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Nu-i ușor s3 menfii titlul de fruntaș un an întreg (1962). Priceperea, atenfia cu care lucrează i-au 
venit în ajutor tinărului strungar Vasile Jean de la Uzinele „Griv.fa roșie". Gmdun pentru 1963 ? 
Multe, dar firește pe orimul plan, să se menfipa fruntaș al întrecerii socialiste Primele zile a e anu
lui au fost de bun augur: toate produsele de calitate superioară, depășirea planului cu 12 la suta.

Foto : I. CUCU
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UTILAJE MM,
PRODUCTIVITATE SPORITĂMetalurgiștii de la Uzina constructoare de utilaj petrolier „1 Mai“ din Ploiești au pus la punct un dispozitiv pentru efectuarea automată a dinților conurilor de sape cu role folosite în foraj. Pînă acum, conurile erau danturate la freză obișnuită, cu randament mic, operația necesitînd un mare volum de muncă. Cu noul dispozitiv, productivitatea muncii crește cu 20 la sută, iar calitatea producției este

mult îmbunătățită. Pe de altă parte, noul dispozitiv aduce uzinei economii anuale de peste un milion de lei.Tot la secția sape a uzinei au fost luate din timp măsuri pentru aprovizionarea cu scule, dispozitive și verificatoare care să asigure o producție de sape pentru foraj cu 25 la sută mai mare decît anul trecut și fabricarea în serie a noi tipuri de sape. (Agerpres)
la craiovâ; Alte locuințe 

date în folosință
La Craiova, pe Calea Unirii, 

s-a dat in folosință cel de-al 
35-lea bloc de locuințe con
struit pe această arteră în ul
timii doi ani. Blocurile, însu- 
mînd 1 452 de apartamente,

Muncitor

Sîmbătă 5 ianuarie 1963

- ------------------------------ --------------------

Citi fi
în paginile 2 și 3 :
In ajutorul celor ce 
studiază în cercurile 
„Trăsăturile moralei 
socialiste în rîndul 

tinerei generații"

TEMA A II-A

Morala comunistă 
cea mai dreaptă 

și mai nobilă 
morală 

L__ _ _ _ _ i

sînt destinate lucrătorilor 
complexului industrial ce se 
ridică în apropiere de oraș. Pe 
această arteră se lucrează în 
prezent la ridicarea altor pa
tru blocuri — dintre care 
două cu cite zece etaje, la 
construirea unei școli elemen
tare cu 16 clase, și la un grup 
școlar unde se vor pregăti 
muncitorii viitoarei întreprin
deri.

La executarea construcțiilor 
se folosesc pe scară largă uti
lajele de mecanizare și mate
riale mai eficiente, ceea ce a 
scurtat durata medie de con
strucție a blocurilor cu 30 la 
sută.

(Agerpres)

Printre formațiile artistice care și-au cîștigat una
nima apreciere a publicului reșijean se număra și 
echipa de dansuri populare a Casei de cultură 
Reșifa pe care v-o prezentăm în fotografia de 

mai sus.
Foto : AQERPRES
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REDUCERI DE PRETURI
LA MOTORETE

ȘI BICICLETE „CARPATI“

8
I
I
ITncepind de la 1 ianuarie au fost reduse pre- | furile Ia motorete și biciclete „Carpați".Motoreta „Carpați”, care pînă acum se vindea cu 4 500 lei, costă acum 3 950 sau 3 600 lei, după modelul de fabricație. Tot de Ia această dată, bicicletele „Carpați" se vor desface la prețul de 690 lei, iar cele pentru copii la 550 lei, față de 860 și respectiv 608 lei cit costau pînă acum.
8
I
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I(Agerpres)

JIM

■I acă cineva ne-ar I întreba „ce considerați esențial în munca voastră ?", fiecare dintre noi ar răspunde : „eficacitatea acțiunilor pe care le întreprindem”, în anul care a trecut, postul nostru utemist de control și-a adus contribuția în probleme importante de producție : întărirea disciplinei, îmbunătățirea calității, realizarea unor însemnate economii,Sînt aproape 7 ani de cind postul utemist își desfășoară activitatea în secția noastră, în acești ani el și-a căpătat stima colectivului, a devenit un ajutor de nădejde al tinerilor în descoperirea și valorificarea rezervelor interne. (Eu răspund de acest post doar de un an). Cine face parte din colectivul postului, cum lucrează el, iată cîteva probleme pe care aș vrea să le evidențiez, în materialul de față. în colectiv sîntem cinci tineri : eu, — Valeriu Slătineanu — lăcătuș, Anatolie Buțcu — electrician, Mihai Marinescu - maistru și Constantin Onofreî — secretar al organizației de partid pe atelier. Ca să avem în permanență o viziune de ansamblu asupra activității tinerilor, să cunoaștem problemele care se ridică în munca lor, fiecare membru al postului are o responsabilitate precisă : Slătineanu urmărește în mod deosebit felul. în care se aplică inițiativa tinerilor de la Uzinele „Tudor Vladimirescu”; Buțcu — felul în care-și îndeplinesc zilnic tinerii sarcinile de plan și așa mai departe.

Aceasta nu este însă de ajuns. Ca să întreprindem acțiuni bune care să-i ajute pe tineri trebuie să știm în mod continuu ce probleme majore stau în fața secției, situația îndeplinirii planului, calitatea lucrărilor etc. De aceea ne sfătuim în permanență cu maiștrii, conducerea secției, extragem problemele pe care să le urmărim din consfătuirile de producție sindicală, din adunările generale U.T.M. Un prețios ajutor îl primim din partea conducerii secției prin participarea tovarășilor Ia raidurile pe care le întreprindem săptămînal.Fiind tovarăși cu o pregătire superioară dînșii ne ajută să analizăm mai profund lucrurile. să găsim cele mai bune soluții. Un asemenea raid l-am organizat nu de mult pe tema calității lucrărilor. Alături de colectivul postului au mers în raid tovarășii Axente Constantin, șeful secției, Iosub Constantin. secretarul organizației U.T.M.. Boboc Constantin și Florea Gheorghe — maiștri si alti muncitori în vîrstă. Am urmărit lucrările în flux Unii lăcătuși, printre care și Iftime Gheorghe. rămînînd în urmă cu lucrările erau nevoiți să strice ceea ce au făcut vopsitorii ; Țăpoi Dumitru, deși e

un muncitor cu experiență, dădea lucrul peste cap. Am stat îndeaproape de vorbă cu tinerii respectivi, le-am arătat consecințele lucrului de min- tuială făcut de ei asupra muncii întregului colectiv.Altădată, raidul nostru a avut ca temă felul cum respectă tinerii disciplina socialistă a muncii. Iacob Gheorghe, Hrim Vasile, Spătaru Constanța, Vlad Constantin sînt printre cei care au fost ajutați de postul utemist de control să înțeleagă de ce trebuie să respecte cu strictețe disciplina, ce consecințe are aceasta asupra muncii lor. în raidurile noastre am urmărit și preocuparea tinerilor pentru ridicarea calificării profesionale. Ce aș vrea să mai spun ? Am văzut în activitatea altor posturi utemiste de control obișnuința ca deîndată ce au constatat, de exemplu abateri de la disciplină, tinerii să fie satirizați la gazetă. Noi n-am folosit gazeta de perete ca principală formă de îndreptare a lipsurilor. De cele mai multe ori am discutat cu tinerii respectivi, o dată, de două ori, de mai multe ort I-am rugat pe muncitorii mai în vîrstă să stea și dînșii de vorbă cu aceștia, și am obținut rezultate bune.

Am avut șl situații cînd am recomandat organizației U.T.M. discutarea unor tineri în adunarea generală U.T.M., sau in cadrul comitetului U.T.M.Aș vrea să mă refer și la o altă problemă foarte importantă pentru noi. Sigur, trebuie să generalizăm experiența, să criticăm neajunsurile din munca unor tineri. Dar nu numai atît. Colectivul postului trebuie să desfășoare o muncă de cercetare, de studiu, să sprijine conducerea secției în mai buna organizare și desfășurare a producției. Ce-am făcut noi în acest sens? Am propus amenajarea unei băi de degresare a pieselor ce trebuiau nichelate (piese mici), folosirea unui tub la sprița de abur de la baia de degresare, înlăturîndu-se astfel pierderile de apă ; colectarea uleiului ars și predarea lui la magazie pentru a fi refolosit, re- condiționarea unor piese, eco-
ATUDOREI GHEORGHE 

responsabilul postului utemist 
de control secția l vagoane- 

călători
Atelierele de reparat material 

rulant Pașcani

(Continuare în pag. a III-a)

Ne pregătim
Fe sălile spațioase ale 

Institutului de Știinfe Eco- 
rivmire din București pre
cum si în sălile de lectură 
ale bibliotecilor care func
ționează aici, domnește In 
aceste zile o atmosferă de 
muncă intensă.

Angajamentelor luate, 
privind Dromovarea tuturor 
examenelor, studenții le 
răspund cu multă rivnă si 
seriozitate. Propunerile stu

Un sector aducător de mari venituri
Membrii gospodăriei agricole 

colective din satul Cegani, raio
nul Fetești, îndrumați de orga" 
nizația de partid, au dat o mare 
atenție dezvoltării fermelor de 
animale, care în fiecare an le 
aduc însemnate venituri. în pre" 
zent, gospodăria colectivă are 
520 bovine din care 246 vaci cu 
lapte, 4 000 ovine, 1 120 de porci 
și 4 000 de păsări matcă. Pentru 
animalele gospodăriei S'au con

struit în ultimii ani 5 grajduri, 
4 saivane, 5 maternități pentru 
scroafe și 6 cotețe.

Colectiviștii din Cegani s-au 
îngrijit în mod deosebit de mă' 
rirea numărului de vaci cu lapte. 
La îngrijirea vacilor au fost re" 
partizați cei mai pricepuți co
lectiviști, pe care'i pasionează 
meseria de îngrijitor. Unul din
tre aceștia, este și colectivistul 
Grămadă Ion care are în grija sa

un lot de 25 de vaci cu lapte. 
Pentru a obține o producție spo" 
rită de lapte pe cap de vacă fu’ 
rajată, el a îngrijit și hrănit 
vacile după programul de grajd 
întocmit de inginerul zootehnist. 
Pe anul 1962 el a obținut de la 
fiecare vacă furajată cîte 2 250 
litri lapte.

