tului reprezentanților împuterni
ciți ai guvernelor statelor mem
bre ale Institutului unificat de 
cercetări nucleare.

In protocolul semnat sînt releva
te marile succese obținute anul a- 
cesta de oamenii de știință din 
țările socialiste, care lucrează la 
Dubna.

NEW YORK. — în cunos
cuta sală de concerte din New 
York „Carnegie-Hall“ a avut

loc la 26 
consacrat 
versărî a 
sovietic.

A vorbit cu
Jessica Smith, neobosită luptă
toare pentru pace și veche 
prietenă a Uniunii Sovietice, 
redactor la revista „New 
World Review“.

LONDRA. — Președinția Consi
liului dc Miniștri a Angliei a dat

publicității marți seara un comuni
cat în care se anunță că președin
tele Kennedy și primul ministru 
britanic Macmillan „consideră că 
ar Ii util'' să aibă o întrevedere 
pentru discutarea situației inter
naționale. In comunicat se preci
zează că această întrevedere va 
avea loc în insulele Bahama, co
lonie britanică în Oceanul Atlan
tic, în apropierea coastelor ameri
cane, în zilele de 19 și 20 decem
brie.

— Noi în Oman avem... rădă
cini adînei !

Desen de V. VASILIU

riza de guvern din Germania occidentală continuă. 
Marți a fost ziua pentru î 
între partidul creștin-democrat al lui Adenauer și 
partidul liber-democrat în vederea formării unei noi 
coaliții guvernamentale. Adenauer a stabilit ca ter
men „limită** al soluționării crizei data de 5 decem
brie. Pînă atunci sîntem martori ai încercărilor J disperate ale cancelarului dc la Bonn nu numai de a justifica 

\ politica de persecuții fasciste împotriva revistei „Der Spiegel** 
t ca și în general împotriva oricărei opoziții față de cursul politicii 
x sale militariste-revanșarde, ci și de a-l păstra pe Strauss 
▼ într-un post guvernamental. Adenauer a folosit literalmente orice 
r prilej în ultimul timp pentru a-l scoate pe Strauss basma curată. J într-un discurs transmis la sfîrșitul săptămînii trecute de poslu- 
x rile de radio și televiziune de la Bonn, Adenauer a făcut totul f 
x pentru a „demonstra** justețea politicii lui Strauss în problema Ă 
\ revistei „Der Spiegel”. „Adenauer a speculat din nou faptul — f J scria ziarul „NEUE RHEIN ZEITUNG** că populația cunoaște J prea puține despre fondul întregii probleme“. Afirmațiile lui f 
\ Adenauer erau în totală opoziție cu numeroasele dovezi prezen- J 
x tate în ultimul timp chiar de foști miniștri în guvernul său în i J legătură cu încălcarea grosolană a oricăror norme constituțio- i 
\ nale de către Strauss. Reține printre altele atenția declarația r J lui Stammberger care a demisionat din postul de ministru al i 
\ justiției tot în urma cazului „Der Spiegel**. El a arătat că Strauss â 
\ poartă răspunderea directă pentru cele întâmplate. Printre altele, 7 
\ fostul ministru de la Bonn a arătat că mandatul de arestare emis â 
\ de poliția judiciară vest-germană „nu a \ 
ț după opt ore după arestarea lui Ahlers** 
\ torul șef al revistei „Der Spiegel” arestat 1 J — N.R.).J Această campanie dusă de Adenauer în 
a avut drept scop intensificarea presiunilor 
X din landul Bavaria care duminică au votat în cadrul alegerilor la T care s-a prezentat și partidul Uniunea creștin-socială (al cărui J lider este Strauss). Presa vest-germană s-a referit în repetate 
x rînduri în aceste ultime zile, pe de o parte, la amestecul guver- 
\ nului în alegerile din Bavaria, la presiunile exercitate asupra 
\ alegătorilor, și totodată la ostilitatea cu care numeroși alegători 
\ bavarezi l-au î
\ rale. Partidul
x pus 3 peste jumătate din voturi. Dar faptul că acest partid și-a 
S" menținut în general pozițiile nu poate fi rupt de amestecul fără 

precedent al cancelarului în alegerile care au avut loc, de pre
siunea exercitată asupra alegătorilor prin intermediul 
mijloacelor de care Bonnul dispune. (E interesant totuși că chiar 
în aceste condiții voturile date social-democraților au 
iar grupările de extremă dreaptă care au agitat lozincile revanșei ' 
și „războiului rece** nu au obținut decît... 0,5 la sută din voturi ' 
suferind practic o înfrîngere zdrobitoare).

