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Lectii 
strîns legate 
de practică

în secție a apărut graficul în
trecerii. Brigada condusă de 
Teodora Mănoiu află astfel că 
e din nou fruntașă. De fapt 
întregul colectiv al secției 
matrițerie-linotip de la uzina 
mecanică din București poate 
fi considerat fruntaș. Doar și-a 
îndeplinit planul pe întregul 
an cu o lună mai devreme.
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O rezervă importantă in creșterea productivității:

Bana organizare
a locului de muncă

Patru tineri în pragul majoratului. Studenții Niculescu 
la Facultatea de horticultura a Institutului agronomic 

iași la învățătură. Ei se pregătesc zi de zi să

Decuseară Z., Vorfic A. și Popa R. de 
„N. Bălcescu“ din București, sînt frun- 

devină specialiști de nădejde în agricultură.
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• La clubul „Siderurgistul , 
tinerii de la C. S. Hunedoara 
care împlinesc 18 ani au parti
cipat la un concurs „Cine știe, 
cîștigă” pe tema : „Drepturile și 
îndatoririle cetățenilor din 
R.P.R.”. S-au evidențiat tineri/ 
Sîrbu Nicolae, Burdușel Mib ii 
și Nistorescu Constantin care au 
cîștigat concursul, primind pre
mii în cărți,

• în sala de festivități « Fa
bricii de postav „Partizanul 
roșu” din Brașov s-au întțlnit la 
invitația comitetelor U.T/.M. de 
la Fabrica „Partizanul, roșu”, 
Uzina 2 și I.C.B., peste 100 de 
tineri de 18 ani. Tovarășul Ale
xandru Tudoroiu, seqretar al 
Comitetului orășenesg, U.T.M. 
Brașov, le-a vorbit despre drep
turile și îndatoririle tineretului 
din țara noastră. Tineirii au asis
tat apoi la un recital de poezie, 
în numele celor de 18 ani au 
vorbit tineri strungari, croitori, 
filatoare și țesătoare. în conti
nuare artiștii amatori au prezen-

artistic. 
muncitori, 
orașul Ga- 
o seară te- 
Ia clubul 

Frimu”.

tineri de 18 
Odorhei se 
tradiționala

ecția montaj-va
goane a Ateliere
lor de reparat ma
terial rulant „Ni- 
colina“-Iași. O zi 
obișnuită de mun
că la începutul 
In halele mari au

la 
în

săptămînii.
fost introduse două șiruri de 
vagoane pentru reparații. In
tre acestea se află un vagon 
în bună stare. Cu ce scop ? 
Fierul și seîndurile vechi re
zultate de la diferitele lucrări 
care se fac sînt încărcate în 
acest vagon. în acest fel, la 
locul de muncă, tot timpul 
domnește ordine și curățenie.

Orele 16... Schimbul s-a ter
minat. Aidoma unor albine, 
tinerii deretică, adună restu
rile de materiale inutilizabile, 
mătură, așează fiecare lucru, 
fiecare piesă la locul ei. Sînt 
două exemple, două aspecte 
ale aplicării inițiativei tineri
lor de la Uzinele „Tudor Vla- 
dimirescu“ din Capitală. Tine
rii sînt mai ordonați, se îngri
jesc de aspectul secției. Prin
cipala preocupare o constituie 
mai buna organizare a locului 
de muncă. Realizînd acest lu
cru muncitorii au posibilitatea 
să-și folosească mai deplin 
timpul de lucru, să obțină in
dici înalți de utilizare ai ma
șinilor, și bineînțeles să a- 
corde mai multă atenție cali
tății produselor. Este deci de 
la sine înțeles că mai buna or-

ganîzare a muncii duce 
creșterea contribuției lor 
îndeplinirea sarcinilor de plan.

Și sînt numeroase alte e- 
xemple care arată ce a avut 
de cîștigat producția, în urma 
aplicării de către tinerii de 
aici a acestei valoroase ini
țiative. Sculele necesare se 
aflau la magazia centrală. 
Fiecare muncitor pierdea timp 
prețios din producție ca să 
meargă după un cuțit sau alte 
scule de care avea nevoie. 
Tinerii au propus să se ame
najeze în secție o „filială” a 
magaziei centrale cu sculele 
cele mai uzuale : dălți, chei 
fixe, lopeți, vinciuri mici etc. 
Asemenea „filiale“ există acum 
și în alte secții: cazangerie, 
montaj, strungărie. Timpul 
neproductiv s-a redus simțitor.

Organizația U.T.M. s-a ocu
pat îndeaproape și de felul în 
care păstrează tinerii sculele. 
Cu ajutorul maiștrilor, săptă- 
mînal se controlează starea 
sculelor, cum sînt ordonate du
lapurile, se iau măsurile co
respunzătoare.

Problema aprovizionării din 
timp cu scule pare a fi o 
chestiune minoră. Fiecare 
muncitor știe însă cît de mult 
îl ajută acest lucru. Este o 
chestiune care ține de mai 
buna organizare a locului de 
muncă și este bine că se află 
în preocupările tinerilor.

Dar inițiativa aceasta are o

Cu planul anual îndeplinit
• Mina Uricani, și-a 

Îndeplinit marți sarci
nile de plan pe anul 
1962. Acest succes 
seamă este rod 
muncii însullețite 
întregului colectiv 
minei, care anul aces
ta a extras din abata
je mai mult de 25 000 
tone de cărbune coc- 
silicabil peste preve
derile planului. Prin 
reducerea prețului de 
cost, minerii de aici 
au realizat în 10 luni

de 
al 
a 

al

economii suplimentare 
în valoare de 318 000 
lei.

9 Siderurgiștil de la 
uzinele „Oțelul Roșu1' 
întîmpină cea de-a 
15-a aniversare a pro
clamării republicii cu 
o nouă victorie în 
muncă: îndeplinirea
cu 20 de zile înainte 
de termen a planului 
anual de producție.

• Alte 35 de între
prinderi și unități eco-

nomice din regiunea 
Maramureș au rapor
tat îndeplinirea înain
te de termen a planu
lui de producție 
anul în curs.
acestea se 
exploatările 
„Drapelul 
ia, „7 
Nistru, „Bella Brei- 
ner"-Băiuț, combinatul 
„1 Mai"-Satu Mare, și . 
altele.

pe
Printre 

numără 
miniere 

roșu"-Her- 
Noiembrie"- 

.Bella

(Agerpres)

Brăila, bătrînul oraș de pe malul Dunării a abordat în anii regirpu- 
lui de democrație populară proaspătul surîs al jiinoirii. La fiecare 
pas te întîmpină linia modețnă a noilor blocuri, cu apartamente 
confortabile și elegante, în care locuiesc oamenii muncii. Entu
ziaștii constructori brăileni i-au redat străvechiului oraș tinerețea.

Foto : I. CUCU.

aplicabilitate mult mai largă, 
ea trebuie să stimuleze ini
țiativa și preocuparea pentru 
rezolvarea tuturor situațiilor 
legate de mai buna organizare 
a locului de muncă.

Am vrea să ne oprim asupra 
unui lucru deosebit de impor
tant : asupra felului în care 
respectă tinerii disciplina so
cialistă a muncii. întreprinde
rea are numeroși tineri destoi
nici, care muncesc cu conștiin
ciozitate. Acest lucru se dato- 
rește de bună seamă gradului 
înalt al conștiinței socialiste, 
muncii politice desfășurate de 
organizația U.T.M. sub condu
cerea organizației de partid. 
Sînt însă și cazuri cînd unii 
tineri muncitori încalcă disci
plina muncii. Ion 
Petre Pîrîu, Mihai

Budeanu, 
Radu își

tat un bogat program
• 400 de tineri 

elevi și studenți din 
lăți au luat parte la 
matică organizată 
întreprinderii „I. C. 
Tinerii au aplaudat cu căldură 
spectacolul prezentat cu această 
ocazie de Ansamblul Consiliului 
sindical local. Vizita făcută apoi, 
la Muzeul de artă și istorie al 
orașului a încheiat această reu
șită manifestare.

• Tinerii de Ia I.T.A.U. Plo
iești care împlinesc în acest an 
vîrsta majoratului, au petrecut o 
seară cultural-distractivă cu to
varășii lor de aceeași vîrstă din 
alte întreprinderi ale orașului. 
Printre alte acțiuni s-a organi
zat și un concurs „Cine știe, cîș- 
tigă” pe tema : „Să ne cunoaș
tem patria socialistă”. Concursul 
a fost cîștigat de tînărul Chi- 
țescu Constantin, frezor la în
treprinderea de Carotaj și per
forări și de Constantin Olaru de 
la întreprinderea „FIacăra”-Plo- 
iești.

-populare ro-Peste 1 300 de 
ani din raionul 
pregătesc pentru 
sărbătoare a majoratului. In 
multe întreprinderi, gospodării 
colective, în școli și instituții, 
organizațiile U.T.M. au inițiat 
interesante acțiuni educative 
în cinstea tinerilor de 18 ani. 
Au avut loc întîlniri cu acti
viști de partid și de slat, re
uniuni tovărășești și seri lite
rare, acțiuni pentru învățarea 
cântecelor patriotice, vizionări 
colective de filme și spectacole. 
Formațiile cultural-artistice 
din multe întreprinderi și co
mune își reînoiesc repertoriul 
pregătind spectacole în cinstea 
sărbătorii majoratului.

La Fabrica de confecții clin 
Odorhei, de pildă, organizația 
U.T.M. pregătește un concurs 
„Cine Știe răspunde“ pe tema: 
„Ce a dat regimul democrat- 
popular tineretului“. In acea
stă fabrică lucrează peste 20 
de tineri de 18 ani. Brigada 
artistică de agitație, pregătește 
un program festiv pe tema „Ti
nerii de 18 ani — în muncă, 
în viață".

La Școala medie dr. Petru 
Groza din Odorhei a avut loc 
de curînd o reuniune tovără
șească în cinstea elevilor de 
18 ani. Artiștii amatori din 
școală au prezentat cu acest 
prilej un program de cîntece

patriotice, jocuri 
mînești și maghiare, au re
citat poezii despre patrie Și 
partid.

O vie activitate se desfășoară 
și în satele raionului Porumbe- 
nii Mari. Nu de mult în cinstea 
tinerilor colectiviști de 18 ani, 
din gospodăria colectivă ca 
Puia Ileana, Kovăcs Arpăd, 
Kănyădi Susana s-a organizat 
o reuniune tovărășească. La a- 
ceastă reuniune profesoara 
Miclos Elisabeta a prezentat 
medalionul literar „Mihail Sa
doveanu“. In continuare tinerii 
au recitat versuri ale poeților 
M. Beniuc, Hajdu Zoltân. Apoi, 
cu sprijinul învățătorului Sza. 
bo Iosif, tinerii au învățat cân
tecele „Măreț pămînt al patriei 
iubite“, „Steagul partidului" 
„Privesc din Doftana” și altele.

In ultimele săptămâni orga
nizația U.T.M. din G.A.C. Po- 
rumbenii Mari a mobilizat pe 
tineri la munca patriotică, pen
tru terminarea lucrărilor de 
construcție a noului cămin 
cultural, care va fi inaugurat 
in cinstea zilei de 30 Decem
brie. Cu deosebit entuziasm 
au participat la aceste munci 
tinerii de 18 ani din comună.

In comuna Secuieni tinerii 
colectiviști au participat la o 
întîlnire cu tovarășul Csiki 
Pavel, președintele Sfatului 
popular comunal, care le-a

vorbit despre drepturile și în
datoririle cetățenilor R. P. R., 
despre grija statului nostru 
față de tinăra generație.

In săptăminile viitoare, pre
gătirile pentru sărbătoarea 
majoratului vor lua o am
ploare și mai mare. Comitetul 
nostru raional va lua măsuri 
pentru a asigura în toate co
munele un bogat conținut edu
cativ acestei sărbători tradi
ționale a tinerilor de 
transformînd-o într-o 
de masă a întregului

IS ani, 
acțiune 
tineret-

KISS ARON 
secretar al Comitetului 
raional U.T.M. Odorh’i

(Continuare în pag. a IlI-a) (Agerpres)

CÌNTA REPUBLICA
ARTIȘTI AMATORI

părăsesc înainte de terminarea 
schimbului locul de muncă, 
Ion Alexandru și Constantin 
Irimescu lasă mașinile să 
meargă în gol.

Inginerul Petrache Petrache 
șeful secției mecanice ne sem
nala faptul că absențele ne
motivate din ultimele trei luni 
echivalează cu timpul în care 
s-ar fi putut strunji cîrlige 
de tracțiune pentru 575 de va
goane.

Respectarea disciplinei este 
una din îndatoririle elemen
tare ale muncitorului. El lu-

C. SLAVIC 
corespondentul 

„Scmteij tineretului 
pentru regiunea Iași

regiunea Hu-
400

In 
nedoara, peste 
de formații artistice 
de amatori ale clu
burilor muncitorești, 
căminelor culturale 
și caselor raionale 
de cultură pregă
tesc spectacole con
sacrate celei de a 
15-a aniversări a 
proclamării R.P. Ro- 
mîne. Formațiile co-

îale, 
cele 
muncitorești din Pe- 
troșeni, Hunedoara, 
Calan și Deva, ale 
casei raionale de 
cultură din Orăștie, 
ale căminelor cultu
rale din Poiana Si
biului și Dobra, pre
gătesc cìntecele „Re
publică, măreață va
tră“, „Părinte drag,

printre care 
ale cluburilor

partid iubit“ și al
tele. La rindul lor 
formațiile de teatru 
și brigăzile artistice 
de agitație vor o- 
glindi în programele 
pe care le pregă
tesc viața nouă, so
cialistă, a poporului 
nostru în anii repu
blicii.