CONSTANTIN FRlNCU
colectivist

pentru examene
denților din anul V al Fa
cultății de Finanțe, făcute 
!n consfătuirile profesiona
le de a se forma grupe de 
Întrajutorare la învățătură 
au și fost aplicate In prac
tică.

In fruntea acestor grupe 
de întrajutorare se află stu
dent! fruntași la învăfătu- 
ră ca : Șoaită Nicolae, Căi- 
nap Ion, Saradici Lucian, 
și multi alții.

Pentru fiecare în parte 
ți pentru toii deopotrivă 
„examenele sini -ale noas
tre"; toii sîntem interesat! 
In promovarea cu succes a 
lor, deoarece această pro
movare constituie chezășia 
bunei pregătiri a noastre 
pentru viată, pentru profe
siunea îndrăgită.

PROȘCANU AURELIAN 
student

8 Nu de mult, s-a terminat asfaltarea dru- Imului raional Iscroni— Aninoasa din Valea Jiului. Paralel cu a- | ceasta lucrare, pe o porțiune de peste 20 
B km a șoselei Simeria— ■ Petroșeni a fost așter- | nut asfalt.Lungimea șoselelor | naționale, regionale și raionale asfaltate pe

cuprinsul regiunii Hu- I nedoara este de 4 ori ’ mai mare decît aceea fl a drumurilor asfaltate ■ în această parte a ță- r rii pînă în 1944. Acum, ■ toate raioanele și o ■ parte din orașele și | comunele regiunii sînt g legate de orașul Deva prin drumuri și șosele modernizate.

Extinderea 
procedeului
de armare 

metalică 
în Valea Jiului

Minerii Văii Jiului obțin 
succese în acțiunea de înlo
cuire a lemnului la susținerea 
galeriilor. Numărul abatajelor 
frontale armate metalic a cres
cut în ultimul an la 19, iar în 
57 abataje-cameră se aplică 
susținerea cu armături de lemn 
în combinație cu stilpi meta
lici tubulari. Lungimea gale
riilor susținute cu armături 
metalice este acum de peste 
40 000 ml, în acest fel, consu
mul specific de lemn în minele 
Văii Jiului a fost anul trecut 
mai mic cu circa 1,5 mc la 
1 000 tone de cărbune extras, 
față de cel din 1961.

(Agerpres)

Spectacol obișnuit în zilelele vacanfet. Și acești copii ce locuiesc în cartierul — 
Magistrala Nord-Sud — știu că înainte de a intra în casă, unde-i așteaptă o masă 
bogată, o bătălie cu bulgări de zăpadă prinde bine : te face să mănînci mai cu poftăl

Foto : AGERPRES
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(Agerpres)

documentare
și de știință popularizată

Studioul cinematografic „'Alexandru Sabia" a rea
lizat de curînd noi filme documentare și de știință 
popularizată. Folosind bogatul material din arhiva ci
nematografică, filmul documentar „Republica la 15 
ani", prezintă imagini sugestive din anii care au tre
cut de Ia proclamarea R. P. Romîne. „Unirea face 
puterea" este titlul unui film inspirat de unirea a 
două gospodării agricole colective din regiunea Bucu
rești. Alt film documentar — „Oameni boga/i" are 
ca temă aplicarea metodelor înaintate în creșterea și 
îngrijirea animalelor de către colectiviștii din comuna 
Bod, regiunea Brașov.

'Același Studiou a mai realizat recent, trei filme de
știință popularizată.

(Agerpres)

Pentru muncitorii
stuficoliîn inima Deltei, la Maliuc, a fost terminată construcția a patru blocuri de locuințe cu 72 de apartamente pentru familiile cercetătorilor și muncitorilor stuficoli. A fost, de asemenea, dată în folosință cea mai mare parte a rețelelor exterioare de alimentare Icu apă, de canalizare și iluminat public, pre- Icum și drumurile de acces ce se construiesc aici în cadrul planului | de sistematizare. Tot
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8la Maliuc se află în] construcție un hotel" pentru vizitatorii Del-| tei. ■La Pardina se struiește un grup ci al pentru r~ 300 de muncitori ficoli, care va fi dat în _ folosință anul acesta, | iar la Cetalchioi, Pardina, C. A. Rosetti și în | alte localități din Deltă vor fi inaugurate | noi localuri de școală, g (Agerpres)

con-| 
so- ■ aproape a iri stu-1

■ > levii Școlii profe
sionale de cons
trucții din Cluj al 
căror număr a cres
cut de la an la an, 

' au la dispoziție o 
școală nouă, cu 24 

săli de clasă, cu laboratoare, 
săli de desen și biblioteci, prima 
clădire din cadrul complexului 
ce se va construi pînă în 1965. 
Dar activitatea lor nu se desfă
șoară doar în cadrul școlii. Ma
rile ateliere în care deprind să 
stăpînească temeinic cunoștințele 
sînt șantierele de construcții. 
Aici-, în cadrul orelor de prac
tică, iau contact cu viitoarele lor 
locuri de muncă și își desăvîr- 
șesc pregătirea sub îndrumarea 
maiștrilor și a muncitorilor.

Despre modul cum se desfă
șoară practica elevilor școlii 
profesionale de construcții din 
Cluj vom vorbi în rîndurile de 
mai jos.

Din experiența anilor trecuți, 
atît conducerile întreprinderilor 
din cadrul TKCL Cluj, cîț și di
recțiunea Școlii profesionale de

construcții au desprins o învă
țătură prețioasă ; succesul mun
cii de pregătire a viitorilor 
constructori depinde în mare 
măsură de felul cum acești doi 
factori — școala și șantierul — 
colaborează. Și, ca urmare, s-a 
acordat o atenție mai mare rea
lizării în fapt a acestei cerințe. 
Cu mult înainte de începerea 
anului școlar, colaborarea a îm
brăcat forma unui plan comun 
al școlii și întreprinderii de con
strucții nr. 1 Cluj.

întreprinderea de construcții 
nr. 2 s-a angajat să asigure con
diții care să permită desfășura
rea unei practici continue, per
manente pe toată durata anului 
școlar. în acest fel, programul 
școlii s-a schimbat, treeîndu-se 
de la instruirea sezonieră la un 
învățămînt continuu, care asi
gură o mai strînsă îmbinare a 
cunoștințelor teoretice cu munca 
practică ce se efectuează în trei 
zile pe săptămînă.

Conducerea întreprinderii nr. 
J construcții a dat dovadă de 
multă grijă în repartizarea locu

rilor de practică, alegînd pentru 
aceasta șantierele cele mai im
portante și mai bine organizate, 
care oferă condiții optime pen
tru instruirea ucenicilor. Alege
rea drept locuri de practică a 
șantierelor „Oncologie**, „Do
nath", „Piața Abator” face posi
bilă instruirea viitorilor munci
tori la nivelul noilor realizări în 
domeniul construcțiilor, ceea ce 
constituie, de asemenea, un obiec
tiv important al practicii. Tot 
pentru a îndeplini această cerin
ță, întreprinderea a creat posi
bilitatea ca, repartizați în grupe 
mai mici, toți elevii să facă 
practică și la noile blocuri turn 
din Piața Abator, unde se folo
sesc cofraje glisante și se aplică 
metode rapide de construcție.

Conducerile șantierelor au pri
vit în majoritate cu aceeași răs
pundere practica elevilor școlii 
profesionale, cărora le-au asigu
rat locuri de muncă, încredin
țând viitorilor zidari, zugravi, 
mozaicari, dulgheri, parchetari 
etc sarcini de producție pe mă

sura puterilor și a nivelului lor 
de cunoștințe.

Viitorii instalatori de lumină 
și forță, sanitariștii sau calorife- 
riștii lucrează deja în echipe 
împreună cu muncitorii. Cei care 
se pregătesc să devină mecanici 
de utilaje se bucură de aceeași 
atenție. Practica lor se desfă
șoară în două faze — fără a 
pune la socoteală și instruirea 
în domeniul lăcătușeriei pe care 
au făcut-o în atelierul școlii. în 
prima etapă, ucenicii lucrează 
în cadrul IUCTA (întreprinde
rea de utilaje, construcții și tran
sporturi auto) din cadrul TRCL, 
unde își însușesc cunoașterea 
utilajelor, învață întreținerea și 
repararea lor. Apoi, în cea de a 
doua etapă, își formează deprin
derea de a manevra mașinile cu 
care sînt înzestrate șantierele. 
La construcțiile din Piața Aba
tor, la „Oncologie" pot fi întîl- 
niți numeroși ucenici lucrînd e- 
fectiv la betoniere, la benzi ru
lante, la malaxoare, boburi și 
chiar escavatoare. Elevi ca Nacu 
Constantin, Sucală Vasile, Costin

Vasile și încă mulți alții se bu
cură de încrederea deplină a 
maiștrilor și muncitorilor alături 
de care lucrează.

Tot pe linia preocupării Trus
tului regional de construcții față 
de pregătirea temeinică a uce
nicilor se înscrie și liotărîrea ca 
elevii școlii profesionale să fie 
încadrați la absolvire pe timp 
de un an pe șantierele din ora
șul Cluj, pentru a se obișnui cu 
producția și pentru a-și putea 
ridica calificarea muncind ală
turi de maiștrii și muncitorii de 
la care au deprins meseria.

în acest an și repartizarea 
muncitorilor care să se ocupe 
în cadrul șantierelor de instrui
rea ucenicilor a constituit o 
preocupare mai mare pentru 
conducerile șantierelor. De co
mun acord cu școala, au fost 
aleși oamenii cei mai pricepuți, 
cu experiență îndelungată în 
producție și care au dovedit dra
goste față de pregătirea tineri
lor muncitori, în vizita făcută 
pe șantiere am avut prilejul să 
constatăm că cei mai mulți mai

ștri au înțeles să-și îndeplinească 
cu seriozitate sarcina primită.

Maistrul Maier Ioan discută 
cu cei 30 de elevi pe care-i in
struiește despre fiecare lucru pe 
care-l fac, le explică și le de
monstrează practic fiecare fază 
de lucru la care participă. Și nu 
se mulțumește cu atît. Fără a 
întrerupe munca, el verifică mo
dul cum și-au însușit elevii ceea 
ce-i învață. Uneori le pune în
trebări „încuietoare", dar, spre 
bucuria lui, toți elevii pot să-i 
dea răspunsul potrivit. Dar oare 
numai tainele meseriei trebuie 
să-i învețe ? Desigur, nu. Și 
iată de ce maistrul Maier Ioan 
și-a rezervat timp ca să discute 
cu elevii și despre alte lucruri. 
Elevul Tamaș Alexandru nu voia 
cu nici un chip să priceapă că îi 
este necesară matematica, pe 
care o învăța doar ca să ia nota 
5. „Vreau să rămîn zidar. N-o 
să merg la seral** — spunea el. 
Dar demonstrațiile maistrului, 
bazate pe exemple chiar din 
munca ucenicilor, l-a convins pe 
Tamaș Alexandru și pe cei ce

gindeau ca el că matematica, 
fizica sînt absolut necesare și 
zidarului.

Asemenea exemple sînt nume
roase. Dar să ne oprim asupra 
altor aspecte privind munca de 
instruire a ucenicilor în cadrul 
șantierelor. S~au ivit situații în 
care ucenicii la școală învățaseră 
într'un fel, iar la șantier au fost 
puși să lucreze altceva. Unii mai* 
ștri îi instruiesc pe elevi să lu
creze după metodele pe care ei 
le folosesc de zeci de ani și la 
care țin foarte mult, deși au a’ 
părut procedee noi, avansate, mai 
productive și mai economice, pe 
care ucenicii le studiază în ca
drul lecțiilor de tehnologia me
seriei. Așa, de exemplu, elevii au 
învățat să zidească cu legătură 
la mai multe rînduri, iar pe șan
tier erau puși să lucreze cu le* 
gătură la fiecare rînd. De ase* 
menea, în ceea ce privește stîlpii* 
unii maiștri nu cunoșteau siste-ing. ALUAȘ VASILE

N. ARSENIE
(Continuare în pag. a III-a),



In ajutorul celor ce studiază in cercurile 
„Trăsăturile moralei socialiste în rindul 

tinerei generații”

TEMA a ll-a

Morala comunistă - 
cea mai dreaptă 

si mai nobilă morală 

Ia orașe șl sate, sublinia tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej. A fost lichidată pentru totdeauna exploatarea omului de către om”. Nimicind bazele vechii societăți bazate pe exploatare, revoluția socialistă a schimbat radical nu numai condițiile materiale ale vieții oamenilor, dar și conștiința și comportarea lor socială. Orînduirea socialistă a asigurat condiții pentru educarea poporului în spiritul moralei celei mai înalte, a moralei comuniste. Istoria omenirii nu cunoaște o transformare de proporții atît de grandioase și într-un ritm atît de rapid a conștiinței maselor populare ca transformarea înfăptuită de revoluția proletară și de construirea socialismului. Unitatea moral-politică a întregului popor în jurul partidului a devenit o puternică forță motrice a progresului societății socialiste.Morala comunistă este treapta cea mai înaltă a progresului moral al omenirii, deoarece este întrutotul subordonată celei mai nobile și drepte cauze, țelului cel mai înălțător pe care și l-a propus vreodată omenirea : făurirea comunismului. Esența moralei comuniste constă tocmai în lupta pentru comunism. „La baza moralei comuniste — spunea V. I. Lenin — stă lupta pentru întărirea și deșăvîrșirea comunismului".Exemple minunate de luptă înflăcărată pentru cauza comunismului, pentru întărirea și dezvoltarea societății socialiste și comuniste ne oferă istoria plină de pagini glorioase a poporului sovietic. în anii grei de luptă pentru victoria Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, în anii de luptă pentru victoria definitivă a socialismului la orașe și sate, în anii eroici ai luptei împotriva fascismului în perioada celui de-al doilea război mondial ca și în anii construcției desfășurate a societății comuniste, oamenii sovietici au făcut dovada unui înalt patriotism, a dragostei pentru popor, a unei comportări la înălțimea chemărilor Partidului Comunist al Uniunii Sovietice. Ce altceva decit dovada unor înalte trăsături morale sînt neuitatele acte de eroism ale tinerilor sovietici constructori pe grandioasele magistrale ale comunismului, ale tinerilor porniți să desțelenească miile de hectare ale Siberiei, sau ale primilor cuceritori ai Cosmosului ?Morala comunistă este treapta cea mai înaltă a progresului moral al societății întrucît ea înfăptuiește pe deplin unitatea dintre scopul moral și mijloacele necesare pentru reali-
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tre tineri întîlnlm în fiecare loc, în fiecare întreprindere, în fiecare școală sau gospodărie colectivă. Întrecîndu-se în producție, tinerii muncitori se ajută reciproc, după cum, la sate, în gospodăriile colective, a devenit caracteristic pentru tinerii colectiviști să șe ajute la lucru fie în cadrul brigăzilor și echipelor, fie pe parcelele de lucru sau la construcțiile agricole. Vechea mentalitate și vechea zicală „muncesc doar pentru mine" dispar tot mai mult de Ia sate, luîndu-le locul noua conștiință colectivistă. Dovezi impresionante de spirit colectivist găsim și în munca entuziastă a tinerilor tractoriști și mecanizatori, în dragostea cu care ei contribuie la realizarea la timp și în condiții bune a lucrărilor în gospodăriile agricole de stat și colective. Frumoase dovezi de colegialitate adevărată, de întrajutorare și spirit reciproc găsim și în rîndurile elevilor și studenților noștri.Astăzi, în condițiile luptei pentru deșăvîrșirea construcției socialiste, spiritul colectivist se manifestă pe scară largă în viața și în atitudinea de fiecare zi a oamenilor muncii. El se afirmă cu tot mai multă putere în lupta împotriva rămășițelor individualiste, care generează încă manifestări de egoism, izolare de colectiv, nepăsare față de tovarășii de muncă ș.a.Spiritul colectiv presupune dragoste și respect față de oameni în toate împrejurările vieții lor, iar ajutorul prietenesc se manifestă în cele mai diferite domenii, inclusiv în viața personală. Astfel individul nu rămîne singur, izolat în fața greutăților ci el este înconjurat de grija caldă, tovărășească a colectivului din care face parte.Unul din elementele cele mai importante proprii noii atitudini față de muncă este spiritul inovator, lupta pentru introducerea tehnicii noi. Să luăm drept pildă pe oricare din zecile de mii de tineri pasionați căutători ai noului. Cîtă energie, cîtă perseverență depune pentru a căuta și a găsi, după îndelungi frămîntări, soluția tehnică cea mai bună pentru a perfecționa procesul tehnologic ! Iată numai cîteva cifre revelatoare : în întreprinderile și uzinele noastre peste 460 000 de tineri muncitori sînt antrenați în întrecerile socialiste, din care peste 117 000 sînt fruntași la locurile de muncă, mulți sînt inovatori, raționalizatori, militanți activi pentru . promovarea tehnicii noi.
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reacționare, fasciste. Această concepție se oglindește deosebit de semnificativ în atitudinea burgheziei imperialiste contemporane față de pace și război. Războaiele imperialiste, aducătoare de moarte și distrugere reprezintă cea mai mare calamitate pentru popoare. Războiul servește însă magnaților capitalului, proprietarilor uzinelor de armament ca una din principalele surse de cîștiguri fabuloase. De aceea morala burgheză nu numai că nu condamnă dar chiar justifică răz. boaiele de jaf, proclamă războiul ca un fenomen „natural”, „veșnic", „inevitabil”.Fizionomia morală a burgheziei imperialiste contemporane, antiumanismul aicesteia își găsește expresia în astfel de concepții ca aceea a d-<rului Nance, rector al universității din orașul Tampa din S.U.A. Acest reprezentant al ideologiei imperialismului spunea : „Consider că trebuie să facem o pregătire totală bazîndu-ne pe legea junglei. Fiecare trebuie să învețe arta de a omorî. Nu cred că războiul trebuie să se limiteze sau că trebuie să existe o oarecare îngrădire în ceea ce privește metodele sau armele de distrugere. Eu aș aproba un război bacteriologic, întrebuințarea gazelor, a bombelor atomice și a celor cu hidrogen, a rachetelor intercontinentale. Eu n-aș cere să fie cruțate spitalele, bisericile, instituțiile de învățămînt sau oricare categorie a populației... Ar fi o fățărnicie să-ți fie milă de vreo categorie a populației”. Asemenea teorii sălbatice, profund antiumaniste pot fi întîl- nite frecvent în presa care exprimă pozițiile cercurilor agresive din S.U.A., Germania occidentală și din alte state imperialiste. Toate aceste manifestări criminale ale unor demenți războinici găsesc însă în forța țărilor socialiste și în toate forțele păcii din lume o putere de neînvins.Antiumanismul moralei burgheze reiese evident și din numeroase alte fenomene proprii orînduirii capitaliste ; activitatea criminală a Ku-Klux-Klanului în S.U.A., a Mafiei în sudul Italiei sînt mostre tragice ale aplicării concrete a moralei burgheze. Morala burgheză are drept „principiu” crima, furtul, violența, jaful, disprețul față de om, iar mult lăudatele principii ale „libertății”, „fraternității", „dragostei față de oameni", proclamate cu fățărnicie, sînt călcate în picioare cu cruzime în țările capitaliste. Fățărnicia și ipocrizia caracterizează pe deplin această morală putredă.
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în prima lecție, intitulată „Ce este morala", am făcut cunoștință cu cîteva din noțiunile fundamentale despre morală. Astfel, ne-am oprit asupra caracterului istoric și de clasă al moralei, asupra dezvoltării ei de-a lungul istoriei omenirii ca și asupra rolului moralei în societate, în educarea tinerei generații.Lecția de față își propune să explice cîteva trăsături ale moralei comuniste cea mai nobilă și mai dreaptă morală, în opoziție cu morala putredă burgheză.
I. Ce este și cum a apărut morala 

comunistă?Pentru a putea înțelege mai deplin trăsăturile moralei comuniste este necesar să. ne oprim mai întîi la cîteva Pro_ bleme : a) ce este și cînd a apărut morala comunistă b) cînd a devenit dominantă în țara noastră noua morală c) morala comunistă, morala dominantă în societatea sovietică.Morala comunistă reprezintă totalitatea idealurilor, principiilor și normelor de conduită, care reglementează comportarea oamenilor unii față de alții, față de familia lor, de clasa proprie și de celelalte clase ale societății, față de stat și de întreaga societate — în lupta pentru răsturnarea orîn- duirii capitaliste, pentru desființarea oricărei asupriri și exploatări și pentru construirea noii societăți, a socialismului și comunismului.Morala comunistă a apărut în societatea capitalistă ca morală a clasei muncitoare. Ea cuprinde principalele norme general umane, născute din practica social-istorică a maselor populare în lupta împotriva asupririi sociale și a viciilor moralei burgheze și fundamentate de teoria comunismului științific. Marii dascăli ai socialismului Marx, Engels, Lenin, au vorbit în operele lor despre formarea si dezvoltarea moralei comuniste. Luptînd împotriva exploatatorilor, precum și împotriva modului lor de viată, bazat pe exploatarea omului de către om, proletariatul și-a format norme și principii proprii de comportare în societate și în viața personală,
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zarea lui, dintre teorie și practică, dintre vorbe și fapte. Marea frumusețe morală a omului nou provine tocmai din unitatea deplină dintre gîndurile și faptele sale, dintre ceea ce simte și ceea ce face, în orientarea întregii sale activități spre înfăptuirea unor țeluri nobile prin folosirea unor mijloace corespunzătoare lor.Caracterizată de principii nobile, înaintate, morala comunistă — cea mai progresistă și umană morală din cite a cunoscut istoria societății omenești — reprezintă o importantă forță în lupta omenirii muncitoare pentru progres, o armă de seamă a clasei muncitoare, care, sub conducerea partidului marxist-leninist, zidește o orînduire nouă — socialismul și comunismul — și un om nou — omul comunist.
II. Superioritatea moralei comuniste 

asupra moralei burghezeDezvoltarea conștiinței socialiste a celor ce muncesc și statornicirea principiilor, normelor moralei noi se realizează în țara noastră în procesul luptei pentru deșăvîrșirea construcției socialiste. Profilul moral al omului nou, devotamentul față de cauza comunismului, se exprimă în modul cel mai pregnant în atașamentul față de Partidul Muncitoresc Romîn, față de patria noastră socialistă. în partidul clasei muncitoare se întruchipează tot ce are mai bun și mai înaintat poporul, el este stegarul luptei pentru victoria celei mai înaintate orînduiri din lume, politica sa promovează interesele cele mai profunde ale maselor largi de oameni ai muncii. Dragostea față de partid și patria socialistă reprezintă astfel criteriul principal al atașamentului față de cauza comunismului și ea se înscrie ca trăsătura politică-morală fundamentală a luptătorului comunist, a tînărului înaintatPildele de înalt eroism ale celor care au luptat și s-au jertfit pentru victoria cauzei clasei muncitoare, abnegația și dîrzenia de care au dat dovadă comuniștii, în lupta cu dușmanul pentru eliberarea și apoi pentru înflorirea patriei —
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Contribuției pe care tineretul mobilizat de Uniuhea Tineretului Muncitor o aduce în opera de construire a socialismului i s-a dat o înaltă apreciere de către partidul nostru. Așa cum arăta tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej : „alături de întregul popor muncitor, minunatul tineret al patriei noastre, muncind în producție și învățmd în școli și institute, participă cu entuziasm la lupta pentru dezvoltarea economiei și culturii, aducind o contribuție de preț la obținerea tuturor victoriilor noastre".Ca semn de înaltă prețuire a contribuției adusă la lupta revoluționară a oamenilor muncii, la opera de făurire a orîn- duirii socialiste, Uniunii Tineretului Muncitor i s-a acordat prin hotărîrea conducerii de partid și de stat înalta distincție „Ordinul Steaua Republicii Populare Romîne” clasa I-a.Moralei comuniste îi este caracteristic un înalt umanism, dragostea față de om, lupta pentru libertatea și fericirea milioanelor de oameni ai muncii, pentru ridicarea nivelului material și spiritual al maselor, pentru asigurarea păcii. La baza raporturilor dintre oameni în societatea socialistă se află nobilele principii ale respectului reciproc, întrajutorării tovărășești, sincerității și adevărului, ale prieteniei și frăției exprimate în dictonul: „fiecare om să fie pentru semenul său prieten, tovarăș și frate".Morala comunistă este incompatibilă cu manifestările de naționalism și șovinism, de izolare națională. Cosmopolitismul — adică atitudinea de ploconire servilă în fața a tot ceea ce este „occidental” — nu este cu nimic mai puțin dăunător decît naționalismul. Deși aparent opuse, naționalismul și cosmopolitismul servesc în realitate același scop reacționar, corespunzător intereselor imperialismului: subminarea unității luptătorilor pentru socialism.Internaționalismul socialist, dragostea înflăcărată față de U.R.S.S. și celelalte țări socialiste, solidaritatea cu lupta oamenilor muncii din toate țările se opun în mod fundamental tuturor acestor manifestări ale ideologiei și moralei burgheze. Patriotismul și internaționalismul socialist reprezintă o indisolubilă unitate, dragostea față de patrie îmbinîndu-se strîns cu dragostea față de celelalte popoare. Ele reprezintă
IO