încercările lui Adenauer și ale cercurilor conducătoare vest- 
germane de a minimaliza criza politică de la Bonn au drept 1 
scop să justifice cursul general politic al Germaniei occidentale, 
îndreptat pe plan extern împotriva oricărei destinderi a încor
dării internaționale, iar pe plan intern spre accentuarea repre- J 
siunilor cu caracter fascist. în același timp însă, în Germania \ 
occidentală crește opoziția împotriva acestei politici. Cercuri J 
importante ale opiniei publice vest-germane văd în criza de la J 
Bonn nu o criză guvernamentală oarecare, ci criza politicii pro- J 
movată de guvernul vest-german. în cercuri largi ale populației J 
vest-germane se afirmă tot mai mult convingerea că este nece- J 
sară elaborarea unei alternative eficiente în politica externă și J 
internă, întrucît cea existentă — impusă de Adenauer — de- J 
curge din perspectiva falimentară a intensificării continue a J 
militarizării tuturor laturilor vieții Germaniei occidentale. Ă 
„Există numai un singur mijloc — scrie „FRANKFURTER 4 
RUNDSCHAU**. Noi trebuie să începem totul altfel. Această i 
criză lasă multe sarcini și acestora poate să Ie facă față numai « 
forțe proaspete. Țara cere reforme radicale... Este insuficient să f 
abordăm lucrurile în mod superficial. Ele trebuie luate și dez- / 
rădăcinate pentru a nu șchiopăta de la o criză la alta, pînă cînd, f 
la un moment dat, valul politicii mondiale ne va acoperi fără 
măcar să ne dăm seama“. J

Combinațiile politice ale lui Adenauer, încercarea de a-l men- 
ține mai departe pe Strauss dovedesc că Bonnul nu a tras nici 
o concluzie din seriosul avertisment care l-a constituit pentru f 
el criza politicii sale. 4

ajuns la Madrid decît 
(este vorba de reduc- 
din ordinul lui Strauss

favoarea lui Strauss a 
asupra alegătorilor

întîmpinat pe Strauss la diverse mitinguri electo- # 
lui Strauss nu a reușit să atingă obiectivul pro- *

5
: tuturor

crescut.

1
Istorie a Academiei de 
R.S.S. Moldovenești, la 
vorbit Nikolai Mohov, 
adjunct al institutului
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e cîte ori în ulti
mii ani n-au răsu
nat în Guatemala 
cuvintele comuni
catului oficial: „Or
dinea a fost re
stabilită” ? Ultima

oară le-am auzit la capătul săp- 
tămînii încheiate cînd un grup 
bine organizat dc ofițeri din ar
mata guatemaleză a întreprins 
o răscoală. vizînd 
dictatorului Miguel 
Fuentes. Formula de 
a ordinei” închide în laconismul 
ei imaginea reprimării sîngeroa- 
se a patrioților — luptători pen
tru libertate. Unitățile coman
date de curajoșii ofițeri, 
anterior îi arestaseră pe 
lor în ziua răscoalei, au 
înconjurate de jandarmi, poliție 
și trupe aflate în slujba dictato
rului ; baia de sînge a fost ur
mată de arestări masive.

Dincolo de sacrificiul de sine 
de care au dat dovadă, ofițerii 
patrioți au făcut să strălucească

răsturnarea
Ydigoras 

„restabilire

care 
șefii 
fost

în văzul întregii lumi flacăra 
luptei pentru libertate, împotri
va 8Îngcroasei dictaturi 
în solda ~
țară din 
America 
ghiarelc
Este suficient de amintit că du
rata medie a vieții atinge abea 
36 de ani, iar din 100 de guate
malezi 72 sînt analfaheți...