CERCURI [ITERARE SĂTEȘTI
...Obîrșia acestei inițiative ?
Să dăm cuvîntul tovară

șului N. Boncotă, instructor me
todist al Casei de cultură din 
Cernavoda (și unul dintre cei ce 
s-au ocupat, cu pasiune, de tra
ducerea în fapte vii a inițiativei 
enunțate în titlu) :

— Mai întîi, trebuie să știți că 
noi îndrumăm activitatea cultu- 
ral-educativă de masă în vreo 
zece comune, aflate în raza ora
șului nostru. Încă de mult, am 
sprijinit crearea în aceste comu
ne a brigăzilor artistice de agi
tație : și la Rasova, și la Saligny, 
și la Seimeni, și la Cochirleiti, și 
la Dunărea, și la Ștefan cel 
Mare... Dar uite că roadele nu 
se iveau. Degeaba „în
drumam“ și „paraîndrumăîn", 
programele de brigadă treceau 
prin viața satului ca umbra prin 
apă. Ce se-ntîmpla pe scenă, nu 
ne ținea nici de frig,-nici -de 
cald.

...Pe scurt, la îndrumarea co
mitetului orășenesc de partid, 
conducerea casei de cultură a 
întreprins o analiză atentă,

a pricinilor pentru care, vorba 
tovarășului Boncotă, programele 
de brigadă „treceau prin viața 
satelor ca umbra prin apă“. 
Pricini dintre cele mai limpezi. 
Pe de o parte, programele nu răs
pundeau problemelor și frămân
tărilor vii ale vieții. Iar pe de 
altă parte, instructorii aveau 
sentimentul că programele astea, 
oricit le-ar străbate problemele 
vieții, tot n-ar fi eficace, tot 
n-ar ști „să meargă la inima 
omului“ ; și asta fiindcă n-au 
găsit „tonul“, limbajul artistic 
la care să vibreze pe deplin 
spectatorul.

Și era firesc să se întîmple 
așa... Cum se năștea un text de 
brigadă? Un activist al casei 
orășenești de cultură se deplasa, 
pentru cîteva zile, prin sate: 
„Ce mai e pe la voi, tovarăși? 
Realizări ?... Greutăți ?... Lip
suri ?“... Nota într-un carnet 
ce auzea, se întorcea la Cerna
vodă și-și depunea informațiile 
pe masa cercului literar. Iar 
membrii cercului redactau, prin 
rotație, cite un text de brigadă.

Cît de profundă putea fi „cu
noașterea vieții“ în aceste con
diții? Și cit de nimerit limbajul 
artistic ?

— Ce-ar fi să înființăm 
cercuri literare sătești ? 
fost soluția propusă de 
instructori. Doar avem, pe listele 
noastre, destule nume de 
tori populari...

...O soluție care părea să re
zolve deplin toate neajunsurile 
din activitatea brigăzilor. Și 
problemele legăturii cu viața, și 
cele ale mijloacelor de expresie 
proprii, convingătoare. Și se mai 
înfăptuia, în felul acesta, și im
portanta sarcină a îndrumării 
creatorilor populari de la sate !

Dar erau și cîteva neliniști: 
că n-ar fi destui, creatori de li
teratură la sate, că „proză nu 
s-ar scrie deloc", că, ■. în șfîrșit, 
producția artistică n-ar fi decît 
o „îngînare folclorică" a unor 
știute și preaștiute motive. 
Dar s-a văzut în curînd că 
numărul poeților populari e mai 
mare decît cel bănuit. (Cer
cul din Seimenii Mari, de exem-

— a 
cîțiva

crea-

piu, cuprinde astăzi peste 
20 de tovarăși. Și numărul lor 
sporește mereu, cercul pre- 
ocupîndu-se intens de descope
rirea altor talente). Și s-a mai 
văzut, de asemenea, că „se scrie 
și proză la sate", creatorul popu
lar fiind un artist care dispune 
de strune bogate, multiple. Cit 
privește „îngînarea folclorică“ 
— tocmai aici, afirmă tov. Bon
cotă, era tăria! ; acesta era „to
nul potrivit“, la inima omului, 
pe care-l vînau de atîta vreme 
instructorii, fără speranța de a-l 
prinde vreodată. Și nu o simplă 
„îngînare" a motivelor folclorice 
vechi, ci o întinerire a lor prin 
noi idei și asociații poetice, prin 
adaptarea la împrejurările ac
tuale, adaptare convertită ade- 
sea-n creație.

Primele cercuri literare s-au 
înființat 
(cercul 
Rasova 
după numele gospodăriei colec
tive din sat), Seimenii Mari 
(cercul literar „I. L. Caragiale“) 
și recent, către sfîrșitul acestei

în comunele Saligny 
„Mihail Sadoveanu“), 
(„Nicolae Bălcescu“,

toamne, la Cochirleni (cerc ce 
poartă numele poetului Nicolae 
Labiș). Planul de muncă al casei 
de cultură mai prevede înfiin
țarea — pînă la 30 decembrie 
— a încă două cercuri literare, 
în comuna Dunărea și satul 
Ștefan cel Mare.

Cum au fost organizate cercu
rile ? Iată o primă experiență, 
din care cei interesați pot cu
lege cîteva date de preț. Fie
cărui cerc literar i s-a reparti
zat, de către Casa de cultură 
Cernavodă, cîte un instructor 
special ales, ajutat de o comisie 
alcătuită din membri ai cenaclu
lui orășenesc „Luceafărul”. Ti
nerii din cenaclu i-au ajutat pe 
cei din cercurile literare, lucrînd 
mai întîi împreună cu,ei. primele 
texte de brigadă. Trimițîn- 
du-și delegații să îndrume 
proaspetele cercuri sătești, ce
naclul „Luceafărul“ i-a invitat 
pe creatorii din sate și la pro-

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

Terenurile în pantă ce aparțin 
gospodăriei agricole de stat 
Richiș, regiunea Brașov vor 
deveni roditoare. Duipă ce 
s-au efectuat defrișări, se exe
cută lucrări de desfundare a 
terenului pentru a fi plantate 
în primăvară încă . 40 de hec
tare cu viță de vie. Vasile 
Vlad, directorul G.A.S. îm
preună cu un grup de tehni
cieni urmărește planul de des

fășurare a lucrărilor.

Foto : AGERPRES

Bienala de teatru 
„I. L. Caragiaie"

In a 5-a zi a Festivalului bie
nal de teatru de amatori „I. L. 
Caragiale" au apărut pe scena 
Teatrului C.C.S. din Capitală for
mațiile artistice din regiunile lași 
și Crișana.

Metalurgiștii fabricii de rulmenți 
din Bîrlad au interpretat piesa 
„Oamenii înving" de Al. Voitin, 
iar colectivul Casei raionale de 
cultură din Huși a prezentat pie
sa lui Gheorghe Vlad „Îndrăz
neala".

Artiștii amatori din regiunea 
Crișana și-au început programul 
cu montajul literar-muzical „Ce 
frumoasă e viața noastră" inter
pretat de colectiviștii din comuna 
Lăzăreni. A urmat apoi comedia 
Nataliei Gheorghiu „Un iaz... și o 
poveste cu haz", actorii fiind co
lectiviștii din Sîntana, montajul 
literar-muzical „Pe calea arătată 
de partid" interpretat de metalur
giștii uzinelor. „Înfrățirea" din 
Oradea,

(Agerpres)



Te*au înțeles weleviH%
ești un lector bun

DRUM DESCHIS
I int lector la două dintre cele 

patru cercuri de învățămint 
agrozootehnic care funcționează 
în colectiva noastră. Foarte 
mulți din cei 120 de cursanți 
sînt tineri ca și mine. Iată de 
ce, la fiecare lecție pe care o 

predau nu mă simt ca profesorul față de 
elevii săi, ci ca un tovarăș al lor de mun
că. De aici și dorința mea de ad ajuta cit 
mai bine să pătrundă anevoioasele, dar fru
moasele, taine ale științei. înainte de a pre
găti și preda o lecție mă gindesc așa : cum 
să fac ca oamenii să înțeleagă limpede fie
care frază, cum să leg mai bine fiecare ca
pitol din carte, de munca și experiența lor 
zilnică, de realitățile din colectivă.

Mai întîi, am cerut sprijinul organizației 
de partid și al consiliului de conducere în- 
trro problemă. Cursurile cuprind 35 de lec
ții. Unele sînt la alegere. Am făcut împreu
nă un studiu asupra cerințelor ce le impune 
specificul gospodăriei noastre și am ales 28 
de lecții. Toate, utile scopului pe care îl 
urmărim. Am întocmit apoi un grafic de 
predare a lecțiilor. Marțea și joia predau la 
primul cerc iar miercurea și vinerea la cel 
(L al doileu. La citeva din lecții am inversat 
ordinea lor din manuale. De ce ? Să dau un 
exemplu. Lecția despre semințe e trecută 
mult mai la urmă decît cea despre sol. 
Consultindu-mă cu tovarășii din conducerea 
gospodăriei am ajuns la concluzia că această 
lecție trebuie să urmeze imediat după lecția 
despre sol.

Dar astea sînt citeva chestiuni mai gene
rale. Grija mea este ca fiecare lecție pre
dată să însemne studiu. Se știe că primele 
trei lecții din manualul „Cultura plantelor 
de cîmp'1 cuprind fraze mai generale și unii

termeni mai greoi. Eu am găsit o soluție. 
De pildă, în lecția a treia e vorba de cre
area și dezvoltarea fondului de bază și re
partizarea bunurilor la ziua-muncă. Am pro
cedat așa. Am citit bine lecția. Pe baza ei 
mi-am întocmit un plan de expunere. îmi 
trebuiau cifre, realizări concrete. Am stat 
de vorbă cu membrii consiliului de condu
cere, cu brigadieri și colectiviști fruntași 
care au intrat primii în gospodărie. Am cer
cetat scriptele colectivei și am urmărit evo
luția fiecărui sector de producție în parte 
și a fondului de bază în general. Am urmă
rit creșterea, pe ani, a valorii zilei-muncă. 
Avînd la dispoziție cifre și fapte vii am 
concretizat expunerea lecției cu realizări 
din colectivă, realizări la care și ei — 
cursanții — puseseră umărul. Am văzut că 
mețoda „prinde“ și țintește bine. Cursanții 
sînt atenți, pun întrebări și vin cu amă
nunte.

Mai departe. A venit vorba despre sol și 
plante. Am strîns în borcănașe mostre de 
sol și semințe, spice de grîu, mănunchiuri 
de plante, mi-am procurat planșe, broșuri, 
reviste. Și m-am apucat să pregătesc, simul
tan, lecțiile despre sol și semințe. Să vor
besc plai pe larg despre ultima. Gospodăria 
noastră a obținut în acest an peste 1 800 kgt 
gria in medie de pe 730 de hectare și a- 
proape 3 300 kg porumb boabe în medie 
la hectar de pe 618 hectare. Mai știam că 
porumbul dublu hibrid a dat 3 550 kg la 
hectar, în vreme ce celălalt, comun, numai 
3 200 kg la hectar. M-am gîndit cum să ilus
trez mai bine de unde vin diferențele de 
producție și mi-a venit o idee : „Ce-ar fi ca 
după predarea lecției să-l pun pe tovarășul 
Ion Doagă, șeful brigăzii a doua de cîmp 
să explice cursanților cum a obținut briga

da lui cîte 4 200 de kg porumb boabe în 
medie de pe cele 60 de hectare de care a 
răspuns ?“ Organizația de partid a găsit 
bună ideea aceasta. Am stat apoi de vorbă 
cu brigadierul și l-am ajutat să pregătească 
un scurt material care să susțină direct lec
ția predată de mine. Ce lucruri au aflat 
cursanții în plus și ce efect a avut acest 
procedeu ?

La brigada a doua, pe lingă celelalte lu
crări care s-au făcut în toate brigăzile, s-a 
folosit sapa rotativă pentru spargerea crus
tei și s-a dat prima prașilă cînd porumbul 
avea 3—4 frunze. Apoi s-a dat și a patra 
prașilă manuală, care, în condițiile secetei, 
a făcut cit o ploaie bună. în brigadă, răritul 
plantelor s-a făcut cu un bețișor liniat egal, 
lăsîndu-se de fiecare dată plantele cele mai 
viguroase, uniform: 35 000 de plante la 
hectar.

Procedeul acesta a fost deosebit de atrac
tiv pentru cursanți. Cîțiva și-au arătat do
rința ca să fie și ei... „ajutori de lectori“. 
Adică, cu prilejul altor lecții, unii brigadieri 
și șefi de echipă să fie ajutați să expună 
în fața cursanților metodele prin care ei, 
bunăoară, au obținut 3.200 kg grîu la hec
tar sau 1 6Ș0 kg floarea-.sourelui de pe lotu
rile pe care au lucrat.

Acestea sînt citeva metode folosite de 
mine. Dar cred că nu mă voi limita numai 
la ele. Ca una care am participat la lucră
rile ședinței plenare a Consiliului Superior 
al Agriculturii, m-am întors de acolo cu 
multe lucruri prețioase și voi studia posibi
litatea de a le da viață și în colectiva 
noastră.

AGRIPINA NEAMȚU
ing. agronom la G.A.C. „Partizanul roșu” 

Zimnicea, regiunea București

EXPERIENȚEI ÎNAINTATE—
arcini deosebite, dar 
și învățăminte preți
oase — iată cu ce 
ne-am întors de la 
recentele dezbateri 
care au avut loc la
ședința plenară a 

Consiliului Superior al Agricultu
rii. In cadrul ședinței de lucru a 
secției de învățămînt și de pro
pagandă, unde am participat mai 
mult, una dintre problemele cele 
mai discutate a fost aceea pri
vind învățămîntul agrozootehnic 
de 3 ani. Și în .raionul nostru s-au 
făcut unele lucruri bune în acea
stă privință. S-au deschis și func
ționează 143 de cercuri, din care 
62 agrotehnice și 4Ș zootehnice, 
cu aproape 7 500 de cursanți. Mai 
mult de jumătate din numărul lor 
sînt tineri, După ce la Consiliul 
agricol raional a avut loc o șe
dință de instructaj cu lectorii, des
chiderea cercurilor s-a făcut la 10 
noiembrie pe întreg raionul, tn 
prezent, majoritatea cercurîlgr se 
află cam la a cincea, a șasea lec
ție. Așadar, am avut prilejul să 
constatăm modul cum funcționează 
cercurile, cum se pregătesc și 
predau lectorii, cum frecventează
și învață cursanții.

Avem în raion lectori cu o bună 
experiență pe care ne străduim 
să o generalizăm, lată cîteva

exemple. Inginerul agronom Mi
hai Paliga, de la gospodăria co
lectivă din comuna Crovu este 
lector de mai mulți ani. El a a- 
cumulat o experiență bună, are 
metode practice originale, atrac
tive, interesante. In tot timpul a- 
cestui an, el, ajutat de cîțiva șefi 
de echipă și colectiviști tineri, a 
adunat un bogat material didac
tic ; mostre de sol, spice din di
ferite soiuri de grîu, știuleți de 
porumb, plante din grădina de le
gume, secțiuni de pomi fructiferi. 
Totodaiă, cu sprijinul consihului 
de conducere al gospodăriei co
lective a procurat unele mulaje, 
afișe și planșe, a decupat din re- 
vișfe și ziare materiale cu noutăți 
agricole, s-a îngrijit ca biblioteca 
să fie înzestrată cu cele mai noi 
broșuri și cărți agrozootehnice. Cu 
acest material documentar a or
ganizat, într-o încăpere de la se
diul colectivei o expoziție. Prin- 
mii „vizitatori“ au fost cei 50 de 
cursanți ai săi. Acum acest mate
rial îi este de un real folos. Fle
care lecție este exemplificată „pe 
viu“, cu realizări din colectivă, cu 
fapte din munca fruntașilor.

Metode bune de predare a 
lecțiilor folosește și tînărul inginer 
Ion Pavelescu de la gospodăria 
colectivă Pitaru, unde s-au ob
ținut tn acest an peste 1 700 kg

Cu ajutorul 
faptelor

Îh gospodăria noastră colecti
vă am asigurate toate condițiile 
pentru a desfășura o activitate 
fructuoasă ca lector la învăță- 
mîntul agrozootehnic. Sala t,col* 
țului roșu“ e spațioasă, bine a- 
menajată și încălzită, casa-labo- 
rator este înzestrată cu un bogat 
material didactic.

Am predat pînă acum cinci 
lecții și le pregătesc pe a șasea 
și a șaptea. Pentru lecțiile des
pre cultura plantelor am adunat 
un bogat material faptic. Gospo
dăria noastră a obținut în acest 
an producții însemnate : 2 586 kg 
grîu în medie Ia hectar, 21000 
kg cartofi, 3 300 kg orzoaica, 
3 300 kg sămînță de sfeclă de 
zahăr și «altele. Cu asemenea ci
fre, cu fapte din munca practi
că a unor brigăzi și colectiviști 
fruntași, ilustrez fiecare lecție. 
Uneori, fac la tablă calcule eoni" 
parînd producțiile obținute de o 
brigadă sau alta și scoțînd în 
evidență rolul pe care-1 joacă a- 
plicarea agrotehnicii în obți
nerea unor producții sporite.

ZENO GIURGIU
inginer agronom la G.A.C.

„7 Noiembrie“-Codlea, 
regiunea Brașov

După ce au învățat la cursuri despre culturile legumicole în seră, -cursanții de la G.A.C. din 
comuna Tudor Vladimirescu, raionul Galați, vor înțelege șl mai bine lecția venind la fata locului.
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TOȚI TINERII PRE

■
 ni în fața mea cinci
caiete. Unul este al 
meu, iar celelalte 
•ft.atru sînt ale lui 
Vasile Smeu, Viori
ca Mirea, Elena 
Ciupițoiu și Elena 

Cristea — toți membri ai bi
roului organizației U.T.M. din 
gospodăria noastră colectivă. în 
paginile scrise ale caietelor sînt 
cuprinse notițele și însemnările 
de studiu făcute de noi la pri
mele cinci lecții de la cercul a- 
grotehnic. Din cele notate cu gri
jă în file se desprinde seriozi
tatea cu care am studiat fiecare 
dintre noi. Ca secretară a orga
nizației de bază U.T.M., fac pe
riodic această cercetare a notițe
lor. Sarcina aceasta am primit-o 
din partea organizației de partid. 
La rîndul lor, membrii biroului 
U.T.M. controlează modul cum

studiază, cum învață și s'e pre
gătesc cei 30 de tineri recoman
dați de organizația U.T.M. la 
cele două cercuri — unul agro
tehnic și unul viticol — care 
funcționează în gospodăria noa
stră. Procedăm așa pentru a spo
ri și mai mult interesul tinerilor 
față de învățătură. De altfel, zil
nic, noi ne străduim să găsim și 
să punem în practică acele me
tode și inițiative care contribuie 
la o frecvență regulată și activă 
a tinerilor la lecții. Iată cîteva 
din metodele folosite de noi.

Ambele cercuri își țin lecțiile 
lunea și joia, în cîte una din 
sălile de clasă ale școlii din co
mună. Lectorii — inginerul agro
nom Ion Sîrbu și profesorul de 
științele naturii, Nicolae Lainis 
— au întocmit grafice, pe zile și 
pe ore, cu predarea lecțiilor.

Cu sprijinul consiliului de con
ducere al gospodăriei colective, 
noi am multiplicat aceste grafice 
și le-am împărțit la tineri. Cî
teva exemplare le-am afișat la 
sediul gospodăriei, la școală și în 
alte puncte frecventate din sat. 
Noi am făcut aceste lucruri pen
tru a preciza mai bine, cînd, 
unde și cum se țin lecțiile. Apoi, 
membrii biroului U.T.M. răspund 
de mobilizarea tinerilor pe sec
toare de producție. De exemplu, 
Vasile Smeu îi mobilizează pe 
cei din sectorul zootehnic, eu pe 
cei din brigada viticolă și așa 
mai departe. Un sprijin serios în 
această privință ni-1 dau tinerii 
din brigada artistică de agitație, 
bibliotecara Ortansa Marinescu, 
cadrele didactice tinere. De obi
cei, duminica, brigada artistică 
— formată din tineri colectiviști 
și cadre didactice — prezintă 
programe. Nu de mult, brigada a

dat un spectacol pe tema învă- 
țămîntului agrozootehnic. Au 
fost popularizați cei mai sîrguin- 
cioși elevi, cum ar fi Anica 
Marcu, Miron Drăguș, Gheorghe 
Anton și alții. Au fost vizați 
însă și aceia care mai îutîrzie 
uneori de la lecții sau nu sînt a- 
tenți la cele ce predau lectorii. 
Tudor Pa vel, Constantin Ioniiă 
și alți tineri vizați de brigadă 
vin acum cu regularitate la 
cursuri, sînt atenți la lecții, stu
diază materialul bibliografic. Bi
bliotecara ține legătura cu mine. 
Mă înștiințează ori de cîte ori 
vin broșuri și cărți care sînt di
rect legate de lecțiile următoare, 
pune la dispoziția lectorilor une
le materiale cu care aceștia îm
bogățesc conținutul lecțiilor.

Un sprijin prețios acordă or
ganizația U.T.M. și lectorilor. Ti
nerii cursanți — pe rînd cîte 
doi, trei — se îngrijesc de cu
rățenia sălilor de curs. De ase-

MATERIAL
INTUITIV

In aceste zile de 
iarnă 319 co
lectiviști din 

comuna Beclean, 
raionul Dej, urmea
ză cursurile învăță- 
mîntului Agrozoo
tehnic de 3 ani. Or
ganizat în 7 cercuri 
de studii (patru 
cercuri la cultura 
plantelor de cîmp, 
două cercuri pomi
viticole și un cerc 
de zootehnie) co
lectiviștii de aici, 
sub îndrumarea lec
torilor, pătrund săp- 
tămînă de săptă- 
mînă tainele știin
ței înaintate. Căr
țile, broșurile de 
specialitate, le sînt 
acestora prieteni 
nedespărțiți. Dar în 
afară de cărți și 
broșuri, pentru o 
înțelegere cît mai

profundă a celor 
învățate la lecțiile 
care se predau, lec
torii aduc de fie
care dată în sală și 
un bogat material 
intuitiv: planșe, mu
laje, precum și di
ferite soiuri de grîu 
și porumb. Pentru 
exemplificarea celor 
învățate teoretic se 
folosesc numeroase 
exemple concrete. 
Așa, de exemplu, 
la una din lecțiile 
trecute s-a discutat 
cum colectiviștii din 
Coldău, care sînt 
vecini cu ei, au ob
ținut peste 1 600 kg. 
de grîu la hectar, 
aplipînd o agroteh
nică superioară, iar 
cei din Rusul de 
Jos, tot o comună 
din apropiere, au 
obținut de-abia 1000

de kg. grîu la hec
tar. Inginerul Ion 
Pîntecan le-a expli
cat cursanților că 
la baza acestor di
ferențe de produc
ții stă aplicarea în 
mod diferit a regu
lilor agrotehnice. în 
felul acesta, pentru 
tinerii colectiviști 
Rozalia Pop, Fran- 
cisc Toth, Aurel 
Pop din gospodăria 
colectivă din Be
clean cît și pentru 
ceilalți „colegi de 
școală“ de-ailor, se
rile de iarnă sînt a. 
devărate seri știin
țifice.

ION RUS 
corespondentul 

„Scinteii tineretu
lui’’ pentru regiunea 

Cluj

de grîu și 3 000 kg de porumb 
boabe în medie la hectar, lată 
un fapt care mi se pare deosebit 
de grăitor cu privire la modul 
practic în care tînărul lector știe 
să facă lecțiile cît mai interesante.

In această toamnă gospodăria 
a însămînfat cu grîu o tarla de 50 
de hectare, foarte devreme. Deși 
terenul era bine pregătit, nu avea 
umiditate suficientă din cauza se
cetei din vară. Din această pricină 
semințele au încolțit foarte târziu, 
după prima ploaie. Cercetînd la
nul, inginerul Pavelescu a obser
vat că bobul nu înfrățește bine. A 
smuls cîteva plante și a observat 
că țesuturile rădăcinilor erau fi
rave. Se prevestea vreme umedă. 
Cultura trebuia ajutată cu îngră
șăminte. Inginerul a cercetat prin 
sat și a găsit rezerve de mranită. 
Cu sprijinul consiliului de condu
cere și cu ajutorul organizației 
U.T.M., inginerul, împreună cu ti
nerii ; a împrăștiat pe tot lanul 
aproape 100 de tone de mraniță. 
Avînd hrană suficientă în timpul 
ploilor, cultura s-a refăcut și se 
dezvoltă frumos.

Intîmplarea aceasta i-a prile
juit inginerului-ilector o lecție con
cretă, pe teren, cu toți cursanții 
de la cercul agrotehnic pe care 
îl conduce. Pentru ca asemenea 
metode să fie îmbrățișate și să 
fie cît mai bine cunoscute și de 
alți lectori cu mai puțină experi
ență, Consiliu! agricol raional Titu, 
sub îndrumarea comitetului raio
nal de partid, a luat și va lua în 
continuare o serie de măsuri prac
tice. Astfel, într-o recentă consfă
tuire cu lectorii, inginerul Mihai 
Paliga a prezentat u-n referat-lec-

fie, privind felul în care își pre
gătește și predă el fiecare lec
ție. In urma sugestiilor pe care 
ie-am primit cu ocazia acestor 
consfătuiri, am organizat un co
lectiv de ingineri din cadrul con
siliului și din gospodăriile colec
tive. Aceștia participă periodic la 
unele cursuri, fac pe loc propu
neri, vin cu sugestii și-i ajută pe 
lectorii mai tineri la pregătirea și 
predarea lecțiilor. Săpfămînal, ei 
informează consiliul despre cele 
constatate și fac propuneri pen
tru activjtafea de perspectivă. 
Vreau sa arăt că, împreună cu 
unii tovarăși din acest colectiv, 
merg și membri ai comitetului ra
ional U.T.M. Ei ajută organizațiile 
de bază U.T.M. în activitatea lor, 
și-i sprijină pe lectorii tineri.

Desigur, mai avem încă multe 
de făcut pînă cînd fiecare cerc 
din raion va ajunge la nivelul ce
lor mai bune.

Ne gîndim ca a'e două ori pe 
lună să organizăm scurte consfă
tuiri cu lectorii și, periodic, pe 
centre de comună. Apoi, pentru a 
stimula interesul lectorilor și 
cursanților, vom premia pe cei 
care obțin rezultate bune, cu 
cărți și reviste de specialitate. 
Graficele cu ținerea lecțiilor, pe 
ore și zile, le vom afișa în co
mune, în punctele cele mai frec
ventate. Pe parcurs, în funcție de 
problemele ce se ridică, vom lua 
și alte măsuri menite să ducă la 
răspîndirea experienței înaintate.

ANDREI DO.IA 
președintele 

Consiliului agricol 
raional Titu

Sl-I AJUTĂM 
PT CURSANȚI!

ZENȚI
menea, cursanții formulează din 
timp unele întrebări legate de 
conținutul lecțiilor pentru a pri
mi în cadrul dezbaterilor lămu
riri cît mai precise.

în toate aceste acțiuni și ini
țiative biroul U.T.M. din colec
tivă este îndrumat și sprijinit de 
comitetul comunal U.T.M. Tova
rășul Ion Barbu, secretarul co
mitetului U.T.M. nu lipsește 
niciodată de la lecții. îndrumat 
de organizația de partid, comite
tul U.T.M. controlează și îndru
mă biroul U.T.M., vine cu pro
puneri care fac ca lecțiile șă fie 
mai interesante. Așa, de exemplu, 
cînd s-a ținut o lecție despre vi
ticultură (gospodăria noastră are 
aproape 50 de hectare cu viță de 
vie) comitetul U.T.M. a propus 
lectorului să facă și cîteva de
monstrații de altoire pe lotul ex
perimental al școlii. Propunerea 
a fost însușită și lecția a avut 
un caracter practic, atrgotiv. A-

ti*

semeuea metode folosite de noi 
au avut darul să-i antreneze pe 
tineri la lecții, stimulîudu-le in
teresul la fel ca la învățămîntul 
politio U.T.M. Mai avem și unele 
greutăți în ceea ce privește par
ticiparea la ore fixe a unor ti
neri care lucrează in sectoare 
mai departe de producție — cei 
de Ia ferma de oi, de exemplu 
— dar pe parcurs vom găsi alte 
inițiative și în această privință.

EUGENIA GRIGORESCU 
secretara organizației de bază 

U.T.M. din G.A.C. Pleașa, 
regiunea Ploiești

■
 a cele trei cercuri 

ale învățămintului 
agrozootehnic din 
comuna Răducă. 
neni, sînt înăcriși 
peste 160 de co
lectiviști. Prin 

munca politică pe care a des
fășurat-o comitetul comunal 
U.T.M., sprijnindu-i pe lec
tori, s-a reușit ca aproape 
două treimi din numărul 

cursanților să fie tineri. Preo
cuparea noastră pentru bunul 
mers al învățămintului agro
zootehnic nu s-a oprit aci. In 
planul de muncă al comitetului 
comunal U.T.M., noi am pre
văzut acțiuni concrete privind 
această problemă.

In ziua de 29 noiembrie, în
tr-o ședință a comitetului, am 
analizat stadiul în care se află 
înfăptuirea prevederilor pla
nului nostru. A reeșit că de la 
primele două lecții care s-au 
predat în fiecare cerc nu a 
lipsit nici un tînăr cursant. 
Controlul efectuat de către 
membrii comitetului a arătat 
că fiecare tînăr și-a luat no
tițe la ambele lecții. Răspun
surile pe care le-au dat la 
seminarii, au dovedit că fie
care a studiat materialul bi. 
bliografic indicat, pregătin- 
du-se temeinic. Deci, începutul 
este bun. La propunerea unor 
cursanți am luat măsura ca pe 
viitor, tinerii să vină la se
minar cu jumătate de oră mai 
devreme. Preseminarul de

treizeci de minute îi va ajuta 
să-și clarifice toate problemele 
neclarificate în timpul stu
diului.

Iată și alte prevederi ale 
planului nostru de muncă.

In acest an, de pe o tarla 
de 40 de hectare gospodăria 
colectivă a obținut cu 1 300 ki* 
lograme porumb boabe la hec. 
tar mai mult decît media pe 
G.A.C. De pe alte 18 hectare 
s-a obținut cu aproape 1 000 
kg. grîu mai mult decît media 
pe gospodărie. Diferențe de 
producție s-au înregistrat și la 
grădina de legume, în podgo
rie, în livadă, la zootehnie. Ii 
vom sprijini pe tovarășii lec
tori să organizeze demonstrații 
practice în cadrul cărora tine
rii cursanți să înțeleagă cărui 
fapt se datoresc diferențele de 
producție precum și faptul că 
producțiile mari pot deveni 
producții obișnuite. In același 
scop, vor fi invitați să vor
bească despre experiența lor, 
brigadieri, șefi de echipă și 
colectiviști fruntași. Cu aju
torul tovarășei Aneta Marcoci, 
bibliotecara de la cămin, vom 
asigura studierea organizată 
de către tinerii cursanți a li
teraturii de specialitate din 
bibliotecă.

VICTOR BOȚEA
locțiitor al secretarului 

comitetului comunal U.T.M;
Răducăneni, raionul Huși



PENTRU
OȚELARII

PATRIE I
O PREOCUPARE

PERMANENTA
Colecfivele de muncitori, ingineri și tehnicieni 

din cadrul Complexului de șantiere Onești au 
strîns și trimis în acest an oțelăriilor patriei sute 
de tone de fier vechi. La această acțiune tinerii 
au adus o prețioasă contribuție. Astfel cei de la 
I.S.CM. Onești, au colectat pină în prezent canti
tatea de 335 tone fier vechi, cei de la Grupul de 
montaje I.M.B. 333 tone, de la Grupul de instalații 
l.f.B. 180 tone, iar cei de la Șantierul electromon- 
taj Borzești, 80 de tone.

Realizările lor dovedesc preocuparea perma
nentă pe care au avut-o pentru a trimite oțelării- 
lor cît mai mult fier vechi. (TOMA CONSTANTIN, 
corespondent voluntar).

L r ?
'lì
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I

cuptoarele Reșiței, au pe ele inscripția „Tre
nul tineretului din regiunea Crișana”.

Q acțiune frumoasă cu care tinerii orădeni 
te pot minări. (A. ARDELEANU, profesoară).

IN CÎTEVA ORE
Mobilizați de către comitetul U.T.M., numeroși 

tineri de la secția Hidrotehnică a Combinatu
lui siderurgic Reșița, au întreprins duminica tre
cută, o nouă acțiune de colectare a fierului 
vechi. Cercetind toate posibilitățile existente în 
sectorul „Epurare fină a gazului de furnal“ sec
tor ce aparține secției Hidrotehnice, tinerii au 
reușit să colecteze în cîteva ore 5 tone fier 
vechi, pe care l-au și trimis oțelăriei din loca
litate.

In urma acestei acțiuni, cantitatea de fier vechi 
colectată de la începutul anului și pînă acum, de 
către tinerii de la secția Hidrotehnică, se ridică 
la peste 66 de tone. (CĂLIN NASTASE, lăcătuș).

— Cum va arăta orașul Con
stanța în viitorul cel mai a- 
propiat ?

La această întrebare tova
rășul Gh. Dumitrașcu, arhitect, 
șef al orașului și directorul 
D.S.A.P.E. Constanța a scos 
din sertar un plan în care 
mîna îndrăzneață și sigură a 
proiectanților a conturat viito
rul și cîteva documente legate 
într-un dosar care constituie 
buletinul de naștere al lui-

— Cu cîteva zile în urmă, a 
răspuns dînsul, ne-a sosit a- 
probarea organelor conducă
toare de stat pentru construc
ția a încă 1.000 de apartamen
te în anul viitor. E un volum 
de construcții sporit fața de 
anii precedcnți și el va duce la 
schimbarea aproape radicală a 
aspectului arhitectonic al ora
șului, va mări spațiul locuibil 
și va îmbunătăți condițiile de 
viață ale viitorilor locatari, 
prin confortul care le va sta 
la dispoziție.

— Unde vor fi amplasate 
noile construcții ?

— Deocamdată, pentru că 
există front de lucru deschis, 
se continuă lucrările la com
plexul de locuințe Gara veche 
—Gara nouă. Aci

se dea în folosință în curînd 
încă două , blocuri înalte, unul 
cu 12......................
pentru 
anului 
încă 7
72 apartamente care fac parte 
din seria pe care noi am bo
tezat-o cu litera „A“. Deja 4 
blocuri din seria aceasta au 
fost glisate si urmează ca în 
lunile următoare să fie fini
sate. Celelalte așteaptă să-și 
ia zborul spre înălțimi. Cu a- 
cestea primul mare complex 
de locuințe din orașul Con
stanța început cu do-i aai în 
urmă Va fi terminat și el va 
constitui o mîndrie a locuito
rilor bătrânului Tomis. Linia 
arhitectonică simplă, interca
larea blocurilor înalte cu altele 
de 4 etaje, încadrarea lor în 
mari spații verzi, coloritul viu 
al fațadelor, iată îq cîteva cu
vinte ceea ce caracterizează ir 
mare, noul comnlex de locuin 
te construit acolo unde cu pu 
țin timp 
mic.

După 
blocuri, 
muta în altă parte a orașului, 
pe bulevardul Tomis unde se 
va construi cel mai mare și

nivele și altul cu 10, 
ca în prima parte a 
viitor să se termine 
blocuri înalte de cîte

în urmă nu

terminarea 
constructorii

era ni-

acestor
se vor

poate (adică în mod sigur) cel 
mai frumos complex de lo
cuințe din orașul Constanța, 
ldeea care ne-a călăuzit și ne 
călăuzește în reconstrucția 
orașului este aceea de a de
mola cît mai puțin, amplasînd 
noile obiective acolo unde se 
găsesc spații virane Comple
xul de locuințe care va înce
pe să se construiască în anul 
viitor deoparte și de alta a

Convorbire cu
on. GH. DUMITRAȘCU 
arhitect șef al orașului 

Constanța

fi fer 
micro 
parte 
parte; 
se în-

bulevardului Tomis, va 
maț jn final din două 
raioane amplasate în 
dreaptă și unul în 
stingă. Nu trebuie să
teleagă că aceste microraioanc 
formează ansambluri arhitec
tonice complet separate. Ele 
sînt numai grupuri de blocuri 
în centrul cărora sînt ampla
sate magazinele de mărfuri 
curente ca : pîine, lapte etc. 
Magazinele de mărfuri gene
rale vor fi amplasateE)E LA ÎNCEPUTUL

ANULUI
TINERETULUI"

$1 PINA ACUM

vor

SCURT •PE SCURT • PE SCURT • PE

(I.

• Tinerii muncitori

», J

se
Ion

De la începutul anu- 
și pină acum tinerii 
orașul Petroșeni, mo-

• Organizațiile U.T.M. 
din orașul Constanța des
fășoară o largă acțiune de

de activitate de Ia 
a predat I.C.M.-uIui 
de fier vechi.
ei au mai colectat 
metale neferoase.

de peste 62 tone 
această perioadă, 
fontă și 8,1 tone 
deosebite în acțiunea colectării fieru- 

au obținut și tinerii de la sectorul

la G.A.S. „Justin Geor
gescu”, raionul Brăila, au 
colectat și expediat în ul
tima perioadă oțelăriilor 
patriei, cantitatea de 6 000 
kg fier vechi. Printre cei 
care s-au evidențiat 
numără și utemiștii
Huiu, Marin Baicu, Ale
xandru Milea și alții. (IO- 
NIȚÂ NICOLAE, conta
bil).
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urmează să

Cinematografe

Hochei pe gheață Fotbal

Columbă.

(Ager preș)

iarnă

primul s-a clasat japo- 
Endo.

Amînat din cauza ploii, 
ciul de fotbal dintre selecțio
nata olimpică a U.R.S.S. și cu
noscuta echipă braziliană F. C. 
Santos s-a disputat luni seara la 
Sao Paulo. Echipa braziliană, în 
care joacă celebrul Pele, a cîști- 
gat întâlnirea cu 2—1, dar fotba
liștii sovietici au prestat și ei un 
joc valoros lăsînd o frumoasă 
impresie publicului brazilian. 
Selecționata olimpică a U.R.S.S. 
va mai susține încă două meciuri 
in Brazilia, după care va pleca 
in Argentina și

Tinerii din regiunea Crișana au participat 
cu entuziasm la „Săptămînă colectării fie
rului vechi“, inițiată nu de mult de comi
tetul regional U.T.M, In urma acestei acțiuni, 
din centrele raioanelor au plecat spre Ora
dea, noi vagoane încărcate cu metale vechi, 
strînse de tinerii din orașele, comunele și 
satele regiunii. Astfel, tinerii din orașul Ora
dea au colectat în această perioadă 7 vagoa
ne de metale vechi, cei din Beiuș 5 vagoane 
iar cei din Șimleu 3 vagoane.

Cele 22 de vagoane de metale vechi ce 
pleca peste cîteva zile, din Oradea spre

De Ia începutul anului și pînă acum tinerii 
de la întreprinderea regională de electricitate 
Bacău, (prin sectoarele sale 
Comănești, Bicaz și Roman) 
cantitatea

Tot în
2,4 tone

Succese 
lui vechi 
rețele Bacău și cei de la sectorul mixt energetic 
Comănești. (ION ARHIRE, electrician).

0
lui 
din 
bilizați de către organiza
țiile de bază U.T.M., au 
colectat peste 1 900 tone 
fier vechi, pe care l-au și 
predat la I.C.M.

Organizațiile U.T.M. de 
la U.R.U.M. Petroșeni, 
I.C.M.M., S.T.R.A., I.R.T.A. 
au strîns cele mai mari 
cantități de fier vechi. 
CHIRAȘ, tipograf).

strîngere a fierului vechi- 
Numai în cîteva zile tine
rii din oraș au strîns peste 
25 tone fier vechi. Cei 
care au obținut succesele 
cele mai bune sînt tinerii 
de la Uzina de reparații 
din Năvodari, D.R.N.C. și 
Școala nr. 12. (C. GHINEA, 
corespondent voluntar).

9 Colectivul întreprin
derii de prefabricate din 
beton „Progresul” din Ca
pitală, a acordat în ulti
mele luni o atenție deose-

bită acțiunii de colecgire 
a metalelor vechi.

Astfel, în lunile octom
brie și noiembrie s-au tri
mis oțelăriilor peste 83 
tone fier vechi, colectat 
de muncitorii, tineri și 
vîrstnici, din toate secții
le întreprinderii noastre. 
S-au evidențiat în mod 
deosebit tinerii Ilie Florea, 
Alexandru Bitolean, Ion 
Bîrlădeanu, Gh. Nistor și 
alții. (ION FIERARU, 
îierar-betonist).

Se naște Moș Gerilă... Dar pă- 
nu divulgă copiilor se

cretul,
Foto: AGERPRES

Activitatea competițională la 
hochei pe gheață, continuă 
sîmbătă cu desfășurarea întâl
nirii dintre echipele selecțio
nate a.le R. P. Romîne și R. D. 
Germane. Jocul va avea loc la 
patinoarul artificial „23 Au
gust“ și va începe la ora 19. 
Echipa R. D. Germane este 
una din cele mai puternice din 
Europa. Hocheiștii germani 
sînt așteptați să sosească joi in 
Capitală- Din rîndul echipei se 
remarcă cunoscuții internațio
nali Franke, Kuczera, Plotkka 
și Buder.

Echipele R. P. Romîne și 
R.D. Germane se vor reîntâlni 
din' nou duminică pe patinoa
rul „23 August“ de la ora 
18,30.

echipa maghiară vor evolua 
unii dintre cei mai valoroși ju
cători din țara vecină și prie
tenă. Echipa învingătoare din 
acest joc va întîlni în sferturile 
de finală cîștigătoarea jocului 
Grashoppers Zurich-Rukomet 
Zagreb. Reamintim că pînă la 
sferturile de finală nu se joacă 
meciuri tur-retur.

Gimnastică
Gimnasta cehoslovacă Vera 

Ceaslakova a cîștigat con
cursul individual compus din 
cadrul meciului internațional 
dintre echipa Japoniei și o se
lecționată europeană. La mas
culin 
nezul

Lecțiile practice „la aparate“ sînt așteptate de fiecare dată cu ne
răbdare și interes de elevii școlii tehnice de geologie din Capi
tală. Cu acest prilej ei aprofundează cunoștințele teoretice căpă
tate la cursuri. In fotografie: viitori tehnicieni geologi efectuînd 

măsurători asupra magnetismului terestru.
Foto: AGERPRES

Handbal
Vineri de la ora 19,15 sala 

sporturilor de la 
găzdui meciul 
handbal dintre 
namo București 
Budapesta contând 
„Cupa campionilor europeni“. 
Meciul este așteptat cu deose
bit interes de amatorii de 
sport din Capitală deoarece în

1N REGIUNEA PLOIEȘTI

întrecerile Spartachiadei de 
a tineretului

(Urmare din pag. 1)

priite sale ședințe de lucru. 
(Astfel, în octombrie, două e- 
chipe „Luceafărul“ s-au deplasat 
la Saligny și Cochirleni, iar 
membrii cercurilor din Seimenii 
Mari și din Rasova au fost che
mați la Cernavodă în schimb de 
experiență). Ca să-și ridice ni
velul ideologic și cultural, mem
brii acestor cercuri au fost în
drumați să frecventeze învăță- 
mintul politic U.T.M. să-și în
ceapă ședințele de lucru cu 
informări asupra evenimentelor 
politice și literare și să se abo
neze cu toții la publicații lite
rare ; au fost îndrumați, de 
asemenea, să dezbată în ședin
țele de lucru acele texte din re
viste din care sc pot trage în
vățăminte pentru programele de 
brigadă.

Să expunem, pe 
riența cercului 
Seimeni.

Mai întîi, biroul
rar s-a strîns într-o ședință o- 
perativă, pregătitoare ; o ședință 
in care nu s-a dezbătut nici o 
producție literară, ci doar ches
tiunea „adresei“ viitorului pro
gram al brigăzii: în ce anume 
să țintească el, care e problema 
număru unu a consolidării gos
podăriei colective din sat ? Par- 
ticipanții și-au spus fiecare pă
rerile. La ședință au par
ticipat, ca totdeauna, secreta
rul organizației de partid, 
agronomul gospodăriei, directo
rul căminului cultural, res
ponsabilul brigăzii de agitație și

scurt, expa- 
literar din

cercului litc-

Floreasca va 
masculin de 
echipele Di- 
și Spartacus 

pentru

primele con-ta
cursuri ale Sparta
chiadei de iarnă a 
tineretului desfășu
rate în regiunea Plo
iești au 
aproape 
sportivi care 
întrecut la gimnas-

participat
60 000 de

s-au

tică, trîntă, tenis de 
masă, șah. Față de 
ediția trecută numă
rul tinerilor înscriși 
la această competi
ție de masă a cres
cut cu 40 000.

Pentru buna des
fășurare a concursu-

rilor 
s-au 
amenajare a bazelor 
sportive și confec
ționarea cu mijloace 
locale a peste 3000 
de schiuri, săniuțe 
și patine.

(Agerpres)

Spartachiadei 
luat măsuri de

MIRACOLUL LUPILOR — 
cinemascop rulează la cine
matografele Republica, • Elena 
Pavel, Alex Sahia, 23 August,

Floreasca, G. Coșbuc. PRE
ȘEDINTELE — CENTRU 
ÎNAINTAȘ rulează la cinema
tografele Magheru, București, 
1 Mai, Libertății. HAMLET 
rulează la cinematografele 
I. C. Frimu, 8 Martie. CON
TELE DE MONTE CRISTO — 
cinemascop (ambele serii) : 
Victoria. MOARTEA ÎN'INSU
LA DE ZAHĂR —■ cinema
scop : Lumina, Gh. Doja, Arta. 
CHERMESA : Central. LUPII 
LA STÎNĂ : 13 Septembrie
(după-amiaza), 16 Februarie. 
PROGRAM DE FILME DO
CUMENTARE ; Timpuri Noi. 
DUELUL N-A AVUT LOC 
rulează la cinematograful M. 
Gorki. MISTERUL CELOR 
DOI DOMNI „N” : înfrățirea 
între popoare, Cultural. GOL
FUL URȘILOR ALBI rulează 
la cinematograful Alex. Po- 
pov. TINTIN ȘI MISTERUL 
„LINEI DE AUR” : Grivița. 
ALBA CA ZĂPADA rulează 
Ia cinematograful Constantin 
David. MAGISTRATUL rulea
ză la cinematografele V. Roai- 
tă, Flacăra, Miorița. FANTO
MELE DIN SPESART : Uni
rea. NU VREAU SĂ MĂ ÎN
SOR rulează la cinematogra
ful T. Vladimirescu.

Mai trainică, mai frumoasă,
Calitate mai aleasă,
Mai chipeșă ți mai fină 
Și la preț mai ieftină“.

Cercuri literare sătești
membri ui comitetului U.T.M. 
Șl dezbaterea colectivă a evi
dențiat, pînă la urmă, necesita
tea întocmirii unui program de 
brigadă operativ, axat pe o sin
gură chestiune, de cea mai mare 
actualitate în viața gospodăriei : 
îmbunătățirea muncii sectorului 
zootehnic, unde producția de 
lapte se menținea, de la o vre
me, sub posibilități, față de con
dițiile moderne de lucru puse 
la dispoziția mulgătorilor și în
grijitorilor. S-a hotărît ca întreg 
colectivul cercului literar să se 
„documenteze“ la fața locului, 
în grajduri, saivane și târle, ast
fel ca nimic să nu rămînu tăi
nuit, scăpat din vederile textu
lui, Comitetul U.T.M. și-a asu
mat sarcina de a întregi infor
mațiile cercului cu date privind 
munca tinerilor zootehniști, care 
formează majoritatea colectivu
lui zootehnic: Care sînt păre
rile lor asupra situației concrete 
din sector ? Ce greutăți și ne
reguli înfruptă ? în 
mai dăinuie, printre 
că munca „la coada 
meserie inferioară, 
inutil și păcat să-ți frămînți 
mintea învățînd, făcînd știință ?

Odată deslușite, pe teren, 
toate aceste probleme, s-a schi-

ce măsură ■ 
ei, opinia 

vacii“ e o 
în care-i

țat planul „în mure“ al viito
rului text de brigadă, plan din 
care fiecare membru al cercului 
și-a ales ce să scrie, bucata ce-i 
surîdea sub raportul cunoștințe
lor sale de viață și al înclinări
lor literare ; iar aceste bucăți 
au fost prezentate tînărului pro
fesor Birda Tiberiu, însărcinai 
să le împletească, să facă redac
tarea generală a textului. Astfel 
redactat, textul a fost supus din 
nou dezbaterii cercului. Și, bine
înțeles, fiecare l-a îmbogățit cu 
cîte o idee, eu cîte o sugestie 
de ordin artistic, pentru ca efi
ciența sa să fie deplină. Moș 
Greavu Vasile — literat „exi
gent“, ca unul care știe pe din
afară sute de versuri din Emi- 
nescu și ca unul care șție, tot
odată, „să facă folcloracont- 
paniindu-și singur textele la 
vioară — a propus condensarea 
unor părți ale textului: „Vorba 
lungă adoarme. Decît o sulă de 
vorbe, mai bine o zicală de 
duh !“. Și a oferit cîteva pilde. 
Textul a săltat dintr-o dată. 
Rind cu rînd, textul ă fost ast
fel discutat, corectat și îmbo
gățit, pînă s-a socotit că „acum 
poate merge“.

Și el a trecut cu succes exa
menul public, în cadrul progra-

mulul prezentat de brigada ar
tistică, Un text scurt — tot pro
gramul a durat 15 minute — în
dreptat împotriva celor ce ne
glijează îngrijirea științifică a 
animalelor pe motiv că „ce, 
băidie, ajunse și Joiana cocoană ? 
Asta-i acu ! Auziți, oameni buni, 
ce veste-poveste ! Cică să nu-i 
ieși din voie ! S-o duci la plim
bare cînd vrea, să-i cauți în 
coame, s-o-ncinți, s-o des- 
cînți, să-i faci numai mân
care aleasă, nici prea fierbinte, 
nici prea rece, chiar ca-n 
povestea cu prințesa mof
turoasă 1" Cîteva cuplete sati
rice, pe motive folclorice, uu 
trimis săgeți ascuțite acestei 
opinii. Dar respectivul îngrijitor 
(în care s-au recunoscut unii din 
sală) și-a scos liniștit din trup 
aceste săgeți, fără să le dea 
vreo atenție... Finalul ? în fața 
șiștarului gol, omul tună și ful
geră. r* 
firește, 
caută o 
scă ; nu 
smulgă 
producție, dar săgeata refuză să 
țintească-n Joiana și țintește 
spre el...

La o săptămînă după progra
mul brigăzii, grajdui ile erau lună

Cine-i de vină ? Joiana, 
Omul se uită-mprejur, 
nuia ca s-o pedepsea- 
găsește nimic ; vrea să 
săgeata graficului de

de curățanie și toți mulgătorii 
cuprinși în întrecere. O „comi
sie de control“, cu membri aleși 
chiar dintre ei, dădea ajutor 
brigadierului zootehnic la supra
vegherea îngrijirii și 
științifice, raționale, a 
lelor.

Experiența celorlalte 
literare conține date 
toare. Aceleași preocupări pentru 
problemele actuale, importante, 
ale consolidării gospodăriilor și 
educației socialiste a oamenilor. 
Noul este înfățișat pe larg, nu 
expozitiv ci în desfășurarea sa 
vie, pentru ca toți să tragă în
vățăminte reale. Astfel, ultimul 
text de brigadă creat de cercul 
literar „Nicolae Bălcescu“ din 
Rasova a fost închinat felului 
în care colectiviștii de aici în
făptuiesc sarcinile trasate de 
partid pentru sporirea produc
ției agricole. La început, o poe
zie :

lirănirii 
anima-

cercuri
asemănă-

„Foaie verde sălcioară, 
Spre-nceput de primăvară, 
Partidul s-a adunat,
Și îndemnuri noi ne-a dat. 

rA scris apoi în ziare 
îndemn pentru fiecare 
Hotărîtă-mbărbătare 
Spre producție, mai mare,

Apoi brigada a pătruns 
toate sectoarele gospodăriei, 
ocolind nici un ungher, cît de 
mic, și luminînd felul în care 
sînt traduse în viață planurile 
gospodăriei. A aplaudat succesele, 
a sancționat cu vigoare greșelile, 
a atras atenția conducerii gos
podăriei asupra greutăților reale 
ca și asupra 
sari pe care, 
ies la iveală

în 
tte-

celor false („armă- 
dacă-i scuturi bine, 
țînțarii”).

■fc
ne îngăduie să ex-Spațiul nu 

tindem aceste exemple. Un lucru 
e limpede. Inițiativa Casei de 
cultură din Cernavodă a dat 
roade pe care, gustindu-le, e 
greu să nu le lauzi din inimă. 
Ce părere au conducătorii altor 
case de cultură și de creație, 
conducătorii căminelor culturale 
sătești ? Oare nu există pretu
tindeni terenuri fertile pen
tru dobîndirea unor asemenea 
roade?

în încheiere, dăm curs unei 
rugăminți a creatorilor populari, 
a poeților și prozatorilor din 
satele pe care le-am cercetat : 
vor să primească oaspeți... Ar 
dori să vină-n mijlocul lor scri
itorii, să le dea sfaturi, să-i în
drume, să-i învețe „cum să le 
potrivească mai frumos din con
dei“. O rugăminte care-și va 
găsi, nu ne îndoim, binemerita
tul gcojl,

mari complexe comerciale, la 
încrucișarea străzilor princi
pale. Motivul pentru care 
blocurile nu sînt amplasate 
de-a lungul arterelor de cir
culație este acela de a fi cît 
mai departe de zgomotul stră
zii.

— In ce stadiu se află pro
iectele pentru acest complex ?

— Se lucrează la schița de 
sistematizare a lui iar șeful 
proiectului este unul din c&i 
mai tineri și mai talentați ar- 
hitecți din colectivul nostru, 
Șerban Manolescu, care a ab
solvit doar cu cîțiva ani în 
urmă Institutul de arhitectură. 
El are deja o experiență bo
gată în astfel de construcții 
pentru că proiectele ansam
blului Gara veche—Gara nouă 
au fost semnate tot de el-

— Ce alte noutăți va mai 
aduce anul viitor în materie 
de construcție orașului Con
stanța ?

— O altă noutate o consti
tuie un alt complex de blocuri 
cu 4 etaje care se vor con
strui, după proiectul unui alt 
arhitect tînăr, Șefchj Lutfi, în 
partea de sud a orașului, pe 
malul portului, în apropiere 
de abator. Inițial ele se vor 
construi fără a fi comparti
mentate, fiind folosite mai 
întîi de către constructori ca 
dormitoare comune. După ce 
vor fi construite în acest sta
diu vor fi compartimentate în 
500 de apartamente, se vor 
face finisajele și instalațiile 
tehnico-sanitare și vor fi date

în folosință muncitorilor por
tuari.

Lucrări care vor înfrumuse
ța de asemenea orașul sînt și 
construcția și reconstrucția 
arterelor de circulție. Chiar 
în această toamnă a început 
lărgirea cu 2 metri a bulevar
dului Lenin care duce spre 
stațiunea Mamaia. O altă ar
teră principală a orașului, bu
levardul Tomis, va fi descon
gestionată prin construcția 
unei artere rocadă care va 
ocoli centrul orașului și va 
deservi circulația autovehicu
lelor spre port. De asemenea, 
se prelungește strada Mircea 
de-alungul viitorului complex 
de locuințe despre care vor
beam și ea va deveni o du
blură a bulevardului Tomis.

Construcția și reconstrucția 
arterelor de circulație va îm
bunătăți aspectul urbanistic 
al orașului. Un oraș modern 
cere și bulevarde moderne, 
repartizate judicios.

Așadar, în anul viitor Con-, 
stanța va fi un vast șantier. 
De-a lungul și de-a latul ei se 
vor construi bulevarde moder
ne, spre înălțimi vor țîșni, ca 
zborul unor pescăruși, noi 
blocuri de locuințe iar sub pă
mânt vor fi instalate arterele 
și stațiile care vor capta, de
canta și transforma în apă 
pentru irigații tot ceea ce eli
mină zilnic orașul. Toate ace
ste lucrări de mare amploare 
și importanță vor constitui o 
etapă însemnată în transfor
marea orașului.

G. MIHĂESCU

Buna organizare
a locului

(Urmare din pag I)

crează într-o întreprindere so
cialistă, unde fiecare are locul 
său bine determinat. O absen
ță produce greutăți întregului 
colectiv, micșorează realizările. 
Inițiativa de la Uzinele „Tudor 
Vladimirescu“ prevede printre 
principalele sale obiective și 
obligația tinerilor de a avea o 
atitudine civilizată în produc
ție. Ce înseamnă aceasta ? 
Să-ți realizezi în bune condi
ții sarcinile de plan, să-țj 
folosești din plin timpul de 
lucru, să respecți colectivul, 
maiștrii.

Socotim că Ia acest capitol 
important unii tineri au rămas 
eorijenți. In secția montaj-lo- 
comotive numărul întârzierilor 
se ridică zilnic la 10-11 ore, iar 
al absențelor la circa 120 de 
ore lunar. Iată o greutate mare 
în bunul mers al procesului de 
producție.

Aplicarea inițiativei cere or
ganizației U.T.M. să desfășoare 
o activitate mai temeinică, de 
conținut. Măsurile pe care le 
va stabili să ajute tineretul 
să-și organizeze mai bine lo
cul de muncă, să păstreze or
dine și disciplină, să se com
porte în mod civilizat. Despre 
toate acestea anul acesta, din 
păcate nu s-a discutat în a- 
dunările generale și nici pre
vederi nu se găsesc în planul 
de muncă al comitetului 
U.T.M.

Socotim necesar ca în fiecare 
organizație de bază U.T.M. să 
se discute, pe larg despre ini
țiativa tinerilor de la Uzinele

Au conceput și 
tocătoare

Un colectiv de 
tehnicieni de Ia 
G.A.S. Richiș, raio
nul Mediaș format 
din mecanicii Dumi
tru Prundeanu, și 
Carol Benz și mun
citorul Meiterth Lo- 
rintz a conceput și 
realizat o tocătoare 
mecanică pentru ră- 
dăcinoase. Confec
ționată în atelierul 
mecanic al gospo-

de muncă
„Tudor Vladimirescu“, să fie 
invitați maiștri, ingineri, tova
răși din conducerile admini
strative, tineri din alte între
prinderi care au dobîndit ex
periență în această direcție, să 
explice concret faptul cum se 
poate aplica inițiativa. Proble
ma întăririi disciplinei este o 
chestiune de mare răspundere 
pentru organizația U.T.M. Să 
nu existe nici o adunare ge
nerală în care înainte de a se 
trece la ordinea de zi, să nu 
fie discutați tineri care au a- 
vut manifestări de indisciplină, 
absențe, care nu-și îngrijesc 
utilajul. Organizația U.T.M., 
posturile utemiste de control, 
sînt datoare să creeze o ase
menea opinie colectivă, incit 
fiecare tînăr să se străduiască 
să muncească maj bine, să de
vină fruntaș.

Este de asemenea bine să se 
folosească experiența de la 
Uzinele „23 August“ din Bucu
rești, să se formeze colective 
care o anumită perioadă să 
studieze condițiile existente în 
fiecare secție, ca în funcție 
de aceasta să se stabilească 
măsuri privind aplicarea ini
țiativei.

Sarcinile anului viitor sînt 
firește mai mari. Există o bună 
experiență în producție, care 
va ajuta colectivul să le înde
plinească. Dar, și organizația 
U.T.M. trebuie să mobilizeze 
mai activ tinerii și poate face 
acest lucru și prin extinderea 
aplicării inițiativei la fiecare 
loc de muncă, propunîndu-și 
printre obiectivele principale 
— întărirea disciplinei tine
retului în producție.

realizat o nouă
mecanică

resursedăriei din 
locale, noul tip de 
tocătoare are o pro
ductivitate de 5 000 
kg pe oră. Cu aju
torul acestei mașini, 
doi muncitori pregă
tesc hrana zilnică 
animalelor în nu
mai o oră în loc de 
10 ore cît dura îna
inte. Ca urmare, 
gospodăria reali
zează anual econo-

mii importante. în 
același timp rădăci- 
noasele fiind tocate 
uniform pot fi asi
milate mai ușor de 
animale. Acum se 
iau măsuri pentru 
ca noul tip de tocă
toare să fie realizat 
cu posibilități locale 
și în alte G.A.S. din 
regiunea Brașov.

(Agerpres)

Baritonul Georg Ots, artist 
al poporului al U.R.S.S., solist 
al Teatrului Academic de O- 
peră și Balet „Estonia“ din 
Talin, și-a încheiat turneul în 
țara noastră cu un recital sus
ținut marți seara în sala Ate
neului R. P. Romîne. Acompa
niat la pian de Eugen Kelder 
(U.R.S.S.) oaspetele sovietic a 
interpretat lucrări de Mozart, 
Schubert, Ceaikovski, Rubin- 
ștein, Donizetti, Dunaevski, 
Novikov, A. Kapp, E. Aav și 
alții.

★
între 2 și 11 decembrie s-a 

desfășurat la Pitești, Decada

propagandei și cărții tehnice, 
organizată de consiliul local al 
sindicatelor. Au avut loc ma
nifestări printre care confe
rințe, simpozioane tehnico- 
științifice, s-au prezentat 
referate științifice și recenzii 
ale unor cărți tehnice. La Pa
latul Culturii din Pitești a 
fost deschisă cu acest prilej o 
expoziție de cărți tehnice.

La manifestările prilejuite 
de decadă au participat un 
număr mare de ingineri, teh
nicieni, inovatori, muncitori 
fruntași, activiști sindicali și 
bibliotecari din fabrici.

(Agerpres)
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Io/ propuneri constructive al U. R. S. S
ale Uniunii Sovietice

B. TitoCuvîntarea iui I.

GENEVA 11 (Agerpreș). — 
TASS transmite : La ședința 
plenară din 10 decembrie a 
Comitetului celor 18 state pen
tru dezarmare care a fost pre
zidată de reprezentantul Bir- 
maniei, U. Tun Shein, a con
tinuat discutarea problemei 
dezarmării generale și totale.

Reprezentantul nigerian M. 
Mbu, care și-a rezervat drep
tul de a lua cuvîntul în pro
blema încetării experiențelor 
cu arma nucleară, discutată 
săptămîna trecută, a sprijinit 
rezoluția privitoare la înceta
rea tuturor experiențelor nu
cleare începînd cu 1 ianuarie 
1963 adoptată la cea de-a 17-a 
sesiune a Adunării Generale 
a O.N.U. El și-a exprimat re
gretul că această rezoluție 
foarte importantă a provocat 
o polemică absolut inutilă și 
obiecțiuni din partea unor 
membri ai. Comitetului. Dele
gatul Nigeriei a propus să fie 
acceptate recomandările parti- 
cipanților la conferința de la 
Pugwash care propun ca me
morandumul celor opt state 
neutre să fie folosit ca bază 
pentru căutarea unui compro
mis la tratative.

Apoi a luat cuvîntul șeful 
delegației sovietice S. K. Ța
rapkin. în legătură cu cuvîn
tarea delegatului Nigeriei în 
problema încetării experiențe
lor nucleare, reprezentantul 
sovietic a explicat poziția 
Uniunii Sovietice în această 
problemă. Delegația sovietică 
consideră, a spus el, că diver
gențele existente pot fi lichi
date dacă compromisul s-ar 
căuta pe o bază reciproc ac
ceptabilă. în legătură cu a- 
ceasta, prezintă un anumit 
interes concluziile la care au 
ajuns la conferința de Ia 
Pugwash oamenii de știință 
sovietici, americani și englezi, 
cînd s-a propus ca în scopul 
ușurării unei înțelegeri în 
problemele controlului pri
vind exploziile nucleare sub
terane să fie folosite stațiile 
seismice automate care func
ționează fără personal de de
servire. Uniunea Sovietică, a 
spus în continuare S. K. Ța
rapkin, este gata să accepte 
ca în tratatul privitor la in
terzicerea experiențelor cu 
arma nucleară, inclusiv expe
riențelor subterane, să se pre-

vadă ca stațiile seismice au
tomate să fie instalate atît pe 
teritoriile puterilor nucleare cît 
și în apropierea frontierelor 
puterilor nucleare, bineînțeles, 
cu consimțămîntul statelor pe 
al căror teritoriu Se intențio
nează instalarea acestor sta
ții.

Uniunea Sovietică este de 
acord ca pe teritoriul statelor 
care posedă arma nucleară, 
inclusiv pe teritoriul Uniunii 
Sovietice, să se instaleze cîte 
două-trei stații de acest fel. 
Aceste stații ar putea fi in
stalate în zonele cele mai _ a- 
fectate de cutremure. în Uniu
nea Sovietică există trei zone 
de acest fel — zona Orientu
lui îndepărtat, zona Asiei 
Centrale și zona munților Al- 
tai. 
tici 
mai 
rea stațiilor seismice automa
te — pentru zona Orientului 
îndepărtat — în apropiere de 
orașul Iakutsk, pentru zona A- 
siei Centrale—în apropiere de 
orașul Kokcetav, și pentru 
zona munților Altai — în a- 
propiere de orașul Bodaibo.

Uniunea Sovietică dorește 
sincer realizarea unui acord 
pe o bază reciproc acceptabi
lă. Dacă pentru transportarea 
aparaturii menționate la sta
țiile seismice automate de la 
centrul internațional și de la 
aceste stații la centrul inter
național ar fi nevoie de parti
ciparea personalului străin, 
Uniunea Sovietică ar fi gata 
să fie de acord cu aceasta.

Bineînțeles, în caz de nece
sitate, noi am lua măsurile 
corespunzătoare de prevedere 
în cursul deplasărilor perso
nalului străin, a spus șeful de
legației sovietice.

în felul acesta, a spus S. K. 
Țarapkin, este vorba de un 
control cu ajutorul stațiilor 
automate și a anumitor ele
mente ale controlului interna
țional, ceea ce, după părerea 
noastră, constituie o soluție 
bună pentru ieșirea din aceas
tă situație și oferă posibilita
tea realizării rapide a unui 
acord cu privire la interzice
rea tuturor experiențelor cu 
arma nucleară pentru totdea
una pe o bază reciproc accep
tabilă. Desigur, acordul s-ar 
putea realiza fără întîrziere

Oamenii de știință sovie- 
consideră ca locurile cele 
potrivite pentru instala-

încă acum, dacă puterile occi
dentale ar manifesta bunăvo
ință.

Apoi reprezentantul sovie
tic s-a referit pe larg asupra 
problemelor concrete ale de
zarmării generale și totale și 
a dezvoltat propunerea pre
zentată de ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S., A. A. 
Gromîko, în numele guvernu
lui sovietic, la cea de-a 17-a 
sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U., care constă în aceea 
că pînă la sfîrșitul etapei a 
doua a dezarmării generale și 
totale, la dispoziția U.R.S.S. și 
S.U.A. poate rămîne un număr 
strict limitat, stabilit de co
mun acord, de rachete inter
continentale, proiectile antira- 
chetă și rachete antiaeriene de 
clasa „sol-aer“.

Reprezentantul S.U.A.. Ch. 
Stelle, s-a referit la declara
ția lui S. K. Țarapkin despre 
posibilitatea folosirii stațiilor 
automate seismice în scopul 
ușurării realizării unei înțele
geri în problemele controlului 
asupra exploziilor nucleare. El 
a declarat că „S.U.A. sînt gata 
să discute această idee și să 
b studieze’’.
■ El a subliniat însă că „cu
tiile negre“ (stațiile seismice 
automate — N.R.) nu epuizea
ză problema controlului inter
național și a inspecției obli
gatorii.

MOSCOVA 11 (Agerpreș). - 
La 11 decembrie la Kremlin 
au continuat lucrările celei 
de-a doua sesiuni a Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. al celei 
de-a 6-a legislaturi anunță 
TASS.

în ședințele separate ale 
Sovietului Uniunii și Sovietu
lui Naționalităților deputății 
au dezbătut proiectul planului 
de stat de dezvoltare a econo. 
miei naționale a U.R.S.S. pe 
anul 1963 și proiectul bugetu
lui de stat al U.R.S.S. pe anul 
1963, prezentate spre aprobare 
Sovietului Suprem.

Au luat cuvîntul Gheorghi 
Ciogovadze, președintele Con
siliului de Miniștri al R.S.S. 
Gruzine, Vitali Ruben, pre-

VOLGOGRAD 11 (Agerpreș). 
— După cum anunță agenția 
TASS, cu prilejul vizitei în 
orașul erou Volgograd, pre
ședintele R. P. F. Iugoslavia, 
Iosip Broz Tito, și persoanele 
care îl însoțesc au participat 
la 10 decembrie, la mitingul 
care a avut loc la 
scule a Uzinei de 
„Dzerjinski“.

In cuvîntarea rostită la. mi
ting Iosip Broz Tito a reievaț 
că relațiile dintre U.R.S.S. și

împotriva procesului

înscenat P. C.
LONDRA. „Să se pună ca

păt încălcărilor libertăților de
mocratice în S.U.A.", „Să fie 
anulate legea McCarran și 
Smith“, „Jos vînătoarea mac- 
carthistă de vrăjitoare“, ase
menea lozinci erau scrise pe 
pancartele purtate de partici- 
panții la demonstrația care a 
avut loc la 10 decembrie în 
fața clădirii ambasadei ameri
cane din Londra. Demonstran
ții au venit să protesteze îm
potriva procesului înscenat

secția de 
tractoare

din S. U. A
Partidului Comunist din S.U.A., 
prevăzut să înceapă la 11 de
cembrie la Washington.

în cursul întregii zile, în 
fața clădirii ambasadei ameri
cane s-au aflat pichete de de
monstranți. Pe adresa amba
sadei S.U.A. sosesc telegrame 
de protest împotriva răfuielii 
juridice plănuite de autorită
țile S.U.A. împotriva comuniș
tilor americani și a persecu
tării organizațiilor partizani
lor păcii.

★
PARIS — In legătură cu 

procesul împotriva Partidului 
Comunist din S.U.A. ziarul 
,J’Humanite“ a publicat un ar
ticol semnat de Jacques Du- 
clos, secretar al C.C. al P.C. 
Francez, în care se subliniază 
că procesul intentat comuniști
lor americani nu poate să lase 
indiferent pe nici un om al 
muncii, pe nici un democrat. 
„Lansăm chemarea, se spune 
în articol, de a adresa mini
strului Justiției al S.U.A., Ro- 
bert Kennedy. scrisori cuprin- 
zînd cererea de a se pune ca
păt persecuțiilor la care este 
supus Partidul Comunist din 
din S.U.A.“.

ședințele Consiliului de Mini
ștri al R.S.S. Letone, Viktor 
Bakaev, ministrul Flotei Ma
ritime a Uniunii Sovietice, 
Alexei Kortunov, ministru, 
șeful Direcției principale a in
dustriei gazelor, Alexandr 
Bulgakov, secretar al Consi
liului Central al Sindicatelor, 
Evgheni Kojevnikov, ministrul 
construcțiilor de mașini de 
transport, Veaceslav Eliutin, 
ministrul învățămîntului su
perior și mediu de specialitate 
al U.R.S.S. și alții.

Deputății au făcut nu
meroase propuneri concrete cu 
privire 
ramuri 
culturii 
regiuni.

la dezvoltarea unor 
ale industriei și agri- 
în diferite republici și

Iugoslavia „sînt bune și se îm
bunătățesc continuu, datorită 
eforturilor noastre comune“.

I. B. Tito a relevat, de ase
menea, că dezvoltarea relații
lor dintre cele două țări des
chide noi posibilități pentru o 
mai bună cunoaștere și apro
piere reciprocă între popoa
rele iugoslav și sovietic. Am 
dori și sîntem convinși — a 
spus el — și ne dăm seama că 
aceasta este, de asemenea, nă
zuința și dorința guvernului și 
poporului dv ca ceea ce a le
gat popoarele țărilor noastre 
în trecut să devină în viitor 
și mai puternice. Acest lucru 
ni-1 impun țelurile noastre 
mărețe — construirea noii so
cietăți comuniste și menținerea 
păcii în întreaga lume.

Moscova azi : în scopul descongestionării străzilor cu mare trafic 
s-au construit o serie de noi șosele și poduri.

P.M.R. la Congresul P.C. din Cehoslovacia
PRAGA — Delegația Parti

dului Muncitoresc Romîn con
dusă de tovarășul Emil Bodnâ- 
raș, membru al Biroului Po 
litic al C.C. al P.M.R., care a 
participat la lucrările celui 
de-al Xll-lea Congres al 
Partidului Comunist din Ceho-

slovacia, a vizitat luni uzinele 
„Kralovopolska" din Brno.

Marți, delegația Partidului 
Muncitoresc Romîn a vizitat 
combinatul petrochimic „Slov- 
naft“ din orașul Bratislava.

Da ora 14,30 delegația Parti
dului Muncitoresc Romîn a 
plecat spre patrie.

Marte-1” transmite.,.

MOSCOVA — TASS trans
mite: Stația interplanetară 
„Marte-1“ lansată la 1 noiem
brie continuă să se îndrepte 
spre planeta Marte.

La 10 decembrie a fost re
luată din nou legătura cu sta
ția. Prelucrarea informațiilor 
telemetrice a arătat că siste
mele și agregatele stației func
ționează normal.

La 12 decembrie, ora 8 (ora 
Moscovei) stația se va afla Ia 
distanța de 14 206 000 km de
părtare de Pămînt.

(ost numit Ewald Bucher (P.L.D.j, 
în locul lui Wolfgang Stammber- 
ger (P.L.D.), care a contribuit la 
demascarea rolului lui Strauss în 
afacerea „Der Spiegel".
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N.S. Hrușciov l-a primit

MOSCOVA. — La 11 de
cembrie N. S. Hrușciov,. prim 
secretar al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., l-a pri
mit pe Carlos Rafael Rodri
guez, membru al conducerii 
naționale a Organizațiilor Re
voluționare Integrate din Re
publica Cuba, directorul In
stitutului național pentru re
forma agrară, conducătorul 
delegației guvernamentale co
merciale a Cubei.

PESCURT

Simțul umorului, stăpînirea de sine

lată un aspect de la demonstrați
ile studențești care s-au desfășu
rat zilele trecute la Paris. Studenții 
parisieni au protestat împotriva 
condițiilor grele în care sînt ne- 
voiți să învețe, împotriva lipsei 
de amfiteatre și săli de concurs 
corespunzătoare. Pe pancartele 
purtate de studenti scria : „Sor- 
bona e supraaglomerată“, „In loc 
de a cheltui bani pentru înarmări 

dați-i școlii superioare !“

formarea noului guvern 
vestigerman

9 BONN. — Criza de guvern 
de la Bonn, fără precedent prin 
durată (trei săptămini) și acuita
te, a intrat marți în stadiul ei fi
nal. Polemicile politice care se 
încinseseră în ultimele săptămini 
au cedat locul în ultimele două 
zile tocmelilor secrete dintre 
U.C.D.—U.C.S., pe de o parte și 
partidul liber-democrat, pe de altă 
parte. In urma acestor tratative, 
la 11 decembrie, cele două părți 
au căzut de acord asupra formă
rii noului guvern vest-german, 
prezidat de cancelarul Adenauer, 
care, potrivit promisiunilor făcute 
săptămîna trecută, va părăsi pos
tul de cancelar în toamna viitoare. 
Ministerul de Război, care era 
condus pînă în prezent de Frantz- 
Josef Strauss, a cărui prezență în 
guvern a provocat după cum se 
știe, actuala criză, a fost atribuit 
Iui Kai Uwe von Hassel (U.C.D.), 
pînă în prezent prim-ministru 
landului Schleswig Holstein, 
postul de ministru al justiției

al 
In 
a

■■a bed sssi «an ano rw.-i
Louis Nkozi, ziarist 

sud-african, povestește 
în acest reportaj aspec
te grăitoare 
negrilor din 
sud.

ale vieții 
Africa de

Simțul umorului, stăpînirea de sine și prezența 
de spirit — iată calitățile neapărat necesare afri- 
căitului care vrea să trăiască în patria sa, în așa 
numita Republică Sud-Africană. In a doua jumă
tate a secolului al XX-lea domnesc aici reguli 
îngrozitoare: înrobirea fizică și spirituală a po
porului, obscurantismul, provocările de zi cu zi.

Restricții asupra circulației

II
ntr-o sîmbătă după-amiază, terminin- 
du-ne munca în redacție, doi tovarăși 
de-ai mei și cu mine ne-am hotărît 
să plecăm la Pretoria, capitala admi
nistrativă a Republicii Sud-Africane. 
Sfidînd interdicțiile apartheidului, o 
pereche de europeni, sosiți recent în

Africa, ne invitaseră la ei.
Am plecat din Johannesburg la ora 2 după-a

miază și pe la ora 4 am ajuns la Pretoria. Am 
stat aici pînă aproape de ora 9, cînd am hotărît 
că nu mai putem sta, că era timpul să ne întoar
cem acasă. Africanilor le este interzis să circule 
pe străzile orașelor Republicii Sud-Africane după 
ora 23. După această oră încep restricțiile asupra 
circulației.

De îndată ce am părăsit apartamentul priete
nilor noștri, am fost opriți de polițiști. Erau trei. 
Probabil că ne pîndeau de mult. Noi nu ne con
sideram vinovați cu nimic, dar, cunoscînd bine 
năravurile poliției Il.S.A., am protestat cu mare 
precauțiune împotriva reținerii. Dacă am fi fost 
mai categorici, ne-ar fi învinuit imediat de „în
călcarea ordinei“. Polițiștii ne-au băgat într-un 
colț și ne-au îmains cu brutalitate într-o încăpere 
a secției de politie.

Se pare că pînă și aerul din secție este otrăvit 
de rasism. Se auzeau înjurături dezgustătoare, 
ocări la adresa africanilor arestați înainte. Ei se 
îngrămădeau în barieră și tăceau.

Irt cele din urmă, un ofițer alb corpolent, cu o 
ceafă grasă, a binevoit să șe ocupe de noi. In 
primul rînd ne-a cerut „permisele".

„Permisul“ în Republica Sud-Africană reprezintă 
un document de batjocură introdus special pentru 
„negri“. Autoritățile pretind fiecărui african să 
poarte zi și noapte asupra sa carnetul cenușiu, în 
care este notată adresa, numele stăpînului alb la 
care lucrează, dacă își plătește regulat impozitele. 
Stăpînul alb înseamnă în fiecare lună în carnet 
„purtarea subalternului său".

Ofițerul de poliție 
tind șicană. Ele erau 
l-a iritat în mod vădit.

Mușcîndu-și buzele, ofițerul a căzut o clipă pe 
gînduri, apoi l-a sunat pe procuror și a raportat i

— Au fost arestați niște cafrii (denumirea dis
prețuitoare dată africanilor de rasiștii albi) din 
Johannesburg... I-am surprins cînd ieșeau dintr-o 
clădire în care accesul negrilor este interzis. Cum 
să formulez mai bine învinuirea ?

Lucrurile luau o întorsătură amenințătoare.- Nu 
mai era de glumă. Toate explicațiile noastre au 
fost zadarnice... în curînd, ne-au dus la comisaria
tul local „pentru problemele băștinașilor“. Pe baza 
protocolului polițienesc, am fost învinuiți că am 
stat la Pretoria mai mult de trei zile fără să 
avem permis special.

ne-a răsfoit permisele cău- 
în perfectă ordine, ceea ce

viață a africanilor este reglementată. Cum faci un 
pas — cum încâlci legea !

La Johannesburg sute de africani sînt dați sis
tematic în judecată : ei sînt învinuiți invariabil 
de „încălcarea legii”. In ce constă această încăl
care ? In timpul muncii, africanul și-d scos de 
pildă haina în buzunarul căreia se află faimosul 
carnet cenușiu și și-a atîrnat-o pe speteaza scau
nului. Apoi i s-a făcut sete. A ieșit în stradă, a 
trecut drumul și și-a cumpărat o sticlă de limo- 
nadă. în fața lui, iată un polițist. Prezintă per
misul : Toate explicațiile sînt zadarnice. Africanul 
este ridicat și trasportat într-o direcție necunos
cută. El poate' fi reținut șase luni, în care timp 
gustă toate „deliciile" închisorii și muncii forțate.

închisorile din Republica Sud-Africană repre
zintă o sursă nesecată de cea mai ieftină forță de

Un zîas ist sud - african povestește

Eu am fost judecat separat de tovarășii mei. 
Colegii mei din redacție au depus mărturie Că în 
ziua arestării mele am lucrat pînă la amiază în 
Johannesburg și că nu mă puteam afla la Pretoria 
de mai mult de cîteva ore. Comisarul a ascultat 
tăcut toate depozițiile în favoarea mea. Cu toate 
acestea, el m-a declarat vinovat de încălcarea 
„legii cu privire la permise" și m-a condamnat 
la o amendă în bani.

O sută și una de legi
n Republica Sud-Africană, orice func
ționar de poliție poate să aresteze un 
african și să-l ducă la secția de po- 

f liție, chiar și fără să născocească un 
pretext anume. După aceea, africa
nul poate fi învinuit de orice. în 
„republica“ noastră sînt în vigoare o

sută și una de legi ale apartheidului. întreaga

cînd,muncă pentru fermierii albi. Din cînd în 
fermierii pleacă la Johannesburg cu caravane de 
fur goane de marfă acoperite. Apariția unui ase
menea convoi este de rău augur pentru africani» 
Poliția efectuează imediat razii și incursiuni, în
căperile închisorii se umplu de arestați. Fermie
rilor li s-a asigurat un nou lot de argați...

Condițiile de muncă în ferme sînt atît de grele, 
îneît mulți africani mor stîlciți în bătaie de fer
mierii și supraveghetorii albi. în Republica Sud- 
Africană a reînviat sclavia.

S-ar putea enumera, firește, punct cu punct, 
toate regulile apartheidului. Dar, repet, ele sînt 
atît de neverosimile, îneît unii din locuitorii altor 
continente refuză să le creadă. Uneori citind des
pre cruzimile rasiștilor din Republica Sud-Africa
nă, unii străini întreabă : „Cum supraviețuiesc în 
general africanii în asemenea condiții ?“

Noi, africanii, sîntem nevoiți să trăim în con
dițiile regimului rasist, în condiții foarte apropia"

PEKIN — Agenția China 
Nouă anunță că, în conformi
tate cu hotărîrea guvernului 
R. P. Chineze, Ia frontiera cu 
India, în regiunea Tibetului, 
continuă retragerea detașa
mentelor de grăniceri chinezi, 
care a început la 1 decembrie. 
La 9 decembrie detașamentele 
grănicerilor chinezi au evacuat 
Penceang, Silang, Kamu și alte 
puncte din partea de est a 
frontierei.

9 NEW YORK. După cum s-a 
mai anunțat, joia trecută la mi
nele din localitatea Carmichaels 
din Pennsylvania s-a produs o pu
ternică explozie datorită unei e- 
rupții de grizu. 37 dintre cei 80 de 
mineri care lucrau în acel moment 
în mina aparținînd societății 
„U. S. Steel" rămăseseră izolați la 
o adîncime de 198 metri. La peste 
100 de ore de eforturi supraome
nești echipele de salvare au ajuns 
la constatarea că eforturile lot 
sînt inutile. După cum relatează 
agenția France Presse, nu există 
supraviețuitori ai catastrofei mi
niere de la Carmichaels. Ultimele 
zece cadavre din cele 37 au fost 
găsite în mina nr. 3 abia ieri. Cea 
mai mare parte a victimelor erau 
împrăștiate pe o suprafață cu 
raza de 300 metri, menționează a- 
genția.

WASHINGTON. - Comite
tul pentru cercetarea activită
ților antiamericane al Came
rei Reprezentanților a început

te de cele din versurile 
negrii din S.U.A. adeseori

poetului care scrie că 
„rid ca să nu plingă“.

Nu ocolire, ci luptă

I
8 
I
8înd am început să lucrez în redacția 

ziarului „Drum Magazine" m-am mu
tat la Sophiatoum. Acest orășel este 
un ghetto specific pentru africani 
asemănător Harlemului, raionul negri
lor din New York. Majoritatea cola
boratorilor revistei noastre sînt tineri

africani, care s-au refugiat și ei la Sophiatoum. 
Acesta a devenit orașul nostru natal și l-am în
drăgit. Unii dintre noi l-au cîntat chiar în versuri 
și nuvele. Sophiatoum a devenit simbolul capaci
tății omului de culoare de a suporta cu tărie 
încercările grele, de a nu se pierde cu firea, de a 
rămîne vesel și plin de speranțe^ înțr-un , viitor 
mai bun.

Viața africanilor băștinași la Sophiatoum se ba
zează pe o regulă simplă : dacă ai pielea de cu
loare închisă trebuie să te pricepi să trăiești oco
lind legile rasiste.

Pentru a avea dreptul legal de a locui la Sop- 
hiatown este nevoie de un permis special din 
partea municipalității orășenești din Johannes
burg. Dar nici eu, nici tovarășii mei de muncă, 
nu am încercat măcar să-l obținem. Solicitările 
noastre ar fi oricum sortite eșecului, refuzului ca
tegoric. Noi trăim ocolind legea, descurcîndu-ne 
cum putem.

Noaptea, poliția organizează razii. Ele au loc 
metodic : Se „școtocește" raion după raion. Noap
tea trebuie să dormi iepurește, fără să te dezbraci. 
Polițiștii nu-i acordă africanului arestat nici un 
minut ca să se aranjeze. Surprinzînd pe „locuito
rul ilegal" în așternut, ei rid și se 
socoteala lui, îl scot în stradă fără

După o zi încordată de muncă, 
Deodată se aud bătăi în ușă. Sări 
tipia !

— Ei, tu, cafrule I Arată permisul!
Și dacă nu ai permis, ți

★

In ultimii ani, africanii 
teze la ocolirea pasivă a 
luptă: organizează greve, 
test, boicoturi. Un rol principal în acestea, îl are, 
firește, tineretul. Tinerii albi progresiști lansează 
apeluri. Numeroși tineri și tinere albi, mai ales 
studenți, se alătură africanilor care demonstrează.

Cresc și se întăresc forțele care luptă cu curaj - 
împotriva legilor monstruoase ale „apartheidului". B 

t > ’ • ' , ■

distrează pe 
pantaloni, 
dormi adine, 
din pat. Po-

se pun cătușele...

limi-au încetat să se 
legislației rasiste. Ei 

demonstrații de pro-

marți anchetarea organizații
lor pentru apărarea păcii din 
Statele Unite. Un mare număr 
de membre ale organizației 
„Femei, luptați pentru pace“ 
au organizat o demonstrație 
în fața Congresului S.U.A. îm
potriva persecuțiilor 
sînt supuse organizațiile 
luptă pentru 
Unite.

la care 
de 

pace din Statele

ATENA - 
celor 300 de 
greci din orașul Elefsina a luat 
sfîrșit cu victoria greviștilor. 
După opt zile de grevă a foa
mei ei au obligat pe patroni să 
accepte majorarea salariilor, 
plata pentru zilele de grevă 
precum și reprimirea muncito
rilor concediați.

Lupta eroică a 
muncitori oțelari

9 PARIS. — La 10 decembrie 
și-a început lucrările la Paris se
siunea secretă a Comitetului mi
litar al N.A.T.O. — organul mi
litar superior al acestui bloc. Din 
comitet fac parte șefii statelor 
majore ale țărilor participante la 
pactul nord-atlantic.

Ședințele comitetului militar 
precedă sesiunea anuală a Consi
liului N.A.T.O., care se va des
chide la Paris la 13 decembrie.

Pățaniile Iui Eilender 
în Somalia

MOGADISCIO. Guvernul 
Republicii Somalia a interzis 
senatorului american Ellender 
să rămînă pe teritoriul acestei 
țări.

Această hotărîre a fost luată 
ca urmare a refuzului 
serii de țări africane de 
acorda viză de intrare
Ellender datorită declarațiilor 
sale rasiste.

Ziarul „Corriere della So
malia“ scrie că Ellender a so
sit Ia aeroportul Mogadiscio

unei 
a-i 
lui

cu un avion special și a fost 
trimis imediat sub escortă la 
ambasada americană, care s-a 
aflat toată noaptea sub supra
vegherea poliției. In dimi
neața zilei următoare, Eilen
der, din nou sub escortă, a 
fost condus la aeroport și a 
părăsit imediat țara.

Un papagal cu., cont la 
bancă

• LONDRA. — Sparkie, cel 
mai bogat și cel mai guraliv pa
pagal din Anglia, s-a stins din via
ță la vîrsta de 8 ani. Acest papagal 
a cunoscut gloria. El a cîștigat în 
1958 concursul de elocință, organi
zat de societatea de radiodifuziune 
britanică B.B.C., la care au luat 
parte 3 000 de păsări de toate 
speciile. Devenit o vedetă a dis
cului și televiziunii, unde pre
zenta cu... talent publicitar gră
unțele pentru păsările de casă, 
Sparkie avea nu mai puțin de 
1 000 de lire sterline în contul 
său de la bancă. B.B.C.-ul a con
sacrat două programe de cile 10 
minute celebrei păsări, care reci
ta 8 poeme dintr-o singură su
flare.

SINGAPORE. -a în pro-, 
tectoratul englez Brunei răs- 
culații continuă luptele împo
triva trupelor sultanului Sai- 
fudin, conducătorul protecto
ratului Brunei, sprijinit 
unitățile engleze.

Forțele principale ale 
mandamentului englez 
concentrate în jurul orașului 
Seria ~ principal centru pe
trolier din Brunei, unde se 
află și întreprinderile compa
niei engleze „Shell". Ofensiva 
împotriva acestui oraș stăpînit 
de răsculați, a început în di
mineața zilei de 11 decembrie. 
Potrivit ultimelor știri trans
mise de agenția Reuter, la 
Seria se dau lupte crîncene.

de

co
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victime ale șomajului
Numeroși tineri americani
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Vlrstă pînă la 24 de 
ani și 14 000 de tineri 
șomeri parțiali. Aceste 
date sînt conținute 
într-un raport prezen
tat lui Robert Wagner, 
primarul New York- 
ului, de către un grup 
de experți, care stu
diază problemele șo
majului In rîndurile 
tineretului. Potrivit 
ziarului „New York 
Times", Wagner a 
calificat faptele citate 
in raport drept „în
grijorătoare", însă a 
adăugat că șomajul 
„nu reprezintă o ca
racteristică numai a 
New York-ului". „El 
se manifestă în toate 
orașele mari", a spus 
primarul.

Datele 
privind 
rîndurile 
din New 
rit îngrijorarea 
ricanilor. Zilele 
tea, Ministerul 
Cil al S.U.A. a 
țat că luna trecută a 
crescut brusc șomajul 
în S.U.A. '

raportului 
șomajul în 

tineretului 
York au spo- 

ame- 
aces- 
Mun- 
ahun-

șomerilor totali a spo
rit cu 500 000, ațin- 
gind cifra Îngrijoră
toare de 3 300 000 de 
persoane. In. declara
ție se relevă în mod 
deosebit procentul ri
dicat al șomerilor în 
rindul tineretului. Da
că numărul șomerilor 
constituie 5,8 la sulă 
din întreaga torță de 
muncă, în rindul tine
retului șomajul întru
nește procentul de 
15,2 la sută.

Anunțul despre creș
terea șomajului a pro
vocat o neliniște pro
fundă în rindul opi
niei publice și presei 
americane. „Toate a- 
precierile liniștitoare 
privind starea econo
miei au fost anihilate 
de ultimele date pri
vind șomajul. 
„New York 
constituie o 
sumbră".

„Numărul 
subliniază 
cembrie ziarul 
York Times", 
nuă să rămînă 
pala' problemă 
mică. Șomajul

scrie 
Post". Ele 
previziune

șomerilor, 
la 8 de- 

„New 
conți- 

princi- 
econo- 

__  lovește 
Numărul cel mai puternic, în

acela 
puțin 
zis te 
cit ori 
menii 
în aceia care, în 
tulea protesiunii 
sînt legați de ramurile 
industriale aflate în
tr-o stare de stagnare 
cronică (ca de exem
plu 
nelui), în 
trăiesc în 
sărace sau 
care au fost 
posibilitatea 
era în urma 
zării".

In ultimii 
scrie în i
ziarul, a existat doar 
o singură lună cînd
șomajul a înregistrat 
doar 5 la sută din în
treaga for/ă de mun
că. Ziarul recunoaște 
că promisiunile guver
nului Kennedy de a 
rezolva problema șo
majului nu au fost în
deplinite. Una din cau
zele acestei stări de 
lucruri, potrivit ziaru
lui „New York Ti
mes", o constituie rit
mul scăzut al creșterii 
economiei americane.
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care sînt mai 
capabili să re- 

loviturilor: mun- 
necalificați, oa- 
în vlrstă, negri, 

vir- 
lor.

industria cărbu- 
aceia care 

regiunile 
in aceia 

lipsiți de 
de a Iu- 
automati-

cinci ani, 
continuare

ț •î