Amoralitatea, lipsa oricăror scrupule o dovedesc și numeroase fapte privitoare la situația femeii în capitalism. Numai în societatea capitalistă sînt posibile asemenea anunțuri rușinoase ca cel publicat în ziarul american „News Day" : „De vînzare soție divorțată, blondă, atrăgătoare ; caută bărbat care să se căsătorească cu ea și s-o întrețină pe ea și pe cei doi copii ai ei. Doritorul trebuie să consimtă și să fie în stare să depună imediat 10 000 de dolari”.Decadența moravurilor burgheze iese la iveală cu deosebită ascuțime în viața politică burgheză unde trecerea de la un partid la altul, schimbarea programelor și crezurilor politice după cum bate vîntul, furturile și abuzul de putere, manevrele mincinoase și lipsa totală de scrupule morale au devenit o lege. Lege au devenit și amoralitatea, individualismul și egoismul extrem, ura față de om, toate acestea arătând putrefacția morală a burgheziei, falimentul întregului sistem capitalist.Propaganda burgheză încearcă să dovedească faptul că întregul tineret contemporan ar trece printr-o „criză”, că generația de azi ar fi o „generație pierdută”. Critilcul francez M. Nadeau a proclamat cu cîțiva ani în urmă: „Secolul al XX-ilea este secolul generațiilor pierdute”,în mod cert imperialismul este vinovat pentru decăderea morală a unei părți a tineretului din țările capitaliste. Există însă și o altă parte a tineretului, tineretul muncitor exploatat și asuprit, care are un înalt ideal de viață, un profil moral sănătos, și care înțelege că viitorul său este strîns legat de participarea sa la lupta generală a clasei muncitoare.Cunoscuta militantă comunistă spaniolă Dolores Ibaruri spunea : „Pentru noi, comuniștii, tineretul nu este ceva necunoscut. El este ca o oglindă curată și clară care reflectă realitatea socială în cadrul căreia trăiește, visează, muncește și suferă. Și dacă în mijlocul lui ies lăstare vicioase, nu este vina lui, ci vina solului, a mediului, a atmosferei care îl înconjoară”.Faptele dovedesc că imperialismul cu descompunerea morală pe care o generează împinge o parte a tineretului spre imoralitate. Chiar într-un raport oficial se recunoștea : „Delicventa juvenilă și alte forme de comportare antisocială, cum ar fi de pildă, constituirea în bande a „bluzelor negre” ce se
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norme care să ajute la victoria deplină a revoluției proletare. la progresul societății. „Noi spunem — arăta .Lenin— morala este ceea ce servește la distrugerea societății vechi, exploatatoare, și la unirea tuturor celor ce muncesc în jurul proletariatului, care făurește societatea nouă, comunistă”. Prin aceasta, morala comunistă este morala cea mai progresistă și cea mai umană. Ea exprimă interesele clasei muncitoare și ale tuturor forțelor înaintate ale societății și contribuie la progresul omenirii. Situația proletariatului in societatea capitalistă și interesele sale de clasă, țelurile luptei sale duc la formarea unor asemenea trăsături morale ca spirit colectiv, disciplină, spirit de organizare, dragoste pentru progres, solidaritate internaționalistă etc.în țara noastră trăsăturile moralei comuniste au apărut în lupta dusă de clasa muncitoare împotriva exploatatorilor, încă de la înființarea sa, Partidul Comunist din Romînia a acordat o atenție deosebită educării oamenilor muncii în spiritul moralei comuniste. Eroismul și abnegația de care au dat dovadă comuniștii — fiii cei mai înaintați ai clasei muncitoare —- solidaritatea și coeziunea muncitorilor în lupta împotriva dușmanilor de clasă, tăria de caracter și spiritul tovărășesc, proprii vieții de fiecare zi a muncitorimii, vorbesc convingător despre noua morală ce s-a născut încă din vremurile asupririi burgheze. Trecutul glorios al partidului nostru, modul în care U.T.C.-ul a răspuns la chemările partidului ne oferă minunate pilde de eroism cînd luptătorii revoluționari, devotați trup și suflet cauzei comunismului, au înfruntat curajos și demn provocările, arestările, regimul de exterminare din temnițe. în beciurile siguranței, în cumplita Doftană, în fața plutoanelor de execuție, ei nu și-au plecat o clipă frunțile, pastrînd neclintită încrederea în victoria cauzei partidului, dînd exemple grăitoare de demnitate, hotărîre și eroism.Acțiunile revoluționare conduse de P.C.R., cum au fost, de exemplu, marile greve ale muncitorilor mineri din Valea Jiului, în 1929, sau eroicele lupte ale muncitorilor ceferiști și petroliști, din 1933, lupta maselor organizate și conduse de P.C.R. în frunte cu clasa muncitoare pentru victoria insurecției armate de la 23 August 1944, pentru instaurarea regimului democrat-popular și construirea socialismului au
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constituie un măreț exemplu care îndeamnă astăzi pe oamenii muncii, tineretul, la fapte eroice puse în slujba desă- vîrșirii construcției socialiste. în munca și în viața lor de zi cu zi, tinerii noștri dau dovadă de un înalt patriotism. A fi patriot înseamnă să-ți iubești cu căldură poporul, înseamnă a respecta și prețui mărețele realizări pe care oamenii muncii le-au obținut sub conducerea Partidului Muncitoresc Romîn. : A fi patriot înseamnă, de asemenea, să-ți însușești și să răs- pîndești comorile artistice naționale, cultura națională, să respecți și să aperi legile statului, să lupți pentru apărarea cuceririlor revoluționare. Patriotismul socialist nu se manifestă doar în împrejurări excepționale, ci și în viața și munca de fiecare zi. Eroismul și abnegația în muncă, apărarea și dezvoltarea avutului obștesc, dîrzenia în învingerea greutăților reprezintă, în condițiile noastre actuale înalte manifestări de patriotism tocmai pentru că ele constituie o contribuție concretă și efectivă la înflorirea patriei socialiste.Chiar din primii ani după eliberarea țării, tineretul muncitoresc, sătesc și studios s-a avântat în iureșul luptei revoluționare pentru înfrîngerea reacțiunii și cucerirea puterii politice de către clasa muncitoare aliată cu țărănimea muncitoare, a muncit plin de abnegație pentru vindecarea rănilor războiului, făcînd să răsune văile și munții în epopeea tinerească a brigăzilor de muncă patriotică de la Agnita-Botor- ca, Bumbești-Livezeni și Salva-Vișeu.Astăzi, tineretul nostru, masele de oameni ai muncii își manifestă în cele mai diferite împrejurări de muncă și viață înalta lor conștiință. în procesul muncii de zi cu zi, lucrînd cu modestie, cu perseverență, cu un înalt spirit de răspundere, oamenii dau minunate pilde de abnegație și chiar de eroism.O pildă de eroism cotidian, de dragoste pentru construcțiile pe care le înalță cu propriile mîini au dat-o, în cursul anului trecut, un grup de tineri constructori ai complexului de cracare catalitică de la Brazi. Intr-o seară, după orele de muncă, doi dintre tineri se aflau în sala unui cinematograf, la cîțiva kilometri depărtare de șantier, cînd au auzit că afară s-a dezlănțuit o puternică furtună. Era iarnă și frig și viscolul răscolea zăpada purtînd-o dintr-un loc în altul. Deși în afara orelor de serviciu, primul lucru la care s-au
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trăsături esențiale ale noii morale. O minunată expresie a grijii partidului și statului nostru pentru educația tineretului în spiritul dragostei pentru munca constructivă, pentru cultură, pentru pace și prietenie între popoarele lumii o constituie și cunoscuta propunere a Republicii noastre populare cu privire la promovarea în rîndurile tineretului a ideilor de pace, respect reciproc și înțelegere între popoare, propunere care s-a bucurat și. se bucură de un puternic răsunet mondial. Antrenat într-o vastă operă constructivă, educat de partid în spiritul internaționalismului socialist, al ideilor păcii și prieteniei între popoare, tineretul țării noastre își aduce contribuția activă la unirea tinerei generații a lumii în lupta pentru pace și progres.Superioritatea moralei comuniste, noblețea și frumusețea principiilor și normelor ei iese și mai limpede la iveală în opoziție cu morala burgheză.Societatea burgheză întemeiată pe proprietatea privată, pe asuprirea și exploatarea sălbatică a celor ce muncesc, prin întreaga rînduială a vieții ei, educă la oameni egoismul, dușmănia unuia față de altul, lăcomia, invidia, minciuna, perfidia. Mobilul printeipal care determină comportarea burgheziei este tendința către profitul maxim, către îmbogățirea pe seama celor ce muncesc. Proprietatea privată dezbină pe oameni, îi face să se înfrunte într-o luptă feroce de concurență. Caracterizînd societatea burgheză și morala ei, V. I. Lemn spunea : „Societatea veche era bazată pe principiul: ori jefuiești tu pe altul ori te jefuiește altul pe tine, ori muncești tu pentru altul, ori altui pentru tine, ori ești stăpîn de robi, ori ești rob. Și e lesne de înțeles că oamenii educați într-o astfel de societate primesc, s-ar putea zice, o dată cu laptele mamei, și mentalitatea, obiceiurile, noțiunea fie de stăpîn de robi, fie de rob, fie de mic proprietar, de mic slujbaș, de mic funcționar, de intelectual, într-un cuvint — de om care se îngrijește numai de el, ca să aibă pentru el, fără să-i pese de altul”. *) Principiul individualismului este unul dintre principiile conducătoare ale concepției burgheze despre lume și ale moralei burgheze.
’) V, 1. tenin, Opere, voi, 31, E.S.P.l.P. 1956, pag, 278.
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dedau deseori la acte de sălbatică violență, iau amploare într-un ritm alarmant. Creșterea criminalității (numărul crimelor a crescut în S.U.A. de la 1 484 554 în 1939 la 2 036 510 în 1952 și continuă să crească în prezent), slăbirea legăturilor familiale și valul de divorțuri, numeroasele acțiuni antisociale care au loc în lumea capitalului dovedesc nu „criza tineretului”, ci criza societății în care trăiește acest tineret.La consecințele morale pe care exploatarea capitalistă, șomajul și mizeria le provoacă în rîndul unor tineri din lumea capitalului se adaogă influența demoralizatoare a propagandei antiumane, pătrunsă de josnicele idei ale cultului violenței crimei, brutalității. Peste 98 la sută dintre copiii americani citesc cu regularitate „comicsurile” care proslăvesc în marea lor majoritate „supraomul" — o brută însetată de sînge, un avar care transformă forța în drept și disprețuiește munca și cultura. O analiză a conținutului „comicsurilor” a arătat că în 92 asemenea publicații otrăvite erau proslăvite 218 mari crime, 86 de acțiuni sadice, 309 infracțiuni mitei. 287 cazuri de corupție antisocială, 186 exemple de trivialități, 522 cazuri de violență fizică și descrierea tehnicii a 14 asasinate. Or, numai într-o lună se vindeau peste 100 000 000 exemplare de asemenea „publicații”... Adevărata cauză a pervertirii morale a unor tineri o constituie — așa cum spunea un publicist progresist englez — „agresiunea capitalistă asupra omului”.Cît de străine și de neconceput sînt toate acestea în viața țărilor socialiste în care participarea în masă a poporului la creația istorică conștientă, noile relații de producție socialiste au creat premizele politice și economice ale afirmării și extinderii largi în masele celor ce muncesc a unei morale noi, cu adevărat înaintate, nobile și drepte — morala comunistă.
III. înaltele calități moral-politice 

ale tinărnlui înaintatTineretul patriei noastre trăiește epoca victoriei definitive a socialismului — victoria care reprezintă înfăptuirea celor mai înalte aspirații ale maselor muncitoare, întruchiparea
15

constituit o adevărată școală pentru dezvoltarea conștiinței revoluționare a oamenilor muncii, pentru formarea lor în spiritul moralei comuniste.Cucerirea puterii politice, făurirea relațiilor socialiste în economie au asigurat o largă răspîndire trăsăturilor moralei comuniste în patria noastră.„Ca urinare a transformărilor social-economice — spunea tovarășul Gheorghe Gheorghiy-Dej în Raportul la cel de-al III-lea Congres al partidului, — în țara noastră a luat naștere și se dezvoltă tot mai mult o morală nouă, socialistă, o nouă atitudine față de muncă, față de bunurile obștești șl îndatoririle sociale, noi relații de într-ajutorare tovărășească între cei ce muncesc".în condițiile sociale de azi ale țării noastre, morala socialistă caracterizează atitudinea și comportarea do zi cu zi a unor mase din ce în ce mai largi de oameni ai muncii. Avîn- tul cu care masele populare participă la deșăvîrșirea construcției socialiste, abnegația cu care-și dăruiesc forțele creatoare pentru a duce la îndeplinire indicațiile partidului, profundul lor patriotism, dragostea față de toate cuceririle revoluționare, creșterea rolului opiniei publice socialiste și dezvoltarea unor noi relații între oameni la locul de muncă, în familie, în societate — sînt minunate dovezi ale noii înfățișări morale a poporului nostru.Baza răspîndirii largi a moralei comuniste o constituie proprietatea socialistă asupra mijloacelor de producție. „Victoria socialismului în țara noastră a creat posibilități largi pentru dezvoltarea și înflorirea continuă a moralei comuniste, pentru transformarea ei într-o morală a întregului popor. S-a schimbat din temelii înfățișarea țării. Puternică, liberă, stăpînă pe soarta sa, Romînia a înflorit în acești ani sub soarele Republicii, s-a transformat într-o țară înaintată, ou o industrie și o agricultură socialiste, în continuă dezvoltare, o țară în care pulsează viguros întreaga viață social- culturală", a spus tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej în Expunerea la ședința solemnă a Marii Adunări Naționale cu prilejul celei de-a 15-a aniversări a proclamării Republicii Populare Romîne. „Cea mai măreață cucerire din această perioadă istorică o constituie victoria deplină a socialismului
4

gindit au fost rezervoarele la care lucraseră în cursul zilei. „Ce se întimplă cu ele ?“ — s-au gindit ei. învingînd furtuna, au pornit iute spre șantier. Unul dintre cabluri fusese, într-adevăr, rupt de vînt și rezervoarele erau în pericol. S-au apucat ei doi de lucru, dar numai după cîteva minute s-au trezit cu întreaga echipă. Fiecare se aflase într-un alt loc dar toți se gîndiseră la situația rezervoarelor și alergaseră spre șantier. Patru-cinci ore de muncă încordată, de luptă cu viscolul le-au fost necesare pentru a ancora din nou rezervoarele cu cabluri duble. Spre ora unu noaptea, ele erau în atară de price pericol.Morala comunistă proclamă drept cea mai înaltă datorie slujirea poporului, munca pentru binele societății, păstrarea și sporirea avuției obștești. Tocmai în atitudinea nouă față de muncă și față de proprietatea obștească se reflectă în primul rînd, noua fizionomie morală și spirituală a oamenilor educați în societatea socialistă.Inițiativa de care dau dovadă nenumărați tineri, fruntași în producție, disciplina fermă, liber consimțită în muncă, străduința de a-și lărgi continuu orizontul tehnico-științific, spiritul inovator curajos, pasiunea pentru nou, sînt tot atîtea elemente proprii atitudinii noi față de muncă. Atunci cînd tinerii de la uzinele „Tudor Vladimirescu" din București au pornit cunoscuta lor mișcare de masă „pentru o mai bună organizare a locului de muncă, curățenie și atitudine civilizată în producție", aceasta a fost o expresie a atitudinii noi, înaintate față de muncă. Faptul că exemplul lor a fost urmat și îmbrățișat și de alți tineri din numeroase întreprinderi este semnificativ pentru forța pe care o are exemplul pozitiv în determinarea unei atitudini înaintate față de muncă. Consfătuirile de producție, schimburile de experiență, întâlnirile cu fruntașii în muncă, extinderea pe scară largă, prin cele mai variate mijloace, a experienței înaintate sînt tot atîtea exemple grăitoare ale spiritului de întrajutorare în muncă. Atunci cînd, de pildă, Diana Chițu un tînăr șef de brigadă fruntașă din Valea Jiului, a trecut rînd pe rînd Ia conducerea mai multor brigăzi codașe pentru a le ridica în muncă, exemplul lui reprezintă tocmai o asemenea înțelegere colectivistă a vieții, a relațiilor dintre oameni.Exemple de relații tovărășești, cu adevărat prietenești în-
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Prin întregul ei arsenal ideologic și propagandistic, orînduirea burgheză îi educă pe tineri, încă din copilărie în spiritul agoniselii fără muncă, a disprețului față de oamenii muncii. într-o culegere de lecturi literare destinate copiilor în vîrstă de 11 la 12 ani — elevi ai școlilor italiene de pregătire profesională — se dă drept pildă o astfel de povestire despre un băiat american. Mama a dat băiatului cinci dolari pentru ca el să sape grădina. Băiatul însă nu se grăbea să pună mîna pe lopată. In schimb, el a împărțit grădina în parcele egale, și-a chemat colegii și le-a spus : săpați fiecare cîte o parcelă și cel care va termina primul va căpăta un dolar. Astfel, fără să-și murdărească mîinile, fără nici un efort, băiatul a obținut patru dolari. In nota la această povestire se dă următoarea concluzie „morală” : „Spiritul de afaceri — dacă nu contravine cinstei — este lăudabil. Acest băiat este șiret, dar nu necinstit. De aceea îl dăm ca exemplu de mic businessman”.Individualismul feroce, caracteristic societății burgheze, reiese din numeroase fapte. Posesorii de mari rezerve de cereale în societatea capitalistă sînt interesați să fie secetă, recoltă proastă, foamete — aceasta ridică prețurile la cereale ; doctorul burghez este interesat să fie cît mai mulți bolnavi ; juristul burghez — e interesat ca în țară să se săvîr- șească cît mai multe furturi și crime, să existe cît mai multe neînțelegeri între oameni, arhitectul burghez — ca în orașe să izbucnească mai des incendii. în condițiile existenței proprietății private, a contradicțiilor proprii societății capitaliste nenorocirile unora devin condiția de existență și chiar izvorul fericirii pentru alții.O altă trăsătură tipică a moralei burgheze o constituie fățărnicia, caracterul ipocrit. Ea camuflează legile sălbatice ale proprietății private și exploatării omului de către om prin propovăduirea fățarnică a „virtuților” religioase, a misticismului și obscurantismului.Morala reacționară a burgheziei imperialiste contemporane constituie o piedică serioasă în calea dezvoltării progresiste a societății umane. Ea se caracterizează prin lupta împotriva a tot ceea ce este nou, progresist.Morala burgheză proclamă în mod cinic ura față de om, pretinsa superioritate a unei rase față de alta, concepțiile
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idealurilor pentru care au luptat și s-au jertfit cei mai buni fii ai poporului.Nici o generație nu s-a bucurat în trecut de asemenea condiții de viață, de muncă și învățătură ca generația noastră. Socialismul a dat tinerei generații dreptul la muncă, deschi- zîndu-i larg porțile uzinelor, ale nenumăratelor șantiere care împînzesc țara, ale G.A.S.-urilor, S.M.T.-urilor și ale G.A.C.- urilor. I-a dăruit bucuria de a făuri cu puterile mîinii și ale minții sale bunuri materiale și spirituale în folosul său și al întregii societăți.Socialismul a deschis larg porțile școlilor și facultăților pentru întregul tineret.Milioane de tineri din uzine, de pe șantiere și ogoare, din școli și facultăți, pătrunși de devotament nețărmurit față de cauza socialismului, muncesc cot la cot, umăr la umăr, sub înțeleaptă conducere a Partidului Muncitoresc Romîn. spre a da viață mărețului țel: deșăvîrșirea construcției socialiste, trecerea treptată la construirea comunismului în patria noastră.Partidul îndrumă și călăuzește tînăra noastră generație să se formeze în spiritul comunismului, să-și însușească înaltele trăsături ale omului nou pentru a-și putea aduce întreaga sa contribuție la această măreață operă de desăvîrșire a construcției socialiste, pentru a fi demnă în viitor să muncească și să trăiască în comunism.Socialismul și comunismul nu apar de la sine : ele sînt rezultatul activității conștiente, entuziaste și perseverente a maselor celor mai largi conduse de partid. In etapa desăvîr- șirii construirii socialismului crește deosebit de mult rolul conștiinței celor ce muncesc, al moralei socialiste ce caracterizează într-o măsură mereu maj măre pe oamenii muncii.„Viața arată ce forță reprezintă conștiința tot mai înaltă a oamenilor muncii, identificarea lor cu interesele generale, încrederea lor în viitor, hotărîrea lor de a-și aduce contribuția la victoria deplină a socialismului. In nici o țară capitalistă, oricît ar încerca apologeții capitalismului să deghizeze regi, mul de exploatare în „capitalism popular” sau „stat al bunăstării generale", nu este cu putință o asemenea activitate plină de entuziasm, abnegație, spirit inepuizabil de inițiativă ca aceea pe care o desfășoară zecile și sutele de mii de fruntași
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din uzinele și minele noastre, șantiere, gospodării colective, gospodării de stat”.3)Partidul învață tineretul nostru să-ți însușească măsdțele principii ale moralei comuniste, să se călăuzească în permanență, în toate împrejurările vieții după înaltele ei cerințe.Datorită minunatelor condiții de viață, muncă și învățătură create de regimul democrat-popular, sub conducerea plină de dragoste și înțelepciune a Partidului Muncitoresc Romîn, datorită permanentei îndrumări din partea Comitetului Central în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, în anii puterii populare ai construcției socialiste s-a făurit un tineret nou. Pentru tînăra noastră generație au devenit caracteristice devotamentul său pentru partid și regimul democrat-popular, spiritul nobil al patriotismului socialist și internaționalismului proletar, noua atitudine față de muncă și proprietatea socialistă, vigilența și combativitatea revoluționară, înaltele trăsături morale comuniste ce caracterizează omul de tip nou : principialitatea, colectivismul, sinceritatea, modestia, curajul. Făurirea acestui tineret, formarea a mii și mii de constructori entuziaști ai vieții noi, creșterea din rîn- dul tinerei generații a numeroase padre destoinice constituie rezultatul conducerii tineretului de către partid, al grijii regimului democrat-popular.Formarea trăsăturilor moralei socialiste în rîndul tinerei generații se încadrează în procesul general al formării conștiinței socialiste a oamenilor muncii din țara noastră. In cursul desăvîrșirii acestui proces are loc o înverșunată luptă între nou și vechi, formarea noii concepții despre lume, a trăsăturilor politice morale proprii socialismului trebuind să înfrîngă influențele și rămășițele ideologiei și moralei burgheze, indiferent în ce domeniu s-ar manifesta ele.In țara noastră ideologia marxist-leninistă a devenit ideologia celor mai largi mase ale poporului. Conștiința socialistă, morala socialistă au devenit dominante. Ideologia și morala socialistă înving în lupta permanentă împotriva ideologiei și moralei burgheze și a influențelor lor. Așa cum s-a arătat în Raportul C.C. al P.M.R. prezentat la Congresul al IlI-lea al P.M.R.: „In prezent activitatea ideologică, munca
*) Gheorghe Gheorghiu-Dej : Raport la cel de-al 111-lea Congres al 

Partidului Muncitoresc Romîn, Ed. politică, 1960, pag, 100-101.

17 Din prima zi a noului an realizări însemnate în producție, la'ă, în 
fotografia noastră, doi dintre muncitorii de la Uzinele „Repu
blica" (Dumitru Ștefan și loan Buzea) efeciuînd ultima finisare 

la primele țevi, pe anul 1963.
Foto: AGERPRESde lichidare a înrâuririlor educației burgheze din conștiința oamenilor este tărimul principal al luptei de clasă, al luptei între vechi și nou” 3)Creșterea conștiinței socialiste a tineretului nostru își găsește expresia în atitudinea intransigentă, de condamnare morală a celor care mai manifestă obiceiuri izvorîte din vechea mentalitate burgheză, în faptul că majoritatea tinerilor nu pot privi cu indiferență nu numai atitudinile de delăsare în producție dar și comportările nedemne ale unor tineri în societate, în viața de familie etc. „Comunismul nu e numai în fabrica, pe ogorul, în uzina în care muncește. El e și pe stradă, în familie, la masă...”, spunea Vladimir Maiakovski.Sub conducerea organizațiilor de partid, organizațiile U.T.M. desfășoară o muncă perseverentă pentru a contribui la educarea omului nou, a unor harnici și pricepuți constructori ai socialismului și comunismului. O mare însemnătate are în această privință mobilizarea opiniei publice a tineretului împotriva a tot ce este învechit, retrograd, stimularea combativității și intransigenței împotriva oricăror influențe ale ideologiei și moralei burgheze. Dezbaterile publice cu privire la problemele comportării moral-cetățenești a tineretului așa cum s-au organizat în orașele Iași, Brașov, Tg. Mureș, Bacău, Odorhei etc., discuțiile purtate în coloanele „Scînteii tineretului” și în alte organe de presă, articolele publicate la rubrica „Să discutăm despre, tinerețe, educație, răspunderi”, articolele despre muzică, dans etc., punerea în discuția tinerilor în adunările generale U.T.M. a unor cazuri de comportare reprezintă adevărate tribune de promovare a moralei socialiste ; ele constituie o adevărată școală prin care tinerii înaintați, colectivul nu se limitează doar la criticarea și condamnarea unor atitudini și fapte nedemne ci își asumă sarcina de a îndruma și ajuta în continuare, în spirit tovărășesc, pe cei ce manifestă lipsuri, pentru a se îndrepta. Toate acestea demonstrează marea forță morală și educativă pe care o are, îndeosebi în etapa actuală, colectivitatea, opinia de masă a oamenilor, demonstrează justețea politicii partidului care subliniază însemnătatea deosebită a

Un nou libret de economii cu dobîndă 
și cîștipri în autoanismeCasa de Economii și Con- semnațiuni a Republicii Populare Romine face cunoscut, că a introdus un nou instrument de economisire : libretul de e- conomii cu dobîndă și câștiguri în autoturisme. Pentru sumele depuse pe acest libret, Casa de Economii și Consem- națiu.ni acordă depunătorilor o dobîndă anuală și, în afară de

aceasta, ciștiguri în autoturisme prin trageri la sorți trimestriale. Libretele se emit de către unitățile C.E.C. oricărei persoane care dorește să facă depuneri pe un astfel de libret. Depunerile pot fi făcute pe numele depunătorului, pe numele altei persoane sau Ia purtător.

La cluburile elevilorîn orașul Timișoara s-au organizat pe grupuri de școli cluburi ale elevilor. în afara activităților sportive permanente -- jocuri de șah, tenis de masă etc. — vor avea loc aici și acțiuni cu caracter in- structiv-educativ, activități cultural-artistice etc. menite să asigure elevilor o vacanță cît mai plăcută. Clubul școlilor medii nr. 1, 3 și 4 are în plan organizarea unui concurs gen „Cine știe cîștigă”, a unei excursii de o zi la Arad, unde elevii vor vizita complexul de sere moderne și cîteva întreprinderi industriale. Tot la același club va avea loc întîl- nirea cu studenții fruntași la învățătură ce vor povesti elevilor despre activitatea lor. Cinematograful clubului și-a început „stagiunea” cu filmul sovietic „Libelula". El va prezenta filme pe tot timpul vacanței. Elevii claselor a Xl-a vor vizita Observatorul astronomic al Universității și laboratorul de hidraulică al Institutului politehnic.Un program bogat are și clubul școlilor medii nr. 2, 5, 6 și al Școlii de muzică și arte plastice. Simpozionul literar „Poeții cîntă Republica” s-a bucurat de mult succes. Un alt simpozion a avut ca temă „Știința învinge”. Ele au fost urmate de dans. La club se organizează, de asemenea, audiții de muzică populară' și ușoară, activități sportive etc.
CORNEL VLĂDOREANU

student

Au uitat săniuțele 
și patinele...

Elevii Scolii medii din Hune
doara, în marea lor majoritate, 
au pășit pragul vacanței cu 
bucurie. Zilele de vacanță se 
anunțau bogate în activități 
interesante, distractive. Chiar 
a doua zi, un grup de elevi 
s-au întors la școală. Aveau să 
pregătească o seară culturală.

Brigada artistică de agitație 
a clasei a N-a prezenta un 
fragment din programul său. 
A urmat apoi o reuniune tovă
rășească. Peste 2 zile, în 25 
decembrie, a fost organizată 
o audiție muzicală George 
Enescu, iar peste alte cî
teva zile: concursul gen 
„Drumeții veseli" și „Drume- 
țind pe harta economică a. 
r.p.r:’

Intr-una din primele zile ale 
lunii ianuarie, elevii s-au în-

tîlnit cu maistrul jurnalist Cis- 
maș Gheorghe, de la care elevii 
au aflat multe lucruri intere
sante.

In regiunea Hunedoara 
este o iarnă frumoasă, cu 
multă zăpadă. Orașul Hune
doara dispune de suficiente 
piste pentru schi și săniuțe. Cu 
toate acestea, în programul de 
activități pe timp de vacanță, 
întocmit la Școala medie din 
Hunedoara nu este prevăzut 
nici un fel de activitate spor
tivă. Nici cel puțin întreceri de 
șah,, tenis de masă, deși există 
toate condițiile materiale. Pro
gramul de activitate în sală 
este bogat și interesant. Dar 
de ce activitățile în aer liber, 
atît de îndrăgite de elevi, sînt 
neglijate ?

LAL ROMULUS

Informați»La 4 ianuarie s-a semnat la' București Acordul privind schimbul de mărfuri și plățile pe anii 1963—1965 și Protocolul comercial pe anul 1963 între Republica Populară Romînă și Republica Populară Mongolă.
★Vineri seara a plecat spre Cairo tdv. Gogu Rădulescu, ministrul comerțului exterior al R. P. Romîne, care, la invitația dr. Abdel Moneim El- Kaissuni, ministrul finanțelor și planificării, va vizita Republica Arabă Unită.La plecare, în Gara de Nord au fost de față loan Constant Manoliu, ministrul Justiției, membri^ ai conducerii Ministerului Comerțului Exterior, Ministerului Afacerilor Externe, Attia Hahmoud Attia, însărcinat cu afaceri ad-interim al R.A.U. și membri ai ambasadei. (Agerpres)

i) Gheorghe Gheorghiu-Dej : Articole șl cuvlntări 1959—1961, Ed. 
politică 1961, pag. 180,
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judecății opiniei publice, a formelor obștești de influențare a celor ce încalcă normele vieții sociale, de combatere a manifestărilor nesănătoase ale unor elemente înapoiate ale societății.Pe măsura înaintării pe calea desăvîrșirii construcției socialiste și a trecerii treptate spre comunism, sub conducerea P.M.R., în țara noastră se dezvoltă un om nou, cu o personalitate multilateral dezvoltată, cu un profil politico-moral înaintat, educat în spiritul nobilei morale comuniste.In fața organizațiilor U.T.M. stă sarcina de a-și îmbunătăți continuu munca de educare morală, cetățenească a tineretului, să dezvolte și mai mult în rîndurile acestuia atitudinea nouă, socialistă, față de muncă, grija față de avutul obștesc, respectarea legilor statului nostru democrat-popular, să combată cu și mai multă tărie și să creeze o opinie de masă împotriva manifestărilor huliganice, cosmopolite și a tuturor obiceiurilor modului de viață descompus al lumii capitaliste, care izvorăsc dintr-o concepție străină socialismului și prezintă pericolul decăderii morale, descompunerii politice.Trebuie să simțim în permanență răspundere pentru felul cum își trăiesc tinerii cei mai frumoși ani ai vieții. Să cultivăm cu perseverență în rîndurile tineretului sentimentul demnității personale, sinceritatea, cinstea și curajul, tovărășia, prietenia, respectul față de vîrstnici, înțelegerea justă a dragostei și responsabilității la întemeierea unei familii.Un asemenea tineret, educat în spiritul moralei comuniste i are ca țel suprem al vieții sale slujirea cauzei comunismului , și militează ferm pentru transpunerea în viață a idealurilor celor mai înaintate ale omenirii.„Tineretul țării noastre, chezășie de nădejde a viitorului Republicii, spunea tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej în Expunerea la Sesiunea solemnă a Marii Adunări Naționale cu ■ prilejul aniversării a 15 ani de la proclamarea R.P.R., iși pune cu însuflețire întreaga energie creatoare în slujba orinduirii socialiste”.însuflețiți de înalte idealuri patriotice, tinerii sînt hotărîți să urmeze și în viitor îndemnul înțelept al partidului de a se forma în spiritul nobilelor trăsături ale moralei comu-
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niște pentru a fi astfel demn să participe activ alături de toți oamenii muncii la desăvîrșirea construirii socialismului și la trecerea treptată Ia comunism — minunata societate a viitorului în care el va avea fericirea să trăiască.
★Am văzut, așadar, cum a apărut și ce este morala comu- | nistă, de ce morala comunistă este cea mai dreaptă și mai nobilă morală, în ce constă superioritatea moralei comuniste asupra moralei burgheze și care sînt cerințele principale în ’ munca de educare a tineretului în spiritul moralei comu- i niște.In lecțiile următoare vom analiza principiile de bază ale moralei comuniste și modul în care ele se întruchipează tot mai mult în profilul moral-politic al tinerei noastre generații.

TEME PENTRU DISCUȚII1. Ce este morala comunistă ? Cum a apărut și s-a 
dezvoltat ea ?

2. Opoziția fundamentală dintre morala comunistă și mo
rala burgheză.

3. Oglindirea în viața și activitatea de zi cu zi a tineretu
lui nostru, a înaltelor trăsături ale moralei socialiste.

RECOMANDĂRI BIBLIOGRAFICEj V. I. LENIN : „Sarcinile Uniunilor Tineretului” — Opere 
voi. 31, Editura de stat pentru literatură politică, 1956, pag. 
256—282.GH. GHEORGHIU-DEJ : Articole și cuvlntări, 1955—1959, 
pag. 168—184. Raportul C.C. al P.M.R. la Congresul al IlI-lea 
al P.M.R., Editura politică, 1960, pag. S3—94.

★
NOTĂ: Vorbind despre morala comunistă, propagandiștii vor 

exemplifica problemele ce se ridică în lecție cu fapte concrete din 
.viața și activitatea tinerilor din colectivul respectiv de muncă.
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IN

tineretului
I u trecut cîteva săp-
I tămîni de la îhee-
' perea întrecerilor 
i sportive din cadrul 
I Spartachiadei de 

iarnă a tineretului. 
Și în regiunea Plo

iești întrecerile se desfășoară din 
plin. Numărul mare de partici
pant înscriși la Spartachiadă în 
raionul și orașul Cîmpina — 
peste 32 000 — dopedește că aici 
există o preocupare atentă, pen
tru antrenarea tinerilor în com
petiție, și deci, și o experiență 
bună în mobilizarea unei largi 
mase de tineri la aceste între
ceri.