Răscoala, deși reprimată, a re
liefat încă o dată șubrezenia re
gimului lui Fuentes, provocînd 
inevitabil coșmaruri și patroni
lor monopolurilor nord-ameri
cane care 
siderabile 
malei. Să amintim că după alun
garea în 
Arbenz — legal ales — pe care 
răposatul secretar de stat John 
Foster Dulles nu s-a sfiit s-o 
proclame „o mare victorie” a 
S.U.A., ritmul acaparării bogă
țiilor Guatemalei de către mo
nopolurile nord-americane s-a 
intensificat continuu. Socoteala

aflată 
S.U.A. Cea mai mare 
micile republici din 
Centrală se zbate în 
mizeriei și teroarei.

au învestit sume con- 
în economia Guate-

1954 a președintelui 
legal ales

poate fi exprimată cu atît mai 
simplu cu cît quetzalul — mo- 
neta națională — este cotată 
egal ca valoare cu dolarul S.U.A. 
Este neîndoielnic concludent 
faptul că profitul anual obținut 

compania „Empresa Electrica 
Guatemala” este de 15 000 000 
quetzali, în timp ce capitalul 
depășește suma de 7 000 000 
quetzali. Venitul anual al 

„Internațional Rail- 
care

de 
de 
de 
nu 
de 
companiei 
ways of Central America”, 
a investit în întreprinderile sale 
peste 22 000 000 de quetzali se 
ridică la 31 000 000 de quetzali. 
Venitul anual realizat de „Uni- 
ted Fruit Company”, chiar și 
fără a ține seama de producția 
de chenaf și de alte culturi și de 
veniturile obținute din comerț, 
depășește suma de 40 000 000 de 
quetzali. în lumina acestor inte
rese neliniștea provocată în rîn- 
dul monopolurilor nord-ameri
cane de perspectiva oricărei 
schimbări în Guatemala nu-i 
greu de fel de stabilit.

Interesele S.U.A. în Guatemala 
nu se limitează însă Ia cadrul 
economic. Regimul Iui Fuentes 
este un aprig sprijinitor al pla
nurilor aventuriste împotriva 
Cubei și a mișcării de eliberare 
națională și socială în lumea la- 
tino-americană în ansamblu. 
Subordonarea politicii guatema
leze față dc S.U.A. și-a găsit ex
presia în acordul bilateral care 
statornicește controlul nord- 
american asupra comerțului ex
terior guatemalez, obligația în
treținerii unor forțe armate me
reu sporite de către Guatemala 
și instituirea controlului nord- 
american asupra acestor forțe 
armate. Iar Ia ultimele întruniri 
ale O.S.A. Ia diferite niveluri — 
de la Punta del Este Ia cea 
dc-acum două luni de la Wa
shington — reprezentanții 
niți din Ciudad de Guatemala 
au sprijinit fără preget preten
țiile Departamentului de Stat 
înccpînd cu aplicarea înrobi
toarei „Alianțe pentru progres” 
și sfîrșind cu izolarea celor ce 
susțin respectarea Cubei.

Indiscutabil, răscoala de dumi. 
nică reprezintă o etapă în dru
mul înlăturării lui Fuentes, deși 
acesta a susținut — după pune
rea la punct a represiunilor — 
că vrea cu orice chip să guver
neze pînă în 1963 cînd urmează 
să fie organizate „alegeri”. 
Participarea unor pături tot mai 
largi ale populației la lupta pen
tru înlăturarea regimului dicta
torial este caracteristică în ac
tuala etapă a Guatemalei. De-

ve-

monstrațiile elevilor din școlile 
medii care cereau demisia unui 
ministru evocă lupta tineretului, 
demonstrațiile cadrelor didactice 
pentru revendicări economice — 
pe cea a intelectualilor, demon
strațiile împotriva introducerii 
unor noi impozite — pe cea a 
păturilor mijlocii. Cu o mare 
forță se manifestă acțiunile gre
viste combative ale clasei mun
citoare, condusă de partidul 
muncii. Demonstrațiile maselor 
populare care nu au putut fi 
stăvilite prin introducerea „stă
rii de asediu” s-au transformat 
în adevărate bătălii și trebuie să 
menționăm răscoala din rîndu- 
rile armatei din toamna anului 
1960 și acțiunile de partizani 
care au luat amploare în primă
vara anului 1962. în acest con
text se confirmă deci că revolta 
de duminică a marcat o nouă 
treaptă în apropierea sfîrșitului 
dictaturii lui Fuentes.
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