
Utilaje modeme
La întreprinderea textilă 

din Galați au fost montate în 
ultimele luni o serie de noi 
utilaje. Printre acestea se află 
230 de războaie automate, 
mai multe mașini de cardat 
cu dispozitive de oprire auto
mată, mașini de bobinat, un 
urzitor de mare productivita
te și altele. Pentru suprave
gherea acestor utilaje moder
ne în întreprindere au fost or
ganizate cursuri speciale, la 
care au luat parte un mare 
număr de muncitori și tehni
cieni.

Concomitent cu moderniza
rea utilajului, aici s-a trecut 
Ia aplicarea unor noi procedee 
tehnologice, 
introdus de 
îmbunătățită 
urzelilor.

Inzestarea
creșterea calificării 
rilor, introducerea 
metode de fabricație au deter
minat creșterea producției cu 
circa 8 400 m țesături pe zi, 
precum și mărirea indicelui 
de calitate a producției de fire 
și țesături cu 2 la sută față de 
aceeași perioadă a anului tre
cut.

Intre altele s-a 
curînd o rețetă 
de încleiere a

cu utilaje noi, 
muncito- 
ttnor noi

(Agerpres)

pe terenuri 
mlăștinoase

Colectiviștii din Mădăraș, re
giunea Crișana, au acumulat 
o bogată experiență în ame
najarea eleșteelor pe unele te
renuri mlăștinoase care nu pot 
fi desecate și cultivate cu ce
reale. Anul acesta, din valori
ficarea peștelui crescut în ba
zinele și eleșteele sistematic 
amenajate pe 56 ha de tere
nuri mlăștinoase, improprii 
agriculturii, colectiviștii au 
obținut venituri în valoare de 
aproape 400 000 lei.

Prețuind experiența 
viștilor din Mădăraș, 
roase alte gospodării
ve din regiunea Crișana, prin
tre care și cele din Zerind, 
Vărsând, Cheresig și altele au 
amenajat pe aproape 200 hec
tare de terenuri mlăștinoase 
eleștee pe care le-au populat 
cu crap.

Proletari din toate țările, uniți-vă !

cintela 
ineretului

Muncitor
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Combina iul — 
pepinieră de cadre

La învățămintul agrozootehnic
de trei ani

Constantin Băjarcă îți este recomandat de 
muncitorii Șantierului naval ,,1 Mai"-Brăila în 
acest fel: strungar fruntaș (își depășește zilnic 
norma cu 20—25 Ia sută) ; elev fruntaș la 
școala serală (are numai note de 9 și 10). 
Cu tînărul strungar poți discuta despre meto
dele noi de muncă și despre minunatele

locuri din Uniunea Sovietică 
zitat recent. Să facem deci o 
tril meritele sale in producție, de curînd a fost 
trimis intr-o excursie în marea țară a con
structorilor comunismului.

pe care le-a vi- 
precizare — pen

Foto : I. CUCU

Hunedoara este un 
puternic centru side- 
rungic, dar în același 
timp și o adevărată 
școală de pregătire 
a cadrelor. Numai în 
acest an aici și-au 
însușit meseria prefe
rată peste 2 500 de ti 
neri, care au u-maf 
cursuri de calificare și 
și-au desăvîrșit pregă
tirea practică în secți
ile Combinatului side
rurgic sau pe șantie
rele noilor construcții

Lecțiile teoretice 
predate de cadre teh
nice de specialitate, 
sprijinul primit de la 
muncitorii cu mai mul-

tă experiență au asi
gurat tinerilor munci
tori calificare temei
nică. Mulți dintre tine
rii care și-au însușit 
meseria de furnalist 
au fost repartizați în 
producție la noul fur
nal de 1 000 mc ; alți 
tineri lucrează 
laminoare sau 
foarele Martin 
de tone.

Din 1948 și 
prezent, la Combina
tul siderurgic Hune
doara s-au calificat de 
aproape 10 ori mai 
mulți muncitori de cît 
lucrau în trecut la fo- 

uzine de fier

is noile 
la cup- 
de 400

pină în

din localitate. Munci
torilor siderurgișfi li 
s.au creat largi posi
bilități pentru a.și 
desăvîrși pregătirea 
profesională. Mai mult 
de 60 de siderurgișfi 
au absolvit în acest an 
școala de maiștri a 
combinatului. In toam
na aceasta și-a înce
put activitatea în sec
țiile combinatului o 
nouă promoție de in
gineri proveniți din 
muncitori, iar alfi 145 
de muncitori și teh
nicieni siderurgișfi sînt 
sfudenfi în diferite 
institute din țară.

(Agerpres)

Lecția: știință
legată de practică

' ■

A

însemnări de lă
consfătuirea

cu responsabilii
posturilor
utemiste

de control
din orașul Sibiu

ecent, Comitetul orășenesc 
U.T.M. Sibiu a organizat o 
consfătuire cu responsabilii 
posturilor utemiste de con
trol. Problemele care au 
suscitat cele mai multe dis
cuții s-au referit la compe

tența și operativitatea cu care acestea 
generalizează experiența bună, sesizează 
neajunsuri, propun măsuri de îndrep
tare etc.

— Am considerat că descoperirea re
zervelor interne care să ducă la îmbu
nătățirea calității produselor și sesizarea 
lor conducerii secției trebuie să consti
tuie obiectivul principal al activității 
noastre, spunea în consfătuire Iulius

Kirschner, membru al postului utemist 
de control din secția freze-întreținere a 
Uzinelor „Independența”. Faptul că din 
colectivul nostru fac parte tehnicianul 
Andrei Dosza, Gheorghe Baidoc, Victor 
David ți alți tineri fruntași în produc
ție, tineri care se bucură de respectul 
ți stima tovarășilor de muncă ne-a aju
tat să cunoaștem în permanență proble
mele esențiale ale producției. Cum pro
cedăm noi ?

In primul rînd, ne străduim să cu
noaștem problemele „cheie” ce se pun 
în legătură cu calitatea produselor. în 
acest sens, ne consultăm în permanență 
cu conducerea secției, cu maiștrii, ingi
nerii, controlorii tehnici de 
muncitori fruntași.

Metoda noastră principală 
desfășurăm o activitate de 
de cercetare a problemelor 
este raidul. întotdeauna el are un obiec
tiv precis, concret. Avem grijă ca la a- 
ceasta acțiune să antrenăm cu noi ți 
cîțiva specialiști din secție ; controlori 
tehnici de calitate, maiștri, ingineri.

De curînd am organizat un astfel de 
raid. Ne-am oprit mai întîi la mașina 
unde lucrează tînărul Ilie Basarabă. Era 
aproape de terminarea celor opt ore de 
lucru. Piesele executate de Basarabă, 
orînduite frumos în lădița de lingă ma
șină, așteptau să fie controlate și trimise

calitate, cu

prin care 
cunoaștere, 
producției,

la magazia dc produse finite. Toate 
de bună calitate. Stînd de vorbă 
mult cu tînărul respectiv nc-ain dat sea
ma că la baza succeselor lui stau buna 
organizare a locului de muncă, conștiin
ciozitatea cu care execută fiecare opera
ție, grija pentru deplina folosire a timpu
lui de lucru. în raidul nostru constatări 
asemănătoare am făcut și la tinerii Vili 
Bardan, Arbip Floca și alții, care în ziua 
respectivă executaseră numai lucrări de 
bună calitate.

Am întîlnit însă și alte aspecte. Ion 
Giurcă și Fridcrich Votsch mai scăpa
seră pe lîngă piesele bune executate și 
unele care necesitau remanieri sau care 
nu mai puteau fi folosite. Cum este și 
firesc, am căutat să aflăm și motivele. 
Tinerii în cauză neglijaseră în ziua 
aceea un fapt esențial în munca lor — 
organizarea locului de muncă, pregăti
rea și folosirea celor mai corespunză
toare scule. Or, neavînd scule potrivite, 
ei au fost lipsiți de posibilitatea de a 
executa corect fiecare operație, nereț- 
pectînd astfel prescripțiile tehnologice. 
Am sesizat aceste lucruri 
secției, organizației U.T.M.

conducerii
La puțin 

timp după raid, organizația U.T.M. a 
stabilit să fie făcut un schimb de expe
riență în care Ilie Basarabă să demon
streze tovarășilor săi de muncă cum își

colecti- 
nume- 

coleeti-

( Agerpres)
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Ba culturii în citeva dina 
satele regiunii Galați. |
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rare sint căzu- 
! cînd instruc- 

se întreabă : 
ce să discu- 
în adunarea

oare 
tăm 
pionierească? Și-și 
bat capul să gă

sească o temă. Greșesc. Adu
narea nu trebuie să ia naștere 
din frământarea instructorului 
de a găsi singur o temă : ea 
trebuie să-și aibă izvorul în 
însăși viața pionierilor cu care 
lucrează, în inițiativa pionie
rilor. Să nu înțelegem greșit: 
nu înseamnă că instructorul 
trebuie să vină în fața copii
lor și să întrebe „ce adunare 
vreți să organizăm ?“ Ei vor 
veni, firește, cu nenumărate 
propuneri — unele bune, al
tele năstrușnice. Pe care să le 
alegi ? E greu să decizi. De 
aceea, e mai bine altfel. Aici 
trebuie să intervină tactul pe
dagogic al instructorului de 
pionieri. Iată, de exemplu, in
structoarea de pionieri de la 
Școala de 8 ani nr. 98 din Ca
pitală, consultîndu-se cu pro
fesorii a ajuns la concluzia că 
pentru a-i ajuta pe toți pio
nierii să învețe bine și foarte

organizează metodele folosite.
Fruntașii au primit sarcina să se ocupe 
de tinerii cu rezultate mai slabe, 
facția acțiunii noastre 
tul că tot mai mulți 
la rîndul lor fruntași.

— Munca de fiecare

Satis- 
a constituit-o fap- 
tineri au devenit

zi, rezolvarea sar
cinilor ce ne stau în față — a intervenit 
în discuție tovarășul Gerhațd Stamp, 
responsabilul postului utemist de con
trol de la întreprinderea „7 Noiembrie” 
ne-au dovedit necesitatea unei largi in
formări. Trebuie să cunoaștem perma
nent cele mai importante probleme pen
tru a fi cit mai operativi. Realizîud acest 
lucru, acțiunile pe care le întreprindem 
sint eficace, sînt în măsură să stimuleze 
ți mai mult activitatea tinerilor în pro
ducție.

într-un timp, în secție se depășeau 
consumurile specifice. Ne-am ocupat de 
acest lucru, am urmărit munca fiecărui 
tînăr și am făcut propuneri care să ajute 
la remedierea lipsurilor acestora. Altă
dată, erau greutăți determinate de faptul 
că, lucrînd neatent, unii tineri sortau 
produse de calitatea a II-a la calitatea 
I. Am discutat cu cei ce făceau acest

VASILE DINULESCU

(Continuare în pag. a IlI-a)

Tipuri noi de materiale
Peste 100 tipuri noi 

de materiale didac
tice, în zeci de mii de 
exemplare, necesare 
elevilor pentru 
însuși temeinic cuno
ștințele tehnice 
date au fost puse a- 
nul acesta la dispoziția 
școlilor de cultură ge
nerală. Printre acestea 
se numără diferite 
mașini în miniatură, 
globuri terestre, hărți 
în relief, mulaje ale 
corpului omenesc etc. 
Pentru laboratoarele

a.?i

pre-

de fizică au 
Uzate celule 
trice, mașini 
producerea 
prin inducție, 
metre didactice, apa
rate pentru punerea în 
evidență a cîmpului 
magnetic, truse de 
electrochimie. Au fost 
întocmite de aseme
nea o serie de planșe 
și diapozitive înfăți
șând realizări ale re
gimului nostru demo
crat popular, frumu
seți ale

Colegi șl prieteni, elevii 
Elena TrușcM șl Iulian G'răcă- 
nanu din clasa a VI I l-a D de 
la Școala media nr. 34 „C. A. 
Rosefti“ din Capitală învață și 
rezolvă Împreună probleme 
da matematică și fizică. 
Ei se ajută reciproc tn Însu
șirea cît mai temeinică a lec

țiilor.

Foto : N. STELORIAN

alegem tema adunării pionierești
bine trebuie găsit mijlocul, 
accesibil lor, de a le arăta de 
ce trebuie să învețe. Trebuie 
ajutați să vadă cum și unde 
se va valorifica învățătura lor, 
să privească munca lor în 
perspectivă. Prilejul s-a ivit.

...Intr-o zi, pionierii clasei a 
Vl-a s-au strîns în jurul in
structoarei de detașament. Din 
vorbă în vorbă, au aflat că ea 
lucrează la Institutul de Stu
dii și Proiectări Energetice. 
Le-a explicat copiilor, pe în
țelesul lor, ce anume fac lu
crătorii acestui institut, despre 
locul pe care îl ocupă electri
ficarea în opera de construire 
a socialismului. Copiii o as
cultau atenți. Instructoarea 
începuse să le spună că numai 
pe Bistrița, de la Bicaz în jos, 
se mai construiesc încă multe 
hidrocentrale. Deodată se opri.

— Văd că vă interesează — 
le-a spus instructoarea. Vreți 
să discutăm mai mult despre 
aceste lucruri ?

Copiii voiau într-adevăr să 
afle mai multe lucruri.

— Ce-arfi, tovarășă instruc
toare, să organizăm o aduna
re cu această temă 1 au pro-

pus pionierii. Și, pe loc, au în
ceput să discute despre adu
nare. Se bucurau, era propu
nerea lor. Cine să vorbească 
despre documente de partid 
in care e vorba de dezvoltarea 
electrificării și însemnătatea 
ei în dezvoltarea industriei în 
țara noastră ? — a întrebat
instructoarea. Să ne vorbiți 
dumneavoastră — au spus co
piii. Și nu întâmplător. Unui 
copil i-ar fi fost greu să redea 
și să explice aceste date.

Despre Hidrocentrala „V. I. 
Lenin“ pionierii au hotărît să 
vorbească un coleg de-al lor 
care a fost acolo. Alții au pri
mit sarcina să alcătuiască un 
album, alții un fotomontaj. Cî
țiva pionieri s-au interesat de 
cîntecele, bucățile literare, 
poeziile in care e vorba de 
,,Bistrița — apă zglobie“. Des
pre dezvoltarea rețelei de hi
dro și termocentrale a fost in
vitat să vorbească un tovarăș 
proiectant de la I.S.P.E. N-a 
lipsit nici pregătirea hărții cu 
indicațiile unde se află hidro 
și termocentrale construite in 
anii puterii populare.

Pregătirea adunării a durat 
circa trei săptămîni. In tim
pul desfășurării ei, pionierii 
au aflat lucruri noi, interesan
te. Și au mai aflat ceva foarte 
prețios: că toate aceste lu
cruri le-au realizat oameni 
destoinici, stăpini pe bogate 
cunoștințe. Concluzia cea mai 
apropiată copiilor ? Să învețe 
bine la fizică, matematică, 
chimie... la toate materiile, 
căci toate cunoștințele le vor 
fi de folos în munca viitoare.

Altădată, la Școala de 8 ani 
nr. 93 din București pionierii 
detașamentului 2 discutau cu 
instructoarea superioară des
pre programul de activitate.

— Să mergem să vizităm 
Muzeul de istorie a partidului 
— a propus cineva.

— Ce-ar fi, le-a sugerat in
structoarea superioară, ca a- 
dunarea cu temă de luna vii
toare a detașamentului s-o ți
nem la muzeu ?

Astfel s-a născut tema adu
nării „Te slăvim și te cintăm 
partid iubit“.

Au început pregătirile. Fie
care pionier a avut ceva de 
făcut. Unii au avut sarcina să

studieze documentele privind 
înființarea Partidului Comu
nist Romîn, alții despre lupta 
comuniștilor în anii grei ai 
ilegalității. Mai mulți copii au 
adunat date despre realizările 
poporului nostru sub condu
cerea partidului. Restul pio
nierilor au învățat poezii și 
cintece despre partid. La pre
gătirea acestei adunări, copiii 
au cerut ajutorul profesorilor 
de istorie din școală și de la 
Palatul pionierilor. In toț tim
pul pregătirii, copiii au avut 
mult de lucru. Pe parcurs, 
planul adunării a mai 
schimbat mult, îmbogățit 
propunerile copiilor.

A sosit și ziua adunării. In 
straie de sărbătoare, cu stea
gul în frunte, pionierii s-au 
îndreptat spre muzeu. Aduna
rea a avut un caracter festiv. 
La sfîrșitul acestei adunări, 
copiii au plecat spre casă emo
ționați, cu cunoștințe mult 
mai multe și mai trainice de-

didactice
fost rea- 
lotoelec- 

pentru 
curenfilor 

mano-

monumente ale natu
rii.

Școlile de cultură 
generală din țară au 
primit anul acesta ma
teriale didactice in va
loare de aproape 20 
milioane lei, cu circa 
3 milioane lei mai 
mult decît anul trecut. 
Școlile au primit de a- 
semenea numeroase 
sortimente de mate
riale sportive în va
loare de aproape 2 
milioane lei.

(Agerpres)

entru mine, pregă
tirea fiecărei lecții 
pe care o țin în 
fața colectiviștilor 
care frecventează 
cercul agrotehnic 
înseamnă muncă,

studiu amănunțit, cercetare a- 
tentă a faptelor din gospodăria 
noastră. Așa am procedat, de 
exemplu, cînd am pregătit lec
ția a doua în care era vorba 
despre dezvoltarea fondului de 
bază și creșterea averii obștești. 
Cu ajutorul tovarășului Grigo- 
re Ivanov, președintele gospo
dăriei, am cercetat, pe ani, 
felul în care au evoluat fondul 
de bază și valoarea zilei-mun- 
că. Am aflat fapte interesante. 
Bunăoară, acum vreo zece ani 
cînd a luat ființă colectiva, 
fondul de bază era de citeva 
mii de lei. Astăzi depășește cî- 
teva milioane. Am cercetat 
căile care au dus la acest re
zultat, analizînd dinamica dez
voltării fiecărui sector de pro
ducție în parte. Cifrele, exem
plele le-am trecut în conspec
tul lecției. Cei peste 60 de 
cursanți tineri și vîrstnici de 
la cercul pe care-1 conduc le 
cunoșteau în general, dar cînd 
e vorba de o lecție ca aceasta 
despre fondul de bază, despre 
repartizarea bunurilor Ia ziua- 
muncă, trebuie neapărat să vii 
cu fapte și exemple concrete 
și să demonstrezi legătura din
tre ele, consolidarea economică 
a gospodăriei colective.

Am încercat apoi să mă 
transpun în situația unui pro
fesor. Cum pot să-i ajut pe co
lectiviști să-și însușească cît 
mai bine cele predate ? Am gă
sit o soluție care cred că este 
bună ; am întocmit niște grafi
ce, în mai multe copii, pe care 
le-am împărțit cursanților îna
inte de începerea lecției. Din 
ele reiese clar cum a crescut și 
s-a dezvoltat fondul de bază al 
colectivei și care sînt sectoa
rele de producție care aduc 
cele mai mari venituri. Citeva 
planșe și schițe procurate din 
vreme, mostre de semințe din 
culturile de bază ale colectivei, 
m-au ajutat, de asemenea, să 
explic mai limpede care sînt 
cele mai valoroase soiuri de 
grîu și porumb pentru solul 
nostru, ce legătură este în
tre soiuri și producții, între 
producții și venituri, între ve
nituri și creșterea fondului de 
bază. Iată unul din exemplele 
pe care le-am folosit. Anul a- 
cesta am avut semănate cu 
grîu 300 de hectare. Am obți
nut o producție medie de 1 950 
kg la hectar. Pe o parcelă de 
80 de hectare lucrată și între
ținută la fel ca și celelalte, am

obținut peste 2 600 de kg. De 
ce ? Pentru că pe această par
celă am semănat soiul Bezos- 
taia, mai rezistent la ger și la 
secetă, mai productiv. Dacă 
am fi folosit numai acest soi, 
producțiile și deci și veniturile 
ar fi fost mai mari.

Am povestit acest amănunt 
pentru a arăta că sporește mult 
interesul cursanților cînd o 
lecție este pregătită astfel, cînd 
ea e strîns legată de practica 
și experiența colectiviștilor.

în pregătirea lecțiilor mă a* 
jută mult organizația U.T.M. 
din colectivă. Cîțiva utemiști și 
tineri, recomandați de comi
tetul U.T.M., mă ajută să cu
leg anumite materiale, vin cu 
exemple din practica muncii lor 
zilnice. Uneori, seara, ei stau 
alături de mine cînd pregătesc 
lecția. Așa, de exemplu, Nelu 
Băjan, secretarul organizației 
U.T.M., mi-a sugerat ideea șă 
vorbesc mai pe larg despre 
importanța sectorului zooteh
nic. Ideea lui a fost bine veni
tă pentru că unii dintre ținerii 
care acum frecventează cursuri
le cercului meu vor fi recoman
dați să lucreze ca îngrijitori de 
animale.

Pregătirea fiecărei lecții o 
încep imediat după predarea 
celei anterioare, anunțindu-i 
pe cursanți despre ceea ce 
vom învăța. Am constatat, de 
asemenea, că folosind în timpul 
predării conversația, discuțiile, 
mențin mereu trează atenția 
cursanților. Curioși să afle alte 
noutăți, dornici de a învăța, ei 
participă cu toții la lecții, mă 
ajută să le exemplific mai 
bine, sînt activi, manifestă 
mult interes. Aceasta consti
tuie pentru mine o satisfacție 
deosebită și un imbold în acti
vitatea de lector.

TOMA DRAGHICI
inginer agronom 

la G.A.C. Bărcăneștl,
regiunea Ploiești

TELEGRAME
Președintele Prezidiului A- 

dunării Populare Supreme a 
R.P.D. Coreene, Țoi En Ghen, 
și președintele Cabinetului de 
Miniștri al R.P.D. Coreene 
Kim Ir Sen, au trimis o tele
gramă de răspuns tovarășilor 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al R.P. Romîne, și. Ion Gheor
ghe Maurei-, președintele Con
siliului de Miniștri al R.P. 
tlomîne, prin care mulțumesc 
pentru felicitările ce le-au fost 
adresate cu prilejul realegerii 
lor în posturile de președinte 
al Prezidiului Adunării Popu
lare Supreme a R.P.D. Coree
ne și președinte al Cabinetu
lui de Miniștri al R.P.D. Co
reene.

patriei

(Agerpres)

Pak Sen 
tovarășului 

ministrul 
al R.P. Ro
de mulțu-

★

Ministrul Afacerilor Externe 
al R.P.D. Coreene, 
Cer, a trimis 
Corneliu Mănescu, 
Afacerilor Externe 
mine, o telegramă 
mire pentru felicitările adre
sate cu prilejul numirii sale 
în funcția de ministru al Afa
cerilor Externe a R.P.D. Co
reene.Mineri în drumeție

Tot mai mulți mineri din Va
lea Jiului au îndrăgit turismul. 
Iubitorii de drumeție își petrec 
zilele de odihnă vizitînd dife
rite orașe sau făcînd excursii 
în locuri pitorești din țară. De 
la începutul anului și pină 
acum, peste 6 000 de mineri din 
acest bazin carbonifer au ple
cat în excursii organizate în 
grupuri. Ei au vizitat, printre 
altele orașele București, Bra
șov, Timișoara, Ploiești și Hu
nedoara.

LUCREȚIA RANGA

(Continuare în pag. a IlI-a)

Intr-un timp scurt, de cînd a luat ființă gospodăria colectivă, co
muna Burlești din regiunea Suceava și împrejurimile ei au că
pătat o nouă înfățișare, specifică satului socialist. Pentru sectorul 
zootehnic au fost construite grajduri încăpătoare, trainice. Pantele 
dealurilor au fost terasate și plantate cu viță. Hotărîți să dezvolte 
necontenit averea obștească, colectiviștii 
în aceste zile de valorificarea unor noi 
cum se vede și din fotografie, ei lucrează

pentru pește,

de aici sînt preocupați 
surse de venituri. După 
la amenajarea unui iaz

Foto ; AGERPRES

Curs de perfecționare
La Fabrica de antibiotice din 

lași s-a deschis zilele acestea un 
curs de perfecționare cu o durată 
de 7 luni. Cursul va fi frecventat 
pe serii de întregul personal teh- 
nico-ingineresc al întreprinderii. 
Prima serie este alcătuită din 30
de tehnicieni și ingineri. Lecțiile, 
predate de medici, biologi, chi- 
mișfi și farmaciști din învățămintul 
superior din București și lași au 
menirea să informeze pe cursanți 
asupra celor mai noi metode fo
losite în domeniul fabricării anti
bioticelor și folosirii lor în tera
peutică.

(Agerpres)



1 j > 
: ♦

bazei materiale a culturii

regiunii Galați

«

în cîteva din satele

însemnări despre folosirea

tehnicii ;

oamenilor despre „Căile de spori.

prin cîteva co- 
regiunea Galați 
așariar, activita-

pot invita la o dezbatere 
largă.

culturii 
în anii 
Să go

de pildă, 
Vladimi-

n itinerar al că
minelor culturale 
n p hartă a pă
trunderii 
la sate 
noștri... 
posim, 

în comuna Tudor 
rescu din raionul Galați. Iată 
căminul: o construcție nouă, 
in care linia unei arhitecturi 
inspirate își dă mina cu ulti-

mele noutăți ale 
nopțile, lumina de neon ii de
senează contururile suple.

O imagine care atrage după 
sine altele, sute și mii- Numai 
aici, în regiunea Galați, există 
astăzi aproape 460 de cămine 
culturale, mai multe decît in 
întreaga Românie de ieri! (Și 
numai în ultimii cinci ani, de 
exemplu, au fost construite

peste 120 de cămine, iar altor 
85 li se face, în clipa de față, 
ultima toaletă, de către zu
gravi).

Așadar toate condițiile pen
tru o activitate culturală in
tensă, la nivelul de exigență 
al satului socialist.

Cutreierind
mune din
vom cerceta,

tea căminelor culturale din 
unghiul actualei etape de dez
voltare a satului. „Examenul“ 
pe care-l întreprindem — și 
care e, de fapt, însuși exame
nul vieții — poate fi cuprins 
în două întrebări: 1) care e 
contribuția căminelor cultura
le la întărirea economico- or
ganizatorică a gospodăriilor a- 
gricole colective — și 2) care

e contribuția lor la dezvolta
rea conștiinței socialiste a ță
rănimii noastre colectiviste ?

Nu intenționăm, în însem
nările noastre, să realizăm o 
oglindă a activității cultu- 
ral-artistice pe plan regional, 
ci doar zugrăvirea unor expe
riențe, aspecte șl preocupări 
care 
mai

ată-ne așadar, la unul din 
aceste cămine. Țifești, raionul 
Panciu... Un cămin nou, impu- 
nînd prin frumusețe arhitectoni
că, prin distribuția inspirată a 
detaliilor de interior : scenă lar
gă, sală în amfiteatru, bolți sus

ținute de pilaștri eleganți și masivi etc. Și, to. 
tuși — ne povestește tov. Lorica Haret, direc
toarea căminului — pînă mai acum cîțiva ani, 
prea puțini oameni, abia o pătrime din locuito
rii comunei, se abateau pe aici. „Stăm la fe
reastră, tovarăși, și mă uitam cu inima sl'însă 
la fiecare om de pe drum : oare o să urce 
scara căminului

Organizația de partid din Jifești a supus 
unei analize atente activitatea căminului, por
nind tocmai de la înfrebarea-cheie : „De ce 
nu vin oamenii la cămin ?“

Întrebați astfel, unii dintre membrii consi
liului de conducere al căminului au ridicat din 
umeri. Căminul — pretindeau ei — a făcut tot 
ce-a putut pentru atragerea satului, prezenfînd 
programe cultural-artistice îngrijite, frumoase. . 
Toate bune — li s-a răspuns — dar, ia să ve
dem, din ce se compun aceste programe l 
Lectura unei conferințe primite de la raion, 
recitarea cîlorva poezii, producțiile corului, 
apoi dans... Și atît. Dar oamenii doreau mai 
mult Gospodăria „fierbe" de probleme corn-

Directoarea a ridicat aceste chestiuni în a- 
dunarea generală U.T.M. de alegeri. Și tinerii 
l-au dat cu toții dreptate. Prin hotărîrea adu
nării, comitetului U.T.M. i s.a creat obligația 
de a participa la întocmirea 
muncă ale căminului cultural ; 
că, astfel, planuri comune, în 
rile de muncă, de viață, ca și 
ral-artistice ale tinerilor, să-și 
cuvenit. De exemplu tinerii 
arătat vorbitori;, doresc cit mai multe confe
rințe științifice privind metodele agriculturii 
socialiste ; doresc cit mai multe conferințe sau 
seri literare consacrate idealului în viață, nor
melor eticii noi etc. O dală aceste condiții 
îndeplinite, băieții și fetele nu vor mai ocoli 
căminul cultural. (Ceea ce s-a și inlimp'.at I)

Acestea au fost, pe scurt, metodele folosite 
de căminul cultural din Jifești pentru legarea 
mai fermă de viață, pentru atragerea întregu
lui sat în activitățile culturale.

Dar cum se desfășoară, practic, aceste acti
vități, ce ferme eficiente îmbracă ?

In mod regulat, oamenii din Jifești ascultă 
la cămin expuneri pe teme internaționale, 
urmate de discuții. Întrebărilor, nedumeririlor, 
li se dau răspunsuri pe loc. Dar nedumeririle 
sînt îndeobște puține, expunerile fiind limpezi, 
concrete, bine documentate, folosind cele mai 
bune mițloace pentru a ajunge la înțelegere?

planurilor de 
să se alcătuias- 
care preocupă. 
cerințele cuitu- 
alle locul larg, 
din filești, au

Un grup de colectiviști din comuna Slobozia- Conachi asțultînd la radio emisiunea pentru 
sate. Ca întotdeauna, vor urma discuții rodnice eu referiri concrete la viața gospodăriei

piere, multiple, cum ar fi lărgirea unor ramuri 
de bază (ca sectorul zootehnic, de pildă), sau 
îngrijirea științifică, rațională, a viței de vie, 
în scopul dobîndirii unor producții sporite de 
struguri etc. Pe de altă parte, țăranul de azi 
nu mai este un izolat, cu orizontul redus la 
hotarul ogorului său sau al satului ; el vrea să 
știe ce se petrece prin țară, prin lume... Cum 
răspunzi acestor cerințe 1 Prin cîteva poezii și 
un cînfec ?

Organizația de partid a îndrumat conducerea 
căminului cultural să studieze temeinic, atent, 
întregul plan de muncă al gospodăriei, pu- 
nînd planul activităților culturale în acord cu 
plănui de dezvoltare a gospodăriei.

Un prim pas fusese făcut. Pasul imediat ur
mător — a arătat organizația de partid — e 
atragerea tineretului, în activitatea căminului,

— Numai că — s-a plîns tovarășa Lorica 
Haref, directoarea căminului — mă înțeleg ane
voie cu U.T.M.-ul. „Noi, spun tovarășii din co
mitetul U.T.M., vă ajutăm, firește, oricînd, in 
activitățile care privesc direct tineretul". Și se 
ocupă doar de „jpile tineretului“.. Dar oare 
nu toate activitățile cultural-artistice privesc 
direct tineretul ? Și oare există, în ce privește 
consolidarea gospodăriei, „probleme pentru 
băfrîni" și „probleme pentru tineri'', cu totul 
și cu totul deosebite!

oamenilor. Care sînt aceste mijloace î Expu
nerile se desfășoară, de obicei, în fața hărții 
sau a globului pămtntesc șl sînt completate cu 
diafilme sau, în lipsa acestora, cu panouri de 
fotografii și tăieturi din ziare, adecvate temei. 
Se apelează statornic și la sprijinul filmului, 
documentar sau artistic. (Pentru ilustrarea unei 
recente conferințe despre ultimele eveni
mente din Cuba, căminul s-a îngrijit să ob
țină neapărat un film documentar despre Cuba). 
Pe de altă parte, înainte de comentarea eve
nimentului internațional la ordinea zilei — cum 
ar fi, să zicem, scuturarea lanțurilor coloniale 
într-o țară africană sau asiatică — se schițea
ză, în mod obligatoriu, tabloul isforico-geogra- 
fic al Jărlj respective, evoluția ei economică, 
sociala, politică. Astfel, evenimentului dezbă
tut i se subliniază necesitatea 
le care l-au provocat; și în 
el se impune, cum e și firesc, 
în conștiința ascultătorului.

Cit privește evenimentele din patria noastră, 
ele fac obiectul altor expuneri, în cadrul unei 
„rubrici" permanente intitulate „Ce e nou în 
patria noașțră". Și șj{j — mijloace atractive, 
vii, pentru a ajunge la inima omului. O con
ferință despre noutățile industriei chimice, de 
pildă, a pornit de la îngrășămintele minerale 
aplicate în cîmpia Jifeștilor și de la lupta im-

obiectivă, legi, 
aceste condiții, 
mult mai adine

Serile de calcul
m pomenit mai sus, în trea
căt, despre „seara de calcul“. 
Născută în perioada colecti
vizării, această metodă cu 
vii calități - agitatorică, in
teresantă, plină de culoare 
și miez — este reani- 
în condițiile colectivizării 

către numeroase cămine cul- 
regiunea Galați. „Serii de 

eăîcul“ i se încredințează, de regulă, 
probleme mari, importante, ale gospo
dăriei colective din sat. în momentul de 
față, cînd multe gospodării se afla la 
primii lor pași, cînd unii colectiviști 
mai țin la anumite „datini“ în muncile 
Cîmpului — și cînd problema însușirii 
agrotehnicii capătă, așa dar, o actuali
tate stringentă — rolul „serii de calcul' 
ni se pare dintre cele mai importante.

Am asitat la o asemenea seară în co
muna Băleni, din raionul Bujor. (Pe 
întreg raionul Bujor s-au ținut în ulti
ma vreme, în cadrul căminelor cultu
rale, peste 900 seri de calcul și peste 
780 seri de întrebări și răspunsuri!). O 
seară în care „calculul“, aritmetica rece 
au căpătat căldură vie, izvorîtă din dl a- 
gostea pentru înflorirea gospodăriei. 
Tema serii; „Importanța cultivării viei 
în terase“. Un inginer a demonstrat a- 
mănunțit, luînd ca punct de plecare date 
și cifre cunoscute de colectiviștii din 
sală, avantajul economic considerabil al 
plantațiilor de vii în terase pe dealurile 
ale căror pante depășesc 45-50 de gra
de. Astfel - a arătat inginerul - un 
hectar de teren în pantă și degradat, 
cultivat „după datină“ cu grîu și po
rumb, dă Un venit anual de 400—500 de 
lei. în timp ce un hectar cultivat cu vie 
în terase varsă în casa gospodăriei circa 
15 000—20 000 lei. Sala a aplaudat... Dar 
demonstrația nu s-a oprit. O funcție im
portantă a serii de calcul este capacita
tea ei de a scruta viitorul, de a zugrăvi 
cu detalii (operație perfect posibilă azi,

mată azi, 
totale, de 
turale din

în condițiile colectivizării totale!) tabloul 
de mîine al gospodăriei, orizontul spre 
care tind toate eforturile zilei de azi. 
S-a făcut acest lucru în ce privește co
muna Băleni. Apoi demonstrația s-a 
extins pe întregul raion. Concluzia : 
prin plantarea dealurilor în pantă cu vii 
în terase, în economia raionului Bu
jor vor intra în 1975 (la valoarea de azi a 
produselor) cu peste 525 000 000 lei mai 
mult ca în 1962 !

„Graiul cifrelor“ are calități cunoscute: 
e scurt și cuprinzător, merge fără ocoli
șuri la țintă, nu se împacă cu răstălmă
cirea. Exemplul unei seri de calcul ținută 
la căminul din Strîmbu (unul din cămine
le culturale fruntașe ale raionului Făurei) 
ni s-a părut edificator în această privință. 
Aici, la Strîmbu, unii colectiviști se îm
potriveau prașilei mecanice la porumb, 
socotind-o păgubitoare pentru venitul 
lor personal. „Prașila mecanică scade 
numărul zilelor-muncă“ — aceasta era 
replica cu care întîmpinau, invariabil, 
orice încercare de a li se proba supe
rioritatea acestei metode. Căminul cul
tural a organizat atunci o seară de 
calcul. Calcul comparativ: între pro
ducția de pe tarlalele unde în 1961 se 
aplicase prașila mecanică — și producția 
de porumb de pe celelalte tarlale. Rezul
tatul : în cadrul prașilei mecanice — un 
spor de porumb de 1.300 kg. la hectar ! 
Un calcul convingător pentru toți !

Ce demonstrează aceste exemple ? Că 
„seara de calcul“ e o metodă eficientă, 
la care trebuie apelat cît mai des, în cele 
mai importante probleme, Dar nu tre
buie trasă concluzia că „seara de calcul“ 
ar fi o metodă universal-valabilă, „bună 
la toate“, Ca orice 
folosită la infinit 
toate mărunțișurile, 
din interes. (La un 
exemplu, o „seară de calcul" a fost în
chinată problemei... cultivării cu pătrun
jel a 0,20 ha din tarlaua gospodăriei!).

metodă, și aceasta, 
și avînd ca obiect 
și-ar putea pierde 

cămin cultural, de

potriva dăunătorilor — deci, chestiuni familia
re tuturor. Aceste exemple au fost ridicate, 
apoi, la scara țării întregi, și întregite cu ce 
lelalte succese ale chimiei. Și s-au folosit — 
ca la toate expunerile despre „Ce e nou în 
patria noastră" — cifre și grafice. O altă ex
punere, destinată construcției noilor furnale 
din Reșița a început cu povestirea unui mar
tor ocular, a unui colectivist din Jifești — care 
petrecuse cîteva zile in „Cetatea de foc" la 
fiul său, oțelar. „Expunerea" a constat, de fapt, 
în povestirea colectivistului și cea a confe
rențiarului, povestire în care cel dinții aducea 
priveliștile vii, văzute de el, iar cel de-al doi
lea generaliza aceste priveliști, le ridica la 
nivelul național al industriei siderurgice, ilus- 
trîndu-le cu date din Directivele celui de-a! 
Ill-lea Congres al partidului. In sfîrșit — tot ca 
un exemplu — tradiționala conferință din prag 
de septembrie, avînd ca obiect „Școala în 
R.P.R.", s-a transformat într-o interesantă „că
lătorie pe harfă" : oamenii din sală au fost 
invitați să viziteze, conduși de conferențiari, 
o seamă din locurile în care s-au construit, în 
anii noștri, școli noi. Iar imaginea acestor 
școli a fost încadrată tabloului cultural general 
al meleagurilor străbătute cu gîndul. Cîteva 
cifre actuale pe țară, puse față-n față cu cifre
le anului 1938, au încheiat firesc această cap
tivantă expunere. (De altfel, metoda „călăto
riei pa harfă" e folosită cu succes de toți con
ferențiarii căminului).

...Și în felul acesta, omul din Ji- 
Iești, omul pe lîngă care timpul trecea altă
dată cu iuțeala acceleratului, e la curent 
astăzi cu tot ce se întîmplă în țară, în lume, 
cu politica pe plan intern și extern a parti
dului nostru. Lucru de mare importanță pen
tru dezvoltarea conștiinței sale socialiste, 
pentru înarmarea sa cu o perspectivă supe
rioară asupra propriei activități de zi cu zi.

Cu aceeași seriozitate și atenție vie la 
nou își duc munca cercurile de propa
gandă științifică — astronomie, științe na. 
turale etc. — cercuri frecventate de numeroși 
colectiviști. Orizontul intelectual al satului se 
lărgește astfel mereu, odată cu adîncirea 
concepțiilor științifice despre evoluția omu
lui, odată cu descifrarea tainelor Universului 
prin zborurile lui Gagarin, Titov... Dar expu
nerile nu rămîn în sfere „înalte", nu . uită 
viața comunei. Cercul de științe naturale, de 
pildă, și-a propus ca țel principal sprijinirea 
cursurilor agrozootehnice din cadrul gospo
dăriei. Cum s-a concretizat această intenție l 
Mai întii, la lucrările cercului au fost invitați 
toți tinerii care frecventează învățămîntul agro
zootehnic de masă. Pe de altă parte, proble
matica cercului s-a acordat deplin cu cea a 
cursului. O relație strînsă între muncă — în
vățătură practică — nivel teoretic. Astfel, lupta 
pentru producții mari la hectar a fost sprijini
tă, prin cursul agrozootehnic, cu lecții privind 
modalitățile practice ale lucrării pămîntului, 
iar cercul de științe naturale al căminului cui. 
tural a lărgit sfera de cunoaștere asupra ca
racteristicilor mai generale ale plantelor, a 
naturii lor și a posibilităților transformării lor.

Ajungem, astfel , I- Î...T "" 
organizatorică a gospodăriei 
sat. F , ' '. '
este de <_ _, , ’
scă mai bine pămînful. E demn de relevat, 
în sensul 
ferențiari se ghidează după planul general al 
gospodăriei. Dar nu numai atît. Ce Se întîm
plă cînd intervine surpriza, lucru care n-a fost 
prevăzut și „planificat" ? Planul de conferințe 
să rămînă rigid, imobil, să nu se adapteze ne
voilor curente, la zi î... Nu I O grindină picată 
peste semănături este imediat explicată științi
fic, printr-o expunere în cadrul căminului ; 
secetei i se opun, de asemenea, metodele 
științifice de lucrare a solului, explicate la 
cămin prin conferințe, tribuna colectivistului 
fruntaș, a brigadierului etc. In asemenea pri
lejuri, intervenția căminului cultural are 
promptitudinea unui articol de gazetă.

Asta nu înseamnă că temele privind aspec
tele permanente, de bază, al§ consolidării 
economico-organizatorice, sînt lăsate pe pla
nul al doilea. S-au ținut conferințe despre 
„Refacerea patrimoniului viticol“ în lumina 
sarcinilor trasate de Congresul al Ill-lea al 

despre „Dezvoltarea și creșterea a- 
obștesc — sarcină de frunte", 
„Aplicarea retribuției suplimenta- 

. Titlurile, enunțate astfel, poale

vorbească
re a fondului de bază al G.A.C.". Deși sosit 
doar de cîteva ore, el le-a vorbit țifeștenilor 
ca și cum ar fi fost unul de-al lor : cu obser
vații asupra realităților din gospodărie, cu 
numeroase fapte concrete ; s-au pronunțat 
chiar și exemple cu nume de oameni... „Se
cretul î" Conferențiarul fusese informat, de 
către conducerea căminului cultural, asupra a- 
cestor probleme și fapte și rugat să-și între, 
gească expunerea cu exemplele vieții, care 
pot lărgi perspectiva concretă a muncii de 
viitor... Alt exemplu, subliniind aceeași meto
da eficientă : o expunere cum a fost cea des
pre „Refacerea patrimoniului viticol", primită 
de cămin din partea raionului, a fost predată 
inginerului agronom ca să-i facă „localizarea", 
argumentarea cu fapte din gospodărie.

Prin ce atrag aceste conferințe ? De ce 
vine fot satul să le asculte ? Pentru că sînt 
agitatorice, vii, fără vorbărie pretențioasă, 
axate îndeobște pe fapte. Atrag prin carac
terul lor lipsit de „didacticism", prin ab
sența oricărei distanțe între public și scenă, 
prin aerul lor de colocviu familiar, tovără
șesc, asupra problemelor la ordinea zilei.

Dar, cum spuneam, căminul cultural din 
Jifești sprijină întărirea economico-organiza- 
torică a gospodăriei colective printr-un an
samblu bogat de rnijloace și forme.

Chiar și simpla lor enunțare ne dă o idee 
limpede despre bogăția acestora : seri de 
calcul, jurnale vorbite, seri de întrebări și 
răspunsuri, „Ziua viticultorului“, simpozioane 
despre cărți agrotehnice, schimburi de expe
riență cu căminele culturale vecine, audiții 
colective la radio, vizionare în colectiv a 
programelor de televizor destinate satului etc. 
Cea mai recentă noutate este „calendarul 
colectivistului“, afișat în fața căminului, prin 
care brigadierii țin la curent întreaga comu
nă cu mersul lucrărilor agro-viticole și cu 
planul de acțiune pentru etapele următoare, 
solicifînd păreri, critici, sugestii, 
spune, astfel, că înflorirea 
lui Lenin“-Jifești (în cadrul căreia valoarea 
zilei-muncă va fi, în anul acesta, de ci'ca 
40—50 de lei) este, printre altele, și opera 
căminului cultural. Aceasta e și părerea to
varășul Gheorghe Postolache, președintele 
G.A.C.

Se poate
G.A.C. „Drumul

Formațiile artistice ale căminului cultural din comuna lanca, raionul Făurei, sînt prezente cu 
regularitate pe scenă. Imagine de la spectacolul echipei de dansuri

fa întărirea economico-
' i colective din 

Preocuparea de căpetenie a căminului
a-i ajuta pe colectiviști să muncea-

acesta, un lucru : colectivul de Q?n-

★
Pentru ce pledează exemplele de mai sus ?
Consolidarea economico-organizaforicS a 

gospodării'« colective este, prin definiție, o 
problemă deosebit de complexă, reclamînd, 
deci, și din partea căminelor culturale o com
plexitate de metode și forme. Nu doar o ac
țiune culturală sau două, ci un ansamblu de 
măsuri și metode, o desfășurare largă de for
țe, prin acționarea tuturor pirghiilor, mari și 
mici, ale muncii culturale ale satului I

lată de ce ne-am mirat că într-o altă co
mună din raionul Panciu — Bătinești — toată 
„contribuția" căminului cultural la consolidarea 
gospodăriei a fost... o conferință I Gospodă
ria din Bătinești e bogată • produce și grîu, 
și porumb, și lapte, și fructe, și vin. Căminul 
produce o singură specie, uniformă, de roade: 
expuneri. Și acelea cam fade, tără culoarea 
vie a locului ; expuneri „în general", despre 
consolidare „în general". Și chiar și acelea pu
ține : o singură conferință în opt luni...

...Și biblioteca trebuie să coboare în 
viață, pe ogorul colectiviștilor, lîngă 
planurile de muncă ale gospodăriilor 
colective ! Iată un lucru pe care biblio
tecarii căminelor l-au învățat o dată cu 
primele noțiuni ale profesiei lor.

Dar cum este difuzată cartea în sa
tele regiunii Galați ? Și cum se înfăp
tuiește acel deziderat important — al 
legăturii strînse, active, cu viața ? E- 
xemple bune: biblioteca din Cîmpuri 
(bibliotecar: C. Stratulat), care a difuzat 
in anul acesta, pînă la 1 octombrie, 
peste 3 000 de cărți din domeniul agri
culturii, sprijinind cercurile agrozooteh
nice din comună. Alte mii de cărți au 
sprijinit învățămîntul politic de masă, 
ridicarea nivelului ideologic și cultural 
al colectiviștilor. Un alt exemplu — bi
blioteca din comuna Băleni. în vederea 
difuzării cărților agrotehnice, tovarășa 
Elena Chiricuță, bibliotecara, și-a asigu
rat de la început un sprijin de prestigiu: 
sprijinul brigadierilor din gospodă
rie. Măsura s-a dovedit excelentă ! E 
greu ca atunci cînd brigadierul Pascu 
Vasile,. de pildă, îți pune în mînă „Lu
crările de îngrijire a viilor pe rod”, ex- 
plicîndu-ți ce bogăție de cunoștințe e-n 
ea, tu să refuzi broșura sau s-o accepți 
de formă, fără gînd s-o citești... Și

lucrurile nu s-au rezumat la atît. După 
consultări cu brigadierii, cu membrii 
brigăzilor, bibliotecara a stabilit fiecărei 
brigăzi cîte un „plan individual de lec
tură”, după anotimp și specificul mun
cii. Alte hărnicii ale tovarășei Chiricu
ță : consfătuiri cu cititorii, seri 
prezentări de cărți și recenzii

Alții însă, sînt mai timizi... 
opinia lor, cartea nu trebuie 
„cu de-a sila“ în suflet. (Ca și cum le-ar 
pretinde cineva un asemenea lucru ! Ca 
și cum tovarășa Chiricuță, căreia citito
rii îi aduc mereu mulțumiri pentru re
comandările ce le-a dat în materie de 
citit, n-ar fi avut ca scop tocmai apro
pierea de sufletul omului !). După ace
leași opinii, bibliotecarul trebuie să stea 
cuminte pe un scaun, pilindu-și un
ghiile și numărînd alene pașii trecăto
rilor de pe uliță: „Vine vreunul la bi
bliotecă ? Nu vine De la această
atitudine „retrasă“ față de cititori și 
pînă la indiferența față de ei — oare cită 
distanță să fie ? Să cercetăm bibliote
cile, să vedem cum arată locuințele 
cărții aflate sub zodia indiferențe,i,.. 
Numai un îndrăzneț ar risca să urce, 
de pildă, treptele putrezite, surpate, ale 
bibliotecii din comuna Gănești- N-am 
putut afla numărul îndrăzneților... Și 
asta pentru că biblioteca n-avea o evi
dență precisă a cititorilor ei, după cum 
n-avea o evidență precisă a manifestări
lor culturale în legătură cu cartea. 
(Ceea ce ne face să bănuim că aseme
nea manifestări nu prea sînt!). Ne miră 
faptul că organizația U.T.M. din Gă
nești, organizație cu multe realizări me
rituoase, ignoră cu totul munca cu 
cartea. Oare aceasta nu intră direct în 
sarcinile unei organizații U.T.M. ?

literare,

După 
vîrîtă

P.M.R., i 
votului 
despre 
re“ etc......... ....... , ,
că nu spun prea mult. Dar imaginați-vă, sub 
fiecare din ele, expuneri dense, cu exem
ple concrete, luate chiar din munca colec
tiviștilor, din planul de dezvoltare a gospo
dăriei. Un exemplu : nu demult, la Jifești a 
fost invitat un conferențiar din Galați, lector 
la Facultatea de științele naturii. Venise să

■

La căminul cultural din comuna Movila Mlresii, propaganda cărfii sa face în mod susfinuf. !af-o, 
în fotografie, pe bibliotecara Didina Scorfone, recomandîndu-i fînărului Ion Donea o carta ca- 

re-i poate folosi în muncă

„Urmează program artistic
ată o formulă care uneori 
împarte în două, distinct, ca 
o linie de hotar, manifestă
rile de pe scena căminului 
cultural. După o expunere pe 
■teme interne sau internațio
nale, să zicem, sau după o

conferință științifico-educativă, crainicul 
rostește f ormula: Urmează program ar
tistic ! pe un ton cit se poate de eloc
vent. Adică : „de-acu. măi fraților, gata! 
Partea „serioasă“ s-a isprăvit. De-acu 
ne distrăm !“ Și pe scenă evoluează echi
pa de dansatori sau echipa de fluierași, 
sau, pur și simplu, cortina rămîne în
chisă; se aud un contrabas, o vioară, o 
tobă și invitația : „Poftiți la dans, tova
răși !“

Firește, programul artistic trebuie să 
aibă o latură distractivă vie, puternică. 
Dar a reduce „artisticul“ la atât, înseam
nă a-l pierde în gratuit și minor. Or, 
scopul principal al activității artistice 
este stimularea dragostei pentru muncă, 
pentru gospodăria agricolă colectivă, în- 
tr-un cuvînt — educația socialistă.

Dacă mai sînt programe artistice care 
conțin doar „distracții“ de dragul distrac
ției' (ca la căminele culturale din Băti
nești, Liești etc,), la o seamă de cămine 
activitatea artistică e ordonată după axa 
țelurilor ei adevărate, majore. Un bun 
exemplu în această privință sînt brigă
zile artistice de agitație.

Cea mai harnică brigadă de agitație

din regiunea Galați este, se pare, cea din 
comuna însurăței. Membrii brigăzii sînt 
utemiști, băieți și fete. In toamna aceas
ta, în campania de însămînțări, ei au 
colindat prin mai multe gospodării co
lective, prezentind de fiecare dată, cu o 
vervă neobosită, programe vii, mobile, 
adaptate comunelor respective. Paleta 
artistică e bogată și atractivă : de la ari
ciul de carton care . declară răspicat: 
„Nu plec de-aici pînă nu se termină ară
turile de toamnă!“ pînă la scenete cu 
Vasilache și Mărioara... Dar piesa de 
rezistență a programelor sînt versurile 
— îndeobște folclorice. Brigada preia, 
din cronica orală a satelor, versuri fol
clorice cu ascuțiș satiric și le adaptează 
fericit împrejurărilor actuale, concrete. 
Astfel, Vasilache și Mărioara dialoghea
ză pe teme de educație, iar Păcală pune 
bețe-n roate leneșilor și chiulangiilor 
din gospodărie...

Brigăzi de agitație cu activitate bo
gată, în acord cu problemele „la zi” ale 
gospodăriilor colective, am întâlnit și la 
Braniștea, și la Făurei, și la Roșcani... 
Ultimul program al brigăzii din Braniș
tea (raionul Galați) se intitulează „Co
lectiva ne e dragă“ și dezbate problemele 
întăririi economico-organizatorice, pro
blemele dezvoltării conștiinței socialiste 
a colectiviștilor.

Cînd aceste exemple sînt atât de vii, 
de pregnante, nu putem fi decît uimiți

ii
m

aflind că, la numai cîțiva kilometri de
părtare de sediile brigăzilor de mai sus, 
unele consilii de conducere ale căminelor 
culturale nu știu nici pînă astăzi, exact, 
ce sînt brigăzile de agitație, care e ca
racterul, rolul lor. Alte consilii motivează 
absența brigăzilor prin alte absențe : de 
texte, de instructori calificați etc. Dar ce 
scuze se mai pot invoca acolo unde au 
activat, cîndva, brigăzi de agitație (și 
încă bune I) și unde în clipa de față lo
cul e gol, singurul oaspete fiind nepă- 
sarea ?

Este cazul comunei Odobești, de exem
plu. In 1959, gospodăriile colective „30 
Decembrie“ și „16 Februarie“ din Odo
bești se mândreau, fiecare, cu cite o 
brigadă artistică „iute ca focul“. (Brigăzi 
care au fost invitate și prin comunele 
învecinate, și la Focșani, și la Galați...). 
Din primăvara acestui an, cele două 
gospodării s-au unit, alcătuind G.A.C. 
„Podgoria“ Odobești. Nimic mai firesc, 
o să spuneți, decît să se unifice și bri
găzile — într-una singură, mare, puter
nică. Și totuși, din primăvara acestui an, 
la Odobești nu mai există nici urmă de 
brigadă artistică I

Vn mister... Un mister pe care aștep
tăm să-l dezlege organizația U.T.M. 
din comună. Vor ieși la iveală, desigur, 
lucruri interesante, din care vor învăța 
ți alte organizații U.T.M., din alte 
comune unde nu sînt brigăzi...

ra frig la Gănești, foarte frig,,. 
Vînful, pătrunzînd prin ferestrele 
prost chitujfe, tăia ca un brici... 
Ne-am adus aminte de iarnă — 
anotimpul de vlrf al anului 
cultural în satele noastre.

Cum se pregătesc căminele 
pentru iarnă ?

Avem impresia că pregătirile, la unele că
mine din regiunea Galați nu prea stau strălu
cit. Desele semnale din ziarul local, ca și pro
priile noastre constatări, ne întăresc această 
impresie. La Căileni, la Scînteiești, la Slivna, la 
Ivești, la Ciușlea, la Bătinești, căminele cultu
rale nu erau asigurate, în prag de octombrie 
cu cele necesare pentru vreme de iarnă ; tot 
așa la Jariștea, la Cavadinești și la Balotești... 
în sfîrșit lista căminelor pe care sfaturile popu
lare le tratează ca pe niște „rude sărace“ 
poate fi completată cu localitățile Rădești, 
Ciușlea, Vinfferei și... iar Bătinești, leit-mo- 
tivul negativ al însemnărilor noastre I (Sîntem 
informați, totuși, că în ultimul timp s-au 
luat aici măsuri pentru reorganizarea consi
liului de conducere).

Analizind felul în care e asigurată baza 
tehnico-materială a căminelor culturale din 
regiunea Galați, trebuie semnalată și atitu
dinea —■ greu de calificat — a conducerii 
Întreprinderii „Spiridon Vrînceanu“ din 
orașul Galați, întreprindere care a primit 
multe comenzi pentru mobilierul necesar 
căminelor culturale și care nu a executat, în 
dudă 
parte

Dar 
zează 
înseamnă de fapt, pregătirea aceasta ? Fără 
îndoială, nu numai lemne de foc, repara
ții și mobilier. (Deși aceste lucruri își au 
importanta for binecunoscută). Conducerile că. 
minelor culturale, activiștii sfaturilor populare, 
Organizațiile U.T.M. trebuie să considere că 
un cămin cultural este bine pregătit pentru 
iarnă atupei (și în primul rînd atunci I) cînd 
el are un plan de muncă judicios întocmit, 
care să se traducă apoi în activități variate, 
bogate în conținut, axate pe problemele cen
trale ale satului nostru socialist.

termenelor depășite, 
din ele.
cele semnalate pini 
problema pregătirilor

decît

acum
pentru

o mică

nu epui- 
iarnă. Ce
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Mult succes

la Spartachiada de iarnă

tineretu
lui spor
tosi aju-

tinerilor participant

mei de 
cu care

de campion al Spartachiadei 
simțeam nevoia să împart 
bucuria mea, prima mea victo
rie cu toți tovarășii 
muncă, cu toți cei 
m-am întrecut.

— Spartachiada 
lui v-a afirmat ca 
tiv dotat. Cum ați 
lat în pregătire ca și în pro
movarea pentru sportul de 
performanță ?

— Alături de alți tineri, re
marcați în întrecerile Sparta
chiadei, m-am bucurat de aten-

n primăvara anu
lui 1959 ziarul nos
tru a consemnat 
într-o cronică pe 
marginea finalelor 
Spartachiadei de 
iarnă a tineretului

evoluția meritorie a tînărului 
halterofil clujean Fitzi Balaș. 
Atunci el a cucerit titlul de 
campion, lăsînd să se întreva
dă reale calități fizice care, 
dublate de o pregătire tehnică 
corespunzătoare îl pot situa 
printre sportivii fruntași ai hal
terelor din țara noastră. Și 
Fitzi Balaș — printr-o muncă 
asiduă — a justificat speran
țele. Numele său a devenit cu
noscut și peste hotare : este 
doar campion mondial de ju
niori la categoria ușoară.

Zilele acestea l-am întîlnit în 
timpul unui antrenament la 
complexul sportiv „23 August", 
unde tînărul halterofil își desă- 
vîrșește măiestria sportivă.

Aflîndu-ne în preajma pri
melor întreceri ale Spartachia
dei de iarnă, ne-am amintit că 
un asemenea eveniment a con
solidat primii pași ai tînărului 
campion mondial 
halterele.

— în urmă cu 
aflam alături de 
ele la I.O.G. Cluj 
trecerilor Spartachiadei de iar
nă. îmi amintesc că mai ales 
între noi, halterofilii, era o 
mare dispută. Fiecare își dorea 
să devină un bun sportiv. în
trecerile au stimulat mult pa
siunea noastră 
cîteva luni am

Convorbire 
cu FITZI BALAȘ, 
campion mondial 

de juniori la haltere, 
categoria ușoară

în sportul cu

3—4 ani mă 
mulți tineri 
la startul în-

și cînd peste 
primit centura

ția federației de specialitate, 
în 1960 am fost selecționat în 
lotul olimpic în urma unor re
zultate considerate ca promiță
toare, obținute 
cursuri la care 
Cupa Dunării, 
București.

Condiții materiale dintre cele 
mai optime, antrenori bine pre
gătiți m-au ajutat efectiv în 
pregătirea tehnică. M-am stră
duit să recompensez această 
grijă prin performanțe cît mai 
valoroase. Astfel în 1960 am 
cucerit pentru prima oară titlul 
de campion republican cu 285

la unele con- 
am fost invitat: 
Cupa orașului

PE URMELE MATERIALELOR PUBLICATE

PE SCURT
pro- 
ulti-

© Mline sini 
g ramate jocurile 
mei etape a turului 
campionatului catego
riei A de fotbal. în 
Capitală, pe stadionul 
Republicii, vor avea loc 
întîlnirile Steaua—Pro
gresul (ora 12) . Di
namo București—Vii
torul (ora 14).

© Echipa selecțio
nată masculină de 
handbal a R. P. Ro
mîne a evoluat asea
ră la Helsinki în 
compania reprezenta
tivei Finlandei. Hand- 
balișlii romîni au ofe
rit celor 2000 de 
spectatori o veritabilă 
demonstrație, repur- 
tind victoria cu scorul 
de 32—16 (17—7). Cel 
mai eficace jucător al 
echipei noastre a fost 
Moser, care a înscris
8 puncte.

succeselor 
mov iada" 
Bulgaria, 
învins cu 3—0 pe Ru
da Hvezda Praga, în- 
vingătoarea 
precedente, 
liștii romîni au cîștigat 
tot cu 3—0 (15—4; 
15—9; 15—3) meciul 
ou Spartak Sofia. E- 
chipa feminină Dina
mo București a pier
dut cu 0—3 la Gwar- 
dia Varșovia și a în
trecut cu 3—2 (10—15; 
15—2; 15—0; 4—15;
15—10) pe Dozsa Bu
dapesta.

Ia ,,Dina- 
din R. P. 
După ce a

ediției 
voleiba-

înaintea rundei 
7-a care se dispută 
1 decembrie, în clasa
ment conduce Viktor 
Korcinoi cu 5 puncte, 
urmat de Taimanov —- 
4 puncte și o partidă 
aminată, Tal și Hol- 
mov cîte 4 puncte, 
Bannik — 3,5 puncte.

a 
la

• Selecționata de 
hochei pe gheață a 
U.R.S.S. și-a încheiat 
turneul in Canada, 
susfinînd ultimul meci' 
in orașul 
cu echipa 
pe care a 
3—0

kg, luptînd de la egal la egal 
cu maestrul sportului Panait. 
Un an mai tîrziu, la un concurs 
în U.R.S.S., am stabilit primul 
record mondial de juniori cu 
340 kg, record corectat treptat: 
350, 355 și în vara lui 1962, 
357 kg ceea ce constituie un 
nou record mondial de juniori 
la categoria ușoară.

— 1 decembrie este prima 
zi a întrecerilor actualei e- 
diții a Spartachiadei de iar
nă. Ce-ați dori să urați ti
nerilor prezenți astăzi la 
startul marii întreceri ?

— Victorii dintre cele mai 
frumoase. Și „secretul" 
riei se află la fiecare 
participanți : încredere 
priile forțe, ambiție și 
ță în pregătire, calm și curaj 
în momentele întrecerii. Emo
ția, firească e drept, sau timo
rarea pe care o simți în fața 
adversarului, este un dușman 
al sportivilor, care a învins nu 
odată și pe cei consacrați.

Am convingerea că la între
cerile primei etape a Sparta
chiadei de iarnă vor participa 
sute de mii de tineri, munci
tori, elevi, st.udenți sau țărani 
muncitori. Mulți dintre ei vor 
face cunoștință cu noi disci
pline sportive. Și de astă dată 
din masa largă a tineretului 
se vor releva elemente talen
tate. Porțile stadioanelor, ale 
sălilor de sport le sînt larg 
deschise și, de asemenea, dru
mul de afirmare ca sportivi de 
perspectivă.

în curînd vom avea bucuria 
să remarcăm, ca de fiecare 
dată cu prilejul competițiilor 
de masă, nume noi, elemente 
tinere talentate, care se vor a- 
firma viguros în sportul de per
formanță.

Urez din toată inima, tutu
ror participanților la întreceri
le Spartachiadei mult succes.

Ne-am despărțit de tînărul 
nostru campion mondial Fitzi 
Balaș dorindu-i să cucerească 
pe mai departe noi performan
țe de valoare mondială.

în ziarul „Scînteia tinere
tului“ nr. 4136 s-a publicat 
articolul intitulat „Forme 
neglijate”. Analizînd modul 
cum este organizat învățămîn- 
tul profesional la Combinatul 
chimic Făgăraș, articolul cri
tica faptul că nu sint folo
site forme variate de ridicarea 
calificării profesionale a ti
nerilor muncitori cum sint de 
exemplu: organizarea regula
tă a concursurilor „Cine știe 
meserie, cîștigă”, studierea li
teraturii tehnice, generaliza
rea experienței înaintate în 
muncă etc.

Răspunzînd la criticilc fă
cute de ziar, comitetul U.T.M. 
al Combinatului chimic Făgă
raș a comunicat (redacției 
următoarele :

• Echipa masculini 
de volei Dinamo Bucu
rești continuă seria

• Campionatul unio
nal de șah a continuat 
:u desfășurarea parti- 
ielor întrerupte. Spas- 
ski a cîștigat la Mike- 
nas, Holmov l-a învins 
pe Hodos, A. Zaitev 
r pierdut la Novopaș- 
:in si Korelov Ia Mi- 
kenas. S-au încheiat 
remiză partidele Ban
nik—Taimanov; Hodos 
—I. Zaitev și A. Zai
tev—Suetin.

(0-0;

Winnipeg, 
Maroons, 

înv ins-o cu 
1—0, 2—0).

După 
runde,

consumarea
in compio-'

© 
a 6 
natul unional iehtinin 
de șah care se desfă
șoară la Riga pe pri
mul loc se află Larissa 
Voi per t cu 4 puncte
și o partidă întrerupta, 
urmată de Zvorîkina, 
Zatulovskaia, Nahr 
movskaia cu cîte 4 
puncte, Kușnir 3,5 
puncte.

victo- 
dintre 

în pro- 
sîrguin-

VASILE RANGA

HER VECHI
BRAȘOV (de la coresponden

tul nostru). — Ieri la orele 10 
dimineața din gara Timiș Triaj 
Brașov a plecat un tren marșrut 
spre marele gigant al Hunedoa
rei, transportând 1 308 tone de 
fier vechi colectat de tinerii 
din orașul Brașov.

Metalul vechi încărcat în cele 
50 de vagoane a fost colectat în 
ultimele 10 zile. în această mun
că s-au evidențiat tinerii de la 
Uzinele „Rulmentul" (150 tone), 
Nord C.F.R. (150 tone), „Stea
gul roșu” 
derea 
elevii 
medii, 
orașul

(100 tone), întreprin
de prefabricate (30 tone), 
din școlile 
precum și 
Brașov.

★
IAȘI (de la 

nostru). — Duminică. încă 
dimineață 
Iași era

profesionale și 
pionierii din

corespdndentul 
de 

pe rampa gării din 
o animație deosebită.

bloc de locuințe cu 
un hotel, un

Un nou
12 apartamente, 
nou local de școală de 8 ani 
cu 16 săli de clasă, reamenaja- 
rea străzilor Republicii și Do
robanți, extinderea rețelei de 
apă potabilă sint doar cîteva 
din lucrările terminate anul a- 
cesta la Măcin în cadrul pla
nului de modernizare a orașu
lui.

ir
Vineri seara, Uniunea artiștilor

— V

Ai IV

OTELHRIILOR !
Ultimele camioane își descurcau 
conținutul în vagoane, acestea 
erau cîntărite și atașate la gar
nitura care se formase. Lucrul 
s-a terminat,. Garnitura marșrut 
a luat drumul spre oțelăriile pa
triei, ducînd 600 tone de fier 
vechi colectat în ultima săptă- 
mină din orașele Pașcani și Iași. 
Tinerii de la Atelierele de repa
rat material rulant, școala medie 
și alte unități din Pașcani au 
trimis oțelarilor 120 de tone 
fier vechi. Tinerii de la Atelie
rul de reparat material rulant 
Nicotină, Complexul C.F.R., Fa
brica de antibiotice, Școlile me
dii numerele 1 și 3, I.R.A. 4 și 
alte întreprinderi din Iași au 
expediat 480 tone. Acțiunea de 
colectare a metalelor vechi și 
expediate spre oțelării continuă 
în întreaga regiune.

M A I i I
plastici din R. P. Romînă a orga
nizat, la sediul din București, ani
versarea a 100 de ani de la naște
rea pictorului maghiar Ferencz 
Karoly.

Cu acest prilej a fost organi
zată o expozifie cuprinzind, repro
duceri din opera pictorului.

Au participat artiști plastici, oa
meni de artă și cultură.

Au fost de iată reprezentanți ai 
Ambasadei R. P. Ungare la Bucu
rești.

(Agerpres)

<

Recent s-a deschis la Oradea 
expoziția artiștilor plastici din 

regiunea Crișana.
Foto : AGERPRESSemnarea unui acord comercial romîno-indian

Vineri, 30 noiembrie, la Mi
nisterul Comerțului Exterior 
s-a semnat un nou acord co
mercial și 
lung între 
Republica

de plăti pe termen 
R. P. Romînă și 

India.

(Agerpres)

a

Simpozion
Consiliul național al ingine

rilor și tehnicienilor, secția si
derurgie, a organizat vineri în 
sala de festivități a Institu
tului politehnic din Galați un 
simpozion cu tema „Intensifi
carea proceselor metalurgice 
în siderurgie”. La simpozion 
au luat parte ingineri și teh
nicieni invitați din 14 unități 
industriale din regiunea Ga
lați și cadre didactice din în- 
vățămîntul tehnic superior.

Au fost prezentate 3 refera
te privind intensificarea pro
ceselor metalurgice la furnale, 
la convertizoare și la cuptoa
rele Siemens-Martin și elec
trice, susținute de ingineri ai 
Combinatului siderurgic de la 
Galați.

„lmediat după apariție, arti
colul intitulat „Forme neglija- 
te” a fost analizat în cadrul 
unei ședințe plenare a comitetu
lui nostru U.T.M. în discuțiile 
care au avut loc cu această oca
zie, membrii comitetului U.T.M. 
al Combinatului chimic Făgăraș, 
relevind justețea criticilor făcu
te de ziar, au stabilit un plan 
de măsuri menite să înlăture 
lipsurile semnalate.

Astfel, comitetul U.T.M., în 
colaborare cu comitelui sindica
tului, sub conducerea comitetu
lui de partid, a trecut la mobi
lizarea tinerilor muncitori din 
combinatul nostru la forme va
riate și eficiente de ridicare a 
calificării. Paralel cu activitatea 
celor 67 de cursuri de ridicare 
a calificării profesionale, frec
ventate de 967 de tineri s-au 
organizat multe schimburi de ex
periență în muncă, în secțiile com
binatului. Dintre acestea putem 
arăta că schimbul de experiență 
organizat la secția azotat de a- 
moniu în cadrul căruia maiștrii 
Boier Nicolae, Darea Iosif și alți 
fruntași în producție au explicat 
teoretic și practic tinerilor mun
citori metodele prin care obțin 
produse de cea mai bună cali
tate, a avut ca rezultat faptul 
că pe întreaga secție indicii de 
calitate au crescut într-un ritm 
rapid.

O eficacitate bună a avut și 
schimbul de experiență organizat 
între tinerii matrițeri din Com
binatul chimic Făgăraș cu tinerii 
matrițeri de la Uzina metalur
gică „Independența" Sibiu. în 
urma acestui schimb de expe
riență, matrițerii noștri, cum sînt 
tinerii Rila Cornel, G. Nicoară, 
Lob el Wili, a plicind in producție 
metodele folosite de tovarășii 
lor de profesie din întreprinde
rea sibiană au reușit să producă 
piese de mare precizie.

Și,
periență s-au mai organizat

în secțiile amoniac, acid azotic 
și altele.

Acordîndu-se atenția cuveni
tă rolului pe care îl are studie
rea literaturii tehnice de spe
cialitate în ridicarea calificării 
profesionale a tinerilor munci
tori, comitetul U.T.M. al combi
natului în colaborare 
tul sindicatului 
bibliotecii tehnice 
tour ele măsuri:

—• S-a stabilit
lunar, pe secții, recenzii ale căr
ților tehnice noi, legate de spe
cificul fiecărui loc de producție, 
acțiune la care au fost mobili
zați un număr de tineri ingineri 
și tehnicieni.

— Difuzarea în secții a unor 
bibliografii tehnice axate 
probleme majore ridicate 
procesul de producție.

— Antrenarea in munca 
difuzare a cărții tehnice în 
dui tineretului a unui 
mare de difuzări voluntari.

Aceste măsuri au făcut ca 
numărul de cititori ai bibliotecii 
tehnice să crească de la zi la 
zi. De exemplu, numai în luna 
septembrie un număr de 55 de 
tineri au devenit noi cititori 
activi ai bibliotecii tehnice.

Tot în scopul îmbunătățirii 
propagandei tehnice în rîndul 
tinerilor din Combinatul chimic 
Făgăraș s-a inițiat un ciclu de 
conferințe și concursuri perio
dice gen „Cine știe meserie, 
cîștigă".

Acestea sînt numai cîteva din 
măsurile luate în urma publică
rii articolului intitulat „Forme 
neglijate". Rezultatele obținute 
confirmă faptul că prin criticii e 
juste cuprinse în articol .„Scîn
teia tineretului" a acordat un 
sprijin prețios comitetului U.T.M. 
al Combinatului chimic Făgăraș, 
ne-a ajutat să ne îmbunătățim 
activitatea în ceea ce privește 
mobilizarea tinerilor la ridicarea 
necontenită a calificării profesio
nale.

au

să

(Agerpres)

(Urmare din pag l)

astfel de schimburi de ex-
9*

cu comite» 
colectivul 

luat urmă-

se prezinte

pe 
de

de 
rin- 

număr

Ing. SAVU VICTOR 
secretar al comitetului U.T.M. 
el Combinatului chimic Făgăraș

---------

Sosirea unei delegași 
a Uniunii Studenților

Germană

U.A.S.R. a so- 
o delegație a

La invitația 
sit în Capitală 
Uniunii Studenților din Repu
blica Federală Germană, care 
ne va vizita țara timp de 12 
zile.

, (Agerpres)

Cum alegem 
tema adunării pionierești

I f i<1

■
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(Urmare din pag l)

cit dacă ar fi făcut zece vizite 
in șir nepregătite.

Pe pionierii claselor a Vil-a 
îi preocupă mult ce vor face 
după terminarea școlii. „Ce 
să fiu — e o întrebare care 
cere un răspuns precis. Răs
punsul la această întrebare 
se poate da în multe feluri. 
Iată unul:

O delegație de pionieri din 
clasa a VIÎ-a de la Școala de 
8 ani nr. 4 din Bacău a po
posit într-o zi, împreună cu 
instructorul de pionieri și cu 
diriginta clasei, la sediul orga
nizației de partid a Fabricii 
„Partizanul“. S-au dus acolo 
să invite la adunarea lor de 
pionieri o muncitoare frunta
șă. A venit la adunarea lor 
tovarășa Matei, muncitoare la 
secția de stanțat. Tovarășa 
Matei e o muncitoare tinără. 
Cum lucrau în trecut munci
torii în fabrică, despre viața 
lor mizeră a aflat tovarășa 
Matei de la o comunistă mai 
în vîrstă, și le-a povestit și 
copiilor. O poveste tristă, care 
a fost o dată. Dar acum ? O 
fabrică nouă, cu oameni noi, 
cu multe succese, cu... și po
vestea despre muncitorul din 
zilele noastre, care își iubește 
cu pasiune meseria, curge ca 
un izvor de munte.

Peste cîteva zile, pionierii 
i-au făcut tovarășei Matei o 
vizită la locul de muncă. Mulți 
au vizitat-o și acasă. Au în
drăgit-o mult, au îndrăgit pro
fesia ei.

Astfel de adunări au plăcut 
copiilor și ei au cerut să se 
mai organizeze. De ce au plă
cut ? Pentru că scopul lor a 
fost bine stabilit, conform ce

rințelor muncii educative și 
dorinței pionierilor, pentru că 
au fost bine pregătite și s-a 
creat posibilitatea desfășurării 
largi a inițiativei și muncii 
pasionate a pionierilor. Felul 
cum au fost pregătite și des
fășurate au contribuit la edu
cația comunistă a copiilor.

Experiența multor instruc
tori de pionieri a dovedit că 
cele mai interesante adunări 
sint acelea care se țin in afara 
clasei. în multe detașamente 
însă adunările se țin în clasa 
unde învață copiii, chiar for
ma și conținutul lor seamănă 
cu ora de curs. Asemenea a- 
dunări n-au eficacitatea dori
tă. Așa, de pildă, la Școala de 
8 ani nr. 74 din Capitală se 
pregătește o adunare cu tema 
„Frumoasă ești patria mea“. 
Din cele aflate, ea se va des
fășura astfel: profesoara de 
geografie le va vorbi copiilor 
despre frumusețile și bogățiile 
patriei. Copiii vor cînta din 
cintecele învățate și vor recita 
cîteva poezii. La orele de 
geografie, profesorul le expli
că lecția, la adunare tot el. 
Care va fi deosebirea ? De ce 
nu se face adunarea sub for
ma unei călătorii pe hartă, 
care să-i antreneze în activi
tatea pregătitoare pe toți co
piii ?

în activitatea pionierească, 
se mai practică ținerea de re
ferate de către copii despre o 
temă sau alta, ceilalți pionieri 
fiind numai auditori, ca la o 
conferință. Și mulți instruc
tori numesc aceasta adunare 
pionierească cu temă.

Sint instructori care spun 
uneori că nu știu ce teme ii 
interesează pe copii. între- 
bați-i pe ei și vă vor spune !

>

n

&

Un fapt obișnuit: pionierii în vizită la prietenii lor, muncitorii. (Fotografie realizată de cercul fotoni 
Palatului pionierilor)

E M A T O G R AFE
CHERMEZA : Republica, 

rești, Vasile Roaită, Alex. 
VARĂ ROMANTICĂ:

Vernisajul expoziției „Grafica 
sîrbă din sec. XVI-XVIII“

$ub auspiciile Comitetului de 
stat pentru cultură și arfă, vineri 
la amiază 5-a deschis în sala 
„Nicolae Cristea“ din Capitală 
expoziția „Grafica sîrbă din sec. 
XVI-XVIII“.

La deschidere au participa; ar
tistul poporului Ion Jalea, pre
ședintele Uniunii artiștilor pla
stici, maestrul emerit al artei 
Jules Perahim, vicepreședinte al 
Consiliului artelor plastice, repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, Institutului romîn pentru 
relafiile culturale cu străinătatea,

artiști plastici și alji oameni de 
artă și cultură

Au fost de fată Arso Milatovici, 
ambasadorul R.P.F. Iugoslavia în 
R. P. Pomină, membrii ambasadei 
și al|i membri ai corpului diplo
matic.

Au luat cuvîntul cu acest prilej 
pictorul Anastasie Anasfasiu, di
rector adjunct al Muzeului de artă 
al R. P. Romîne, și dr. Dejan 
Medacovici, profesor de istoria 
artelor la Universitatea din Bel. 
grad.

(AgerpresJ

Bucu- 
Sahia; 

Magheru; 
ALIBIUL NU AJUNGE : Floreasca, 
I. C. Frimu, G. Coșbuc ; CAR- 
TOUCHE — cinemascop: V. Ale- 
csandri, Arta, înfrățirea între po
poare, 23 August, 16 Februarie, 
Drumul Serii, B. Delavrancea; OA
MENI ȘI FIARE — ambele serii : 
Victoria, 8 Martie; CULISELE VA- 
RIETEULUI la cinematograful Lu
mina ; LUPII LA STINĂ : Central, 
Grivița, M. Eminescu, Olga Ban
de; PROGRAM SPECIAL PENTRU 
COPII — dimineața : 13 Septem
brie. TINTIN ȘI MISTERUL „LI
NEI DE AUR" — după amiază : 13 
Septembrie; PROGRAM DE FIL
ME DOCUMENTARE : Timpuri 
Noi , DE LA APENINI LA ANZI:

Maxim Gorki; PETRE CEL 
rulează la cinematografele 
Simo, Volga (după amiază) 
tatii î HAIDUCII DIN RIO

ISTEȚ 
Donca 
Liber-
FRIO:

Volga (dimineața); TOM DEGEȚE
LUL: Libertății (dimineața); OMUL 
AMFIBIE : Cultural ; MISTERUL 
CELOR DOI DOMNI „N” rulează 
la cinematografele Gh. Doja, Fla-

căra, Miorița ; PRIETENUL NO
STRU COMUN rulează la cinema
tograful Al. Popov; COCOȘUL 
SPERIE MOARTEA rulează la ci
nematograful C. David; CELEBRUL 
702 : Unirea; O VIAȚĂ rulează 
la cinematograful T. Vladimirescu; 
FLĂCĂRI ȘI FLORI: Munca, Ilie 
Pintilie; MOARTEA ARE O FAȚĂ 
— cinemascop: Popular, 30 Decem
brie; RAZE PE GHEAȚĂ : Moși
lor, PERMISIE PE ȚĂRM: 8 Mai; 
ÎNVIEREA — ambele serii; Lucea
fărul: CASA DE LA RĂSCRUCE 
rulează la cinematografele G. Ba- 
covia, Aurel Vlaicu;
1 Mal: MOARTEA 
DE ZAHĂR rulează 
graful E. Pavel.

MONGOLII ! 
IN INSULA 
la cinemato-

lucru, le-am explicat cîte nea
junsuri creează în producție, am 
afișat la gazeta postului, alături 
de materiale explicative, și pro
dusul respectiv. Astfel, ajutorul 
nostru a fost mai concret.

Toți cei care au luat cuvîntul 
au subliniat faptul că pentru a 
fi prezente în actualitate, postu
rile utemiste de control trebuie 
să-și organizeze bine acțiunile, 
să cunoască ce se întîmplă în 
jurul lor, care sînt principalele 
sarcini ce se pun în întreprin
derea, în secția respectivă. Multe 
colective își stabilesc pe o anu
mită perioadă obiective mari, 
importante, pe care să le urmă
rească. Procedînd astfel, ele nu 
lucrează la voia înțîmplării. Și 
fac aceasta, bineînțeles, după o 
amplă consultare cu factorii cei 
mai competenți.

Alți vorbitori au insistat asu
pra formelor de muncă pe care 
le folosesc, îndeosebi raidul.

— După părerea noastră, au 
spus unii tineri, raidul e cel mai 
eficace mijloc de a sesiza pro
blemele, de a cunoaște temeinic 
cauzele, atît ale succeselor, cît 
și ale neajunsurilor muncii. Și 
aici sînt multe lucruri de spus, 
în primul rînd s-a arătat că în 
cele mai multe întreprinderi rai
durile se fac folosind ajutorul 
muncitorilor cu experiență, al in
ginerilor, tehnicienilor. în urma 
raidurilor, postul utemist de con
trol respectiv face propuneri 
concrete conducerii secției, mai
ștrilor sau organizației U.T.M., 
de Ia caz la caz. Multe din con
statările făcute cu acest prilej 
sînt comunicate tinerilor prin 
gazeta „Vorbește postul utemist 
de control”.

Participanții la 
rătat însă că în 
posturile nu trebuie să se limi
teze numai Ia această formă. La 
îndemîna lor stau și alte posi
bilități. Despre unele din ele a 
vorbit tovarășul Savin Barb, se
cretarul comitetului U.T.M. de la 
Fabrica de confecții „Steaua 
roșie” :

— Colectivele noastre, obser- 
vînd că unele mașini nu erau 
bine îngrijite, nu erau curățate 
și întreținute conform normelor 
tehnice, și-au stabilit ca o anu
mită perioadă să se ocupe de 
acest lucru. Atunci ele au pro
pus ca în toate atelierele de 
confecții sa fie puse la mașini 
niște tăblițe pe care să fie scris 
„mașină bine întreținută” sau 
„mașină rău întreținută”. Pe lin
gă măsurile luate de conducerea 
tehnico-administrativă pentru 
mai buna folosire și îngrijire a 
utilajului, aceBt fapt a constituit 
un mijloc educativ, mobilizator 
pentru tineri.

Tovarășul Traian Vinereanu, 
responsabilul postului utemist 
de control din secția lăcătușerie 
— întreprinderea „Metalurgica” 
sublinia că în activitatea sa co
lectivul folosește cu succes vitri
na calității sau a rebuturilor, că 
sesizează neîntîrziat faptele con
statate conducerii secției, orga
nizației U.T.M.

...Consfătuirea a constituit 
bogat schimb de experiență.

Cei care au luat cuvîntul 
sesizat însă și unele aspecte
gative care trebuie să stea în a- 
tenția colectivelor, a comitetului 
orășenesc U.T.M. Așa, de exem
plu, sînt încă limitate metodele 
folosite pentru generalizarea ex
perienței înaintate. Posturile u- 
temiste de control ar putea fo-

discuții au a- 
activitatea lor

un

au 
ne-

losi interviuri la care 6ă răspun
dă fruntașii, le-ar putea solicita 
acestora să vorbească la stația 
de radioamplificare, la consfă
tuirile de producție sindicale etț.

Nicolae Fleșerp, 
prinderea 
Mustață, 
poligrafică, 
sprijinul 
tentă a 
control 
U.T.M.,

de la Intre- 
„Balauța”, Anatolie 

de la . întreprinderea 
au vorbit . despre 

și îndrumarea compe- 
posturilor utemiste de 
de către organizațiile 
despre necesitatea ca 

instructorul comitetului orășe
nesc U.T.M. 6a se ocupe de con
ținutul muncii lor, să le acorde 
un sprijin mai activ.

Acestea sînt aspecte foarte 
importante. Colectivele posturi
lor utemiste de control au ne
voie de o îndrumare permanen
tă din partea organizațiilor 
U.T.M., din partea comitetului 
orășenesc. Aceasta nu trebuie să 
se rezume numai la organizarea 
unor consfătuiri, sau la ședințe 
de instructaj. în adunările gene
rale să fie dezbătută activitatea 
posturilor, să fie generalizată ex
periența pozitivă obținută și, în 
același timp, să fie stabilite cele 
ipai potrivite măsuri pentru 
creșterea eficacității muncii lor. 
Este necesar ca birourile organi
zațiilor U.T.M. din secții, comi
tetul U.T.M. să urmărească în 
permanență care sînt problemele 
de care se ocupă posturile, să 
ajute și să ia parte la raidurile 
care se fac, să urmărească ce se 
întîmplă cu propunerile făcute, 
cum sîxit rezolvate ele. în acest 
fel posturile utemiste de control 
vor primi un ajutor concret, o 
îndrumare competentă, care Ie 
vor ajuta să-și sporească eficaci
tatea activității lor.

MAGISTRATUL
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ÎN CURÎND PE ECRANELE CAPITALEI

lui Luigiregia Zampa.O producție a studioului „Lenfilm“. Scenariul: A. Popov; 
regia : N. Lebedev. In rolurile principale : LIUDA BOLT- 
RIK, IURA FISENCO, K. LAVROV, T. SAMARDINA.

O coproducție italo-s.paniola in 
ou JOSE SUAREZ, MASSIMO SERATO, FRANÇOIS PERIEr 
JACQUELINE SASSARD.

cadrul exotic al unei insule tropicale se desfășoară 
povestea dramatică a unor oameni plecați să-și caute feri
cirea pe tărîmuri îndepărtate.

în rolurile principale : JIRI VALA, MĂRIE TOMASOVA, 
FRANTISEK SMOLIK, ZDENEK STEPANEK.



întrevedere 
Mikoian-Kennedy

WASHINGTON 30 (Ager
pres). — TASS transmite : în
trevederea dintre A- I- Miko- 
ian, prim-vic'epreședinte al 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., și J. Kennedy, pre
ședintele S.U.A., care a avut 
loc la 29 noiembrie a durat 
3 ore și 15 minute.

După încheierea ei, A. I. 
Mikoian a declarat următoa
rele numeroșilor corespondenți 
americani și străini adunați la 
Casa Albă :

„Am avut cu președintele 
Kennedy un schimb de păreri 
în problemele care interesează 
cele două țări ale noastre, mai 
cu seamă în problema cubană. 
Ne-am înțeles cu președintele 
Că vom da instrucțiunile co- 
răspunzătoare — guvernul so
vietic, din partea sa, președin
tele, la rîndul său — re
prezentanților noștri la New 
York pentru ca ei să continue 
tratativele legate de desăvîr- 
șirea reglementării situației 
din regiunea Mării Caraibilor“.

Casa Albă a dat publicității 
o declarație în care se spune 
că au fost examinate un nu
măr de probleme care prezintă 
un interes comun, atenția 
principală fiind concentrată a- 
supra problemei cubane.

----- •------
AI X-LEA CONGRES 

AL P.C. ITALIAN

Sosirea delegației
P. M. R. ia Roma
ROMA 30. — Corespondentul 

Agerpres transmite : Vineri seara 
a sosit la Roma delegația Parti
dului Muncitoresc Romîn, care 
va participa la lucrările celui 
de-al X-lca Congres al Partidu
lui Comunist Italian. Pe peronul 
gării din Roma, delegația P.M.R., 
alcătuită din tovarășii Nicolac 
Ceaușescu, membru al Biroului 
Politic și secretar al C.C. al 
P.M.R., și Paul Niculescu-Mizil, 
membru al C.C. al P.M.R., a fost 
întîmpinată de Emanuele Maca- 
luso, membru al conducerii 
Partidului Comunist Italian, A- 
nfclito Barontini, din partea 
secretariatului P.C. Italian, Ce- 
sare Fredduzzi, membru al C.C. 
al P.C. Italian, precum și de 
activiști ai C.C. al P.C. Italian.

Au fost prezenți, de asemenea, 
însărcinatul , cu afaceri ad-inte- 
rim al R. P. Romîne la Roma, 
Mihai Bozianu, și membri ai 
legației R. P. Romîne la Roma.

U THANT ALES SECRETARGENERAL AL O.N.U.
NEW YORK. 30. - Trimisul 

Agerpres, C. Răducanu, trans
mite : La 30 noiembrie, in 
cursul dimineții, a avut loc o 
ședință închisă a Consiliului 
de Securitate, consacrată de
semnării lui U Thant ca se
cretar general al Organizației 
Națiunilor Unite pentru o pe
rioadă care durează pînă in 
noiembrie 1966. Procedura ur
mată a fost discutarea și apoi 
adoptarea în unanimitate a 
unei rezoluții, prezentate Con
siliului de cei șase membri 
nepermanenți ai Consiliului 
de Securitate, între care * și 
Republica Populară Romînă. 
Recomandarea Consiliului de 
Securitate urmează să fie ra
tificată de Adunarea Genera
lă, transformând calitatea de 
secretar general provizoriu pe 
care U Thant o deține din 
noiembrie 1961 în aceea de

secretar generai al Organiza
ției Națiunilor Unite pînă în 
noiembrie 1966.

Delegații și observatorii de 
la Națiunile Unite salută în 
unanimitate această hotărire 
ca fiind expresia recunoaște
rii calităților diplomatice ale 
lui U Thant și a aportului 
adus activității Națiunilor 
Unite și cu deosebire a rolu
lui jucat în soluționarea cri
zei din Marea Caraibilor.

NEW YORK 30 (Agerpres). 
— Adunarea Generală a 
O.N.U. a aprobat vineri după- 
amiază recomandarea Consi
liului de Securitate de a numi 
pe U Thant în funcția de se
cretar general al O.N.U. pe 
timp de 5 ani începînd din 3 
noiembrie 1961, cînd el a pre
luat această funcție în mod 
provizoriu.

Propunere a R. P. Romîne aprobată 
de Comisia balcanică a U. ILLS. C. 0.
PARIS 30 (Agerpres). — Co

misia balcanică a U.N.E.S.C.O. 
a aprobat propunerea R. P. 
Romîne de sprijinire de către 
U.N.E.S.C.O. a activităților 
culturale balcanice și crearea 
unei asociații internaționale 
de studii balcanice.

Comisia de program pentru 
activitatea culturală a discu
tat rezoluțiile cu privire la 
convenția pentru protecția 
bunurilor culturale în caz de 
conflict armat, convenția uni
versală asupra dreptului de 
autor, convenția internațio
nală pentru protecția artiștilor 
interpreți sau executanți de 
programe, precum și o serie 
de măsuri pentru prezervarea 
și restaurarea bunurilor cul
turale, interzicerea și împiedi
carea importului-exportului și 
vînzării ilicite a bunurilor 
culturale.

In cadrul dezbaterilor, re
prezentantul R. P. Romîne, 
Ion Anghel, a susținut aceste 
proiecte de rezoluție, ocupîn- 
du-se în mod special de re
zoluția oare privește interzi
cerea și împiedicarea exportu- 
lui-importului și vînzării ili
cite a bunurilor culturale.

Delegatul romîn, care a fă
cut parte și din grupul de lu
cru care a elaborat această 
rezoluție, a arătat că statul 
romîn a primit cu mult inte
res elaborarea unor instru
mente prin care problema 
respectării bunurilor cultura
le să capete o reglementare 
internațională.

In ceea ce privește instru
mentul prin care urmează să 
se soluționeze problema în 
discuție, delegatul romîn a 
arătat că forma cea mai 
eficace este aceea a elaboră
rii unei convenții în care să 
se prevadă obligații ferme 
pentru state de a împiedica 
vînzarea ilicită a bunurilor 
culturale. Totodată delegatul 
romîn a sprijinit o rezoluție 
prezentată de delegațiile Tu
nisului și Republicii Mali, 
prin care s-a propus să se 
studieze măsurile necesare 
pentru ca bunurile deja uzur
pate să fie retrocedate po
poarelor care le-au creat.
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■
 înd în 1482, Diogo Câo, nobilul de la

curtea majestății sale Joâo al doilea, rege 
al Portugaliei, a descins prin locurile un
de se află în zilele noastre Angola, un 
gînd l-a chinuit : ce mărturii să-i ducă 
atotputernicului său stăpîn despre vitejia 
trimisului său peste mări și țări? Câo s-a 

hotărît, după o epuizantă chibzuință, să aducă regelui 
cîteva „mostre11 ale bogățiilor de pe pămîntul ce îl 
descoprise. Pe fragila navă a încărcat lăzi cu aur și 
încă ceva : patru negri. Legenda spune că era primul 
transport de sclavi. Primul sau, în orice caz, unul din
tre primele... Dar cîte aveau să-i urmeze ? Nimeni n-a 
operat contabilitatea acestor transporturi. Negustorii 
de sclavi nu țineau registre și nici nu aveau pasiuni 
statistice. Un singur lucru se știe : urmașii lui Câo nu 
se mai mulțumeau cu „mostre11, doar cu patru exem
plare. Proporțiile comerțului cu oameni le dezvăluie 
cutremurător o cifră: 100 000 000. „Se poate afirma 
fără nici o teamă de exagerare că negoțul de sclavi a 
costat Africa neagră 100 000 000 de suflete” — a de
monstrat marele savant dr. W.E.B. Du Bois.

Câo și epoca neguțătorilor de sclavi aparțin unei 
istorii acoperită de praful secolelor. Acum, în secolul 
atomic, prin Africa nu mai întîlnești pirați ai oceane
lor veniți să încarce sclavi spre a-i vinde pe alte con
tinente. Ar fi o afacere nerentabilă și jenantă. Dar, 
jefuitorii Africii — și sînt, atît de mulți — n-au dis
părut. îi descoperi mișunînd pe continentul negru și 
lamentîndu-se la tribuna O.N.U. Identificarea acestor 
jefuitori, Africa a făcut-o de mult. Numai că alunga
rea lor nu este o operație deloc simplă.

Urmași ai neguțătorilor

de sclavi...

Strauss salât să renunțe 
la postul de miaiàstiu

BONN 30 (Agerpres). — A- 
gențiile de presă relatează că 
ministrul de război vest-german, 
Strauss, a declarat la 30 noiem
brie că a hotărît să renunțe de 
a participa la viitorul guvern.

Strauss a anunțat această ho- 
tărîre Ia München, după o șe
dință de patru ore și jumătate 
cu liderii locali ai Uniunii creț- 
tin-sociale (fracțiunea bavareză 
a partidului creștin-democrat) al 
cărui președinte este.

Deși scandalul cu „Der Spie
gel“ a fost „opera“ comună a 
întregii echipe a lui Adenauer, 
acum s-a ajuns Ia concluzia că 
fără renunțarea la Strauss — 
considerat ca principal vinovat 
— nu va putea fi pus la punct 
viitorul guvern.

In comunicatul publicat vi
neri seara, fracțiunea creștin- 
socială se declară dispusă să 
participe fără Strauss la un vii
tor guvern de coaliție.

„Renunțarea" lui Strauss și 
faptul că fracțiunea bavareză 
s-a declarat de acord să parti
cipe, fără a mai încerca să-și 
impună liderul compromis în gu
vern, reprezintă o înfrîngere

pentru politica dusă pînă acum 
de cancelarul Adenauer și de oa
menii săi.

După cum se știe, demisia lui 
Strauss a fost cerută cu și mai 
multă vigoare, după ce acesta 
adoptase măsuri polițienești abu
zive împotriva revistei „Dcr 
Spiegel“.

Conducătorii și unii colabora
tori ai acestei reviste au fost a- 
restați din ordinul lui Strauss 
pentru că demascaseră activita
tea veroasă și abuzurile săvîrși- 
te de ministrul de război.

Valul de indignare stîrnit de 
această activitate nu s-a limitat 
numai la liderii partidului liber- 
dcmocrat, care s-au retras din 
guvern și au declarat că refuză 
să participe Ia un nou cabinet 
de coaliție cu partidul creștin- 
democrat în cazul în care Strauss 
ar mai deține vreun post în a- 
cest guvern, ci și de cercurile 
largi ale opiniei publice din R. F. 
Germană. înlăturarea lui Strauss, 
care a fost unul din promotorii 
cei mai înverșunați ai politicii 
militariste și revanșarde, repre
zintă o înfrîngere categorică a 
tuturor promotorilor acestei o- 
rientări.

După interzicerea
Partidului Comunist 

din Algeria
PARIS 30 (Agerpres). — La 

30 noiembrie, Bachir Hadj 
Aii, secretar al C.C. al Parti
dului Comunist din Algeria, a 
cerut să se anuleze hotărîrea 
guvernului algerian de a inter
zice Partidul Comunist din 
Algeria. In declarația publica
tă la 30 noiembrie de ziarul 
„Alger Républicain”, Hadj 
Aii caracterizează această ho- 
tărîre drept o „măsură gravă 
și cu’totul ilegală”. El scrie că 
această măsură este antidemo
cratică și „că nu poate fi decît 
pe placul imperialiștilor“.

Atît înainte de războiul de 
eliberare, cît și după obține
rea independenței, a declarat 
Bachir Hadj Aii, comuniștii al
gerieni, al căror număr a 
crescut în mod considerabil în 
întreaga țară, nu s-au ridicat 
niciodată împotriva Biroului 
Politic al F.E.N. și nici împo
triva guvernului. Atașat politi
cii sale de apărare a interese
lor naționale ale poporului al
gerian, Partidul Comunist din 
Algeria va continua și de a- 
cum înainte să susțină orice 
acțiune progresistă a guvernu
lui, aducînd în același timp 
critici constructive oricăror 
acțiuni contra intereselor țării.
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De ce s-a suspendat procesul intentat Uniunii persoanelor 
persecutate de naziști

BERLINUL OCCIDENTAL 30 
(Agerpres). — Corespondentul 
din Bonn al agenjiei Reuter, re- 
ferindu-se la felul în care se 
desfășoară procesul înscenat 
Uniunii persoanelor persecutate 

de naziști (U.P.P.N.) relatează că 
în ședinfa de vineri dimineața 
în sala tribunalului s-a petrecut 
următorul incident : în momentul 
în care judecătorii își ocupau 
locurile, o persoană care se afla

în sala de judecată s-a ridicat 
în picioare flufurînd un docu
ment și a strigat președintelui 
dr. Frifz Werner : „Ești un fost 
nazist, un membru al trupelor de 
asalt S.S. și autorul unei teze de 
doctorat în care ai sprijinit ideo
logia nazistă !“.

Tribunalul a. hotărît să suspen
de ședințele pînă la 5 decem
brie.

PE SCURT
• GENEVA. — La 29 no

iembrie, George Macovescu, 
adjunct al ministrului aface
rilor externe, șeful delegației 
R. P. Romîne la Conferința 
Comitetului celor 18, a oferit 
un dineu în cinstea unor dele
gații participante la tratati
vele de la Geneva.
• BRASILIA - După cum 

transmite agenția France 
Press, Congresul brazilian a a- 
cordat la 29 noiembrie votul 
de învestitură guvernului 
condus de primul ministru 
Hermes Lima. în favoarea gu
vernului au votat 164 deputați, 
37 s-au pronunțat cortra și 2 
s-au abținut.

• BERLIN. — La 30 noiem
brie Camera populară din 
R.D.G. a adoptat în unanimi
tate legile cu privire la pla
nul economiei naționale și la 
bugetul de stat al R.D.G. pe 
anul 1963. Planul prevede 
sporirea volumului producției 
industriale pînă la 85 miliarde

mărci, în comparație cu 80 
miliarde mărci prevăzute pen- j 
tru anul curent.

PARIS. ■— în anul care a tre
cut, în rîndurile Partidului Co
munist Francez au intrat 48 000 
de noi membri. în întreprinderi, 
în orașe și sate au luat ființă 
1 350 de celule noi ale partidu
lui comunist. Aceste date sînt 
citate în declarația Biroului 
Politic al P. C. Francez, con
sacrată începerii campaniei de 
preschimbare a carnetelor dc 
partid pe 1963.

RIO DE JANEIRO. — „Apăr re
voluția cubană pentru că vreau ca 
Cuba să aparțină cubanilor”, a 
declarat în Adunarea legislativă 
a statului Pernambuco guvernato
rul statului Rio Grande do Sul, 
Leonel Brizola.

Leonel Brizola a criticat cu as- i 
prime Statele Unite pentru politica • 
dusă de ele în America Latină. 
Programul american de ajutor „a- ; 
lianța pentru progres", a spus el, 
„servește doar pentru amestecul | 
în treburile interne ale țărilor”.

în legătură cu arestările 
dc membri ai P.C. 

din india
MOSCOVA 30 (Agerpres). — 

TASS transmite: Intr-o notă 
redacțională intitulată „Opi
nia publică mondială condam
nă represiunile împotriva 
Partidului Comunist din In
dia“ publicată de ziarul Prav- 
da se spune : „Știrea despre 
represiunile dezlănțuite de 
autoritățile polițienești împo
triva Partidului Comunist din 
India a neliniștit profund o- 
pinia publică mondială pro
gresistă și, în primul rînd, 
partidele comuniste și munci
torești frățești“, scrie ziarul.

„Pravda’' relatează cazuri 
de arestări în masă ale comu
niștilor indieni și subliniază 
că, deși Nambudiripad, secre
tar general al Partidului Co
munist din India, a fost pus 
în libertate la 28 noiembrie, 
potrivit informațiilor parve
nite, represiunile împotriva 
comuniștilor continuă.

Ziarul citează luările de 
poziție ale mai multor condu
cători de partide comuniste 
și .muncitorești care condam
nă acțiunile autorităților in
diene.

„Comuniștii din U.R.S.S. — 
scrie în încheiere „Pravda“ — 
se solidarizează cu aceste 
luări de poziție ale reprezen
tanților partidelor comuniste. 
La redacția „Pravdei“ sosesc 
numeroase scrisori din partea 
unor membri ai P.C.U.S., in 
care ei condamnă represiunile 
în masă împotriva unui 
partid frățesc — Partidul Co
munist din India“.
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■
 omnul Patrik Dean este plătit din banii

■ contribuabililor britanici spre a reprezenta 
! guvernul majestății sale la O.N.U. Dl. 
' Dean fiind britanic se presupune că este 

și calm. Numai că în urmă cu cîteva zile 
a părăsit presupusul calm spre a declanșa 
un violent atac la adresa Comitetului celor 

17 țări care se ocupă de problema lichidării colonia
lismului. Domnul Dean dorea ca membrii comitetului 
să-i dea socoteală : de ce pleacă în Africa să stea de 
vorbă cu băștinașii, în loc să se delaseze la... Londra ? 
Onorabilul slujbaș al bugetului britanic era furios pe 
recomandările comitetului care cereau să se pună ca
păt colonialismului. El afirma că asemenea recomandări 
sînt bazate „pe greșeli materiale și depășite de eveni
mente” (agenția „France Presse11) și că ar crea... „haos 
și confuzie”.

Domnul Dean nu-i un orginal. El a repetat cu con
știinciozitate fraze rostite cu aceeași ardoare de prede
cesorii săi. Ni s-au întipărit bine în memorie ! Cînd un 
popor înlănțuit de colonialism revendica libertatea, 
metropolele occidentale replicau că nu îl pot lăsa pra
dă... haosului. Răgușiseră megafoanele colonialiste 
repetînd steoreotipa formulare. Numai că popoarele 
multor țări africane n-au luat în seamă povețele asu
pritorilor și au măturat pe colonialiști. Povestea cu 
haosul a rămas în învechitele texte din arhive. Con
tinentul despre care se afirma că adormise pentru se
cole s-a trezit la viață. Nu le-a fost pe plac lui Dean, 
patronilor săi și partenerilor acestora, dar istoria Afri
cii a cunoscut un punct de cotitură. Petele colonialis
mului au început să fie șterse de pe harta continen
tului negru. Circula chiar o anecdotă despre modifică
rile care interveneau cu o repeziciune care depășea 
ritmul de lucru al cartografilor, astfel îneît în perma
nență noile hărți ale Africii erau... vechi.

Multe state africane au trecut de anul I al indepen
denței, de ceasul festivelor banchete, al răsunătoarelor 
discursuri și al serbărilor cu jocuri de artificii și la
crimi de bucurie. Ele se află acum în fața complica
telor probleme ale prezentului și viitorului. încotro ? 
De multe ori, drumul este blocat de pietroaiele tre
cutului. Uneori, pietrelor din trecut li s-au adăugat 
altele noi, mai proaspete. Colonialiștii au fost azvârliți 
pe intrarea din față, dar — în o serie de cazuri s-au 
reîntors pe scara de serviciu. Au schimbat firma și po
zează chiar în binefăcători. Dar africanii au memorie. 
Cînd Firestone, în 1925, a acaparat plantațiile de cau
ciuc din Liberia a declarat : „Sîntem interesați în orice 
acțiune avînd drept scop îmbunătățirea condițiilor de 
viață în Liberia". Interesul companiei americane pen
tru „îmbunătățirea condițiilor de viață în Liberia11 a 
fost atît de mare, îneît în 1962 ziarul englez „GUAR- 
DIAN“ zugrăvește un astfel de tablou : „Situația în 
Liberia este foarte grea. Aproape toți locuitorii sînt 
bolnavi de malarie. Mortalitatea infantilă se ridică la 
70 la sută. Doar 11 la sută din copiii de vîrstă școlară 
frecventează școlile".

Uneori, diplomații occidentali, mai ales cei ameri
cani, joacă rolul „anticolonialismului“. Sînt dispuși sa 
verse lacrimi pentru suferințele trecutului, dar uită că 
strălucirea Londrei, Parisului și Neiv Yorkului a fost 
clădită pe sudoarea și sîngele africanilor, asiaticilor și 
latino-americanilor. în clipa prăbușirii vechilor imperii

Acest tînăr din Bamako (Mali) învață meseria de frezor 
pentru a fi de folos fării sale.

coloniale, domnii colonialiști visează să clădească alte 
imperii. Pe acestea, hărțile nu le vor mai consemna. 
Vălul discreției le va acoperi. Vor trebui să fie imperii 
invizibile, dcir la fel de rentabile, poate chiar mai 
rentabile și mai trainice. în locul colonialismului de 
tipul lui Cecil John Rhodes care folosea în secolul al 
XlX-lea mitralierele Maxim împotriva războinicilor 
matabcli înarmați cu suliți, își fac apariția în Africa 
onorabili businessmani cu tolba plină de promisiuni, cu 
o față surîzătoare, amabilă. Colonizatorii portughezi 
cumpăraseră la vremea lor întinse teritorii vînzîndu-lc 
băștinașilor sticle colorate și mărgele. Urmașii lor ame
ricani din a doua jumătate a secolului XX oferă afri
canilor dolari cu împrumut. „Businessul american a 
descoperit parcă în Africa un nou Eldorado pentru el" 
— remarcă revista „AFRICA TRADE AND DEVELOP- 
MENT“. într-adevăr, monopolurile americane s-au 
năpustit asupra Africii. „Standard Oii of New Jersey”, 
„Libian American Oii11 și alte companii extrag petrol 
în Sahara și Libia, grupul Rockefeller — Morgan își 
mărește bogățiile luînd parte — ca deținători de acțiuni 
ai faimoasei „Union Miniere — la jefuirea cuprului, 
uraniului, cobaltului și diamantelor din Congo, „Fires
tone“ se îmbogățește de decenii pe seama cauciucului 
și minereului de fier din Liberia, „American Metal 
Company11 și „American Potas aud Chemical Corpora-

Penfru ce este arestat acest african ? întreaga lui „vină“ 
constă în aceea că a participat la un miting de protest 
împotriva interzicerii partidului Uniunea poporului afri
can, Zimbawe, cel mai mare partid din Rhodesia de sud.

ze pozițiile colonialiste în partea sudică a Africii. Ele 
încearcă să creeze o „centură albă“ a Africii grație 
unei alianțe care să unească pe Werwoerd, Welensky, 
Salazar și compania. Vor să păstreze „apartheidul“ din 
Republica Sud Africană, rînduielile rasiste din cele 
două Rhodezii, teroarea sîngeroasă din Angola și Mo
zambic. Este o alianță a celor pe care istoria i-a con
damnat și care vor să frîneze drumul spre lumină al 
continentului negru, care vor să proiecteze pe mai 
departe umbra stăpînitorului alb asupra Africii sudice. 
Complotul este dirijat de aceiași profitori. Să trans
criem cele scrise de revista „ORIENTERING“ din 
Oslo : „Principalele bogății naturale ale părții de sud 
a Africii sînt diamantele, aurul, cuprul, cobaltul, wol
framul, zincul, uraniul și argintul. Minele de aur din 
Republica Sud Africană, extracția cuprului în Rhodezia 
de nord, cîmpurile diamantifere din diferite părți ale 
Africii de sud și numeroasele mine din Katanga se 
află în mîinile a aproximativ 20 mari companii. în 
fruntea acestor compani, la fel ca un păianjen care își 
țese pînza, stau uniunile industrial-financiare anglo
americane”.

Dincolo de paravanele pe care le-a amenajat diplo
mația occidentală a devenit limpede unde duc firele 
multor tragedii ale Africii. Situația din Congo a dez
văluit consecințele nefaste ale concurenței monopolu
rilor din S.U.A., Anglia și Belgia pentru acapararea 
bogățiilor tînărului stat african. La ora actuală se pare 
că s-a conturat un tîrg între monopoluri, cele mai 
slabe (Belgia) jăcînd concesii celor mai puternice 
(S.U.A.), fără însă a se elimina definitiv contradicțiile, 
în prezent, s-a pus în circulație ideea unui plan pen
tru „redistribuirea bogățiilor Congoului". Cui să-i. fie 
„redistribuite11 ? Bineînțeles, monopolurilor... între 
timp, Congo își pierde atributele unui stat indepen
dent. Soarta lui se decide la Washington, Londra și 
Bruxelles.

Uriașul negru

n acest sfîrșit de 
înfățișează ca un 
par greu de desenat, complexe, 
contradictorii.
unei vieți noi, cu 
și totodată, țări ale 
liste, ale „apartheidului“,

tion“ au pătruns în Rhodezia de sud, iar „Rhodesian 
Anglo-American Company11 exploatează aurul, diaman
tele și uraniul Africii de sud și cuprul Rhodeziei de 
nord. Lista nu-i completă. Mozambic, Sierrâ—Leone, 
Nigeria, Somalia, Coasta de fildeș, Senegal, Volta 
superioară și > alte țări africane au ddvenit terenul de 
acțiune al monopolurilor americane. Imperiul invizibil 
capătă deci contururi precise. Să nu-l căutăm zadarnic 
pe hărți. în schimb îl vom descoperi în economia sta
telor africane. în fond, avem de a face cu o simplă și 
banală schimbare de firmă... Cunoscutul publicist ame
rican A. Shieldes scria : „Businessmanii americani pre
feră să creeze în Africa mine de fier și nu oțelării, 
mine de cupru și nu fabrici de rafinare a cuprului, să 
ridice sonde petrolifere și nu rafinării. Ei nu doresc 
o Africă independentă din punct de vedere economic. 
Pentru că dacă Africa va fi independentă, atunci neo- 
colonialismul va avea aceeași soartă ca și colonialismul".

Se numește... civilizație

an, continentul negru se 
uriaș ale cărui trăsături 

uneori 
Africa cunoaște țări ale 

noi, cu adevărat libere, 
țari ale robiei colonia- 

ale zecilor de 
mii de africani uciși în satele pîrjolite. Trezirea Africii 
este însă un proces ireversibil. Continentul despre care 
o revistă americană proorocea (doar cu un deceniu în 
urmă) că va mai dormita secole, este în plină eferves
cență. Colonialiștii mizează însă pe lipsa de experiență 
politică a unor pături ale popoarelor africane spre a 
le deruta, a le diviza, a le readuce în situația de pe 
vremea lui Cecil John Rhodes și a moștenitorilor săi 
contemporani. Whitehead, premierul Rhodeziei de sud, 
a ajuns chiar să promită... lichidarea rasismului. Cu 
niște „mici“ excepții : a) nu-i practic ca negrii să 
învețe; b) nefiind instruiți, negrii nu sînt capabili să 
voteze... și așa mai departe.

Numai că Africa pășește înainte, deși drumul îi este 
anevoios. Deseori, glasul Africii răsună cu putere în 
arena internațională. Așa s-a întîmplat la O.N.U. cînd

întinde po- 
sub forma 

sau a invi
la oactele

frica anului 1962 este martoră la capca
nele pe care colonialismul le 
poarelor uriașului continent 
„asocierii“ la Piața Comună, 
tației politicoase de a adera
militare ale occidentului. Unii politicieni 
africani, din păcate, au șters cu buretele 

trecutul și sînt gata să se arunce în abisul neocolonia- 
lismului. Dar conștiința adevăratei A frici, a A fricii care 
a suferit, a sperat și a luptat, este trează. Ea nu dă 
uitării rănile de pe trupul ei. 30 000 000 de africani 
trăiesc încă tragedia dominației colonialiste. Pe harta 
Africii mai sînt încă destule pete negre. Ea continuă 
să fie ceea ce o revistă străină denumea „principala 
rezervație a colonialismului".

în Angola curge sîngele africanilor. Pădurea deasă 
este teatrul unui război cumplit. Armamentul ultra 
modern, pus la dispoziția Portugaliei de către N.A.T.O., 
nimicește colibele patrioților și transformă în mor
mane de cadavre pe africanii ce apar în drumul por
tughezilor. în 1962, în această colonie a unui stat 
membru al N.A.T.O., se mai practică munca forțată 
sub forma „contractării“. Cu obrăznicie, ministrul de 
externe portughez afirma că raportul comitetului 
O.N.U. care a dezvăluit realitatea angoleză ar fi „ten
dențios și nebazat pe fapte". Dar faptele sînt încăpă
țînate :

• la 26 000 locuitori există un singur medic.
• din 100 de noi născuți, mor 80 I
• 99 la sută din populație este analfabetă.

„NEW YORK TIMES“ scria despre colonialiștii por
tughezi că sînt „apărători activi ai civilizației în 
Africa". Iată „civilizația11 pe care N.A.T.O. o apără în 
Angola ! Ziarul „HOROIA” din Conakry se întreba : 
„Cum poate pretinde Portugalia că apără civilizația 
din Angola ? Despre ce civilizație este vorba ? Despre 
civilizația ignoranței sau mizeriei ?"

Washingtonul, Londra și Lisabona încearcă să păstre-
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Imagine cutremurătoare din Angola ! Un patriot este mal
tratat de către colonialiști.

voturile africane, alături de cele ale țarilor socialiste 
și ale statelor independente din Asia și America Latină, 
au condamnat sălbatecul rasism din Uniunea Sud Afri
cană. Faptul jiu a trecut neobservat peste ocean. Dl. 
David Lawrence și-a revărsat juriu de-a lungul a 
cîtorva coloane din „NEW YORK HERALD TRIBU
NE“. Era furios că preferințele S.U.A. n-au fost luate 
în seamă de „un grup compus în mare măsură din na
țiuni necivilizate, înapoiate și nedezvoltate".

Cînd Diogo Câo a adus patru negri la curtea regelui 
portughez, el era anhnat de un dispreț suveran pentru 
locuitorii Africii. în anul 1962, dl. David Lawrence are 
exact jnentalitatea colonialistului din secolul XV. Ne
guțătorii de sclavi au dispărut, dai' a rămas mentali
tatea lor.

Viața a fost o școală aspră pentru africani. Au în
vățat multe. Mai mult, decît orice au învățat să-și 
cunoască dușmanii. Și, deși misionarul-neguțător de 
sclavi a fost înlocuit de spionul din „Corpul păcii“, 
iar cuceritorii gen Rhodes, dc businessmanii Wall 
Streetului, africanii descifrează tot mai mult adevărul. 
Sentința lor este fără drept de apel: neocolonialis
mul este condamnat la aceeași soartă ca și colonia
lismul.

Sentința va fi adusă la îndeplinire.

EUGENIU OBREA