Mobilizați 
U.T.M. din 
Cîmpina și 
I.R.E.P., „I. 
din
2 000—3 000 de tineri au ame
najat pîrtii pentru săniuțe, schi 
ori, patinoare. Cele mai mari 
pîrtii de schi pe care tinerii se 
întrec au fost amenajate în ora
șul Cîmpina, pe dealurile Musce
lul și Drăgăneasa. La Moreni pe 
dealul Singerișului, în comuna 
Teșila pe Valea Negrea și Dealul 
Negrosu, iar la Sinaia pe Piscul

de organizațiile 
Uzinele mecanice 
Poiana Cîmpina, 

C. Frimu”-Sinaia și 
alte întreprinderi, peste

înfrajulorare... Fiecare dintre 
cei doi studenfi (Institutul po
litehnic din Galafi) a studiat 
pentru examene. In comun 
însă, problemele mai grele se 

elucidează mai ușor.

RAIONUL CÎMPINA:

Mii de tineri participă la întreceri
Cîinelui și la Cota 1 400. Nume
roase alte pîrtii pentru schii și . sportive ca : 
săniuțe au mai fost amenajate și 
la Bușteni, Azuga, în diferite co
mune vecine cu poalele munți
lor. De asemenea, la cele 
două ștranduri din Cîmpina, la 
Sinaia, pe terenul de handbal și 
pe terenurile sportive de vară 
din Moreni au fost amenajate 
patinoare, pe care tinerii se în
trec zilnic. La toate cluburile, 
colțurile roșii și căminele cultu
rale — în sălile amenajate pen
tru întrecerile sportive — se 
desfășoară cu regularitate după 
un program minuțios întocmit, 
întreceri entuziaste la diferite 
discipline sportive.

Ce metode au fost folosite 
pentru mobilizarea tinerilor la 
aceste întreceri ?

Cu ocazia adunărilor de dări 
de seamă și alegeri în cadrul or
ganizațiilor U.T.M., problema 
participării tineretului la între
cerile sportive prevăzute în regu
lamentul spartachiadei a fost viu 
discutată.

Paralel cu aceasta, în cadrul 
comitetului orășenesc și raional 
U.T.M. Cîmpina au fost instruite 
peste 359 de cadre ale organiza

țiilor U.T.M. și ale asociațiilor 
secretari de comi

tete U.T.M., instructori superiori 
de pionieri, președinți ai asocia
țiilor sportirVe, profesori de edu
cație fizică și membri ai comi
siilor pe ramuri de sport. Iar la 
Sinaia, cu sprijinul Federației 
romîne de schi, a fost organizat 
un curs de cincisprezece zile 
pentru reîmprospătarea cunoștin
țelor celor aproape 50 de arbitri, 
instructori voluntari și preșe
dinți ai asociațiilor sportive din 
cadrul raionului.

Regulamentul de desfășurare 
nl spartachiadei a fost multipli
cat în sute de exemplare și difu
zat imediat.

Astfel, cu sprjinul comisiilor 
— acolo unde a fost nevoie — 
au fost procurate încă 500 pe
rechi de schiuri din care 100 
perechi pentru performanțe, 80 
de mese de tenis de masă, 50 de 
echipamente pentru luptători, 
35 de perechi de pantofi speciali 
pentru haltere, 150 de noi garni
turi de șah, au fost confecționa
te, de asemenea, pe plan local 
peste 38 haltere simple. O acti
vitate deosebită au depus mem
brii comisiilor respective și

pentru amenajarea a 71 de săli 
pentru desfășurarea întrecerilor 
sportive în orașele raionului și 
69 de săli la sate.

Pentru ca toate întrecerile să 
se desfășoare bine, comisiile de 
organizare a spartachiadei și-au 
împărțit membrii pe sectoare. 
Aceștia i-au ajutat pe tineri să 
întocmească programe care cu
prind datele precise la care au 
loc întrecerile, locul unde se des
fășoară acestea, sistemul de des
fășurare (turneu ori eliminato
riu), numărul participanților care 
se vor prezenta la diverse dis
cipline, activiștii care vor fi pre- 
zenți din partea asociațiilor spor
tive și organizațiilor U.T.M. etc.

O altă măsură mult apreciată 
de către concurenți a fost și mo
bilizarea și folosirea sportivilor 
clasificați. De altfel, în fiecare 
asociație 
festivă a început prin prezenta
rea unui 
întreceri 
concurenți și sportivii clasificați. 
De pildă, jucătorul de șah de ca
tegoria a IlI-a, inginerul Lauren- 
țiu Oancea de la I.R.E.P., a dat 
un simultan cu șase tineri din a- 
ceasta întreprindere, înscriși la 
concurs. Cu bobinatoarea Letiția 
Niculescu, electricianul Enache 
Nicolae, tehnicianul Decebal Că
limări și alții. în urma acestei 
demonstrații s-au mai înscris în 
concurs încă 28 de tineri.

Merită apreciată grija și spri
jinul acordat de organizațiile 
U.T.M. din raion tinerilor care 
s~au înscris în concurs, dar nu 
cunosc destul de bine regulile 
sportului respectiv și nici felul 
cum pot cuceri măiestria acelui 
sport. în această privință un me
rit deosebit îl au tinerii de la 
schelele petroliere Cîmpina și 
Moreni. în cadrul întrecerilor de

sportivă, deschiderea

program compus din 
demonstrative între

patinaj și schi de pildă, sînt ti
neri muncitori care nu alt pus 
niciodată pe picior schiul ori pa
tina. Participanfii experimentați 
îi învață și pe începători cum să 
patineze ori să schieze. Ba, mai 
mult. Uneori tinerii veniți să în
vețe aceste sporturi atrăgătoare 
nici nu fac parte din aceeași or
ganizație U.T.M., ori asociație 
sportivă. Așa se întimplă, de 
pildă, la Moreni pe Dealul Singe' 
rișului, unde alături de schiori 
încercați, vin țineri din satele 
învecinate. Rugăminții acestora 
de a învăța schiul, organizația 
U.T.M. și tinerii petroliști din 
cadrul schelei, le'au răspuns 
prietenește, ajutîndu'i să învețe 
cum să alunece pe pîrtii.

Comitetele orășenești U.T.M. 
Cîmpina, Băicoi, Bușteni, Sinaia, 
Azuga au preluat la timp această 
inițiativă valoroasă.

Fără a intra în amănunte, tre
buie să amintim însă că pe plan 
regional nu se întimplă același 
lucru. Experiența și activitatea 
comisiilor de organizare a Spar
tachiadei de iarnă a tineretului 
din orașul și raionul Cîmpina, 
a comitetelor orășenești U.T.M. 
din cadrul acestui raion este ne
cesar să fie cunoscută mai bine 
de Comisia regională de organi
zare a Spartachiadei de iarnă a 
tinerelului și într-un timp relativ 
scurt, popularizată și aplicată și 
în celelalte raioane. Folosirea 
unei astfel de experiențe bune 
ar putea face ca în regiunea 
Ploiești în întrecerile Sparta
chiadei să fie antrenate mase 
toș mai largi de tineri doritori 
să practice un sport, în zilele de 
iarnă.

DUMITRU STAN activist
ION TEOHARIDE

Din experiența 
unui post utemist 

de control fruntaș 
(Urmare din pag. I) nomisirea mercurului și re- . condiționarea tablourilor de distribuție la partida de electricieni etc. De obicei, aceste . propuneri le, afișăm Ia gazeta nostului. Tovarășii din conducerea administrativă iau cunoștință și ne răspund ce măsuri vor lua.în preajma noului an și noi ne-am făcut bilanțul muncii. Am putea spune că majoritatea acțiunilor organizate au avut eficacitate. Acest lucru se datorește în mare măsură îndrumării pe care o primim din partea organizației U.T.M. îmi amintesc că era un timp cînd ne ocupam de fel de fel de probleme, numai de Dro- ducție nu. In vreme ce mulți tineri absentau, noi scriam la gazetă despre baluri, sau alte probleme care nu aveau contingență cu sarcinile noastre. Priil analizele și instructajele trimestriale făcute în cadrul . comitetului orășenesc U.T.M., instruirile lunare făcute în cadrul atelierelor noastre, ne-am elucidat bine problemele care ne revin și în acest, fel am putut să acționăm în direcțiile importante pentru bunul mers al producției.Anul acesta, întreprinderii noastre de. reparat material rulant îi revin sarcini sporite. Este vorba în primul rînd de îmbunătățirea calității reparațiilor. Aceasta va fi problema nr. 1 a tuturor acțiunilor noastre.

Frumosul este în permanentă 
prezent în viaja și activitatea 
muncitorilor Fabricii de trico
taje de la Agnita, 
Brașov, 
samblu 
mănuși

regiunea 
lată o vedere de an- 
a seefiei de tricotat 
din lînă și fire de 

relon.

Foto a AGERPR&S

La practica cu viitorii constructori
(Urmare din pag. I)

tul „Onișcic" prin aplicarea că- 
icia se realizează și economie de 
material și de muncă și se spo
rește totodată rezistența stâlpi
lor. în urma sprijinului primit 
din partea inginerilor care pre
dau tehnologia în cadrul școlii și 
a inginerilor de pe șantiere, 
maiștr.. și-au însușit repede aces
te metode avansate de muncă și 
au trecut la realizarea lor în 
practică cu elevii.

Se desprinde însă din aceste 
cazuri cît de necesar este ca mai
ștrii care instruiesc pe ucenici 
să fie la curent cu noutățile în 
domeniul construcțiilor și să cu
noască bine, ei înșiși, ceea ce li 
se predă elevilor în cadrul șco
lii, să fie, în același timp și buni 
pedagogi.

Iată de ce trebuie ca între 
școli și maiștrii care conduc e- 
fectiv practica elevilor să existe 
o strînsă colaborare. Pentru a- 
ceasta e bine ca maiștrii care

ucenici, să nu fie 
la iui trimestru la 

la 
de 
A-

răspund de 
schimbați de 
altul, sau chiar de la lui an 
altul. Rezultatele obținute 
Condor Alexandru, de Balasz
lexandru și de alți maiștri care 
s-au ocupat mai mulți ani la rind 
de practica ucenicilor sînt con
vingătoare.

Un sprijin substanțial trebuie 
să i primească maiștrii și munci
torii de pe șantiere de la res
ponsabilii de practică din partea 
școlii. Acest rol îl pot îndeplini 
doar cadrele didactice de specia
litate, adică cei care predau teh
nologia. E adevărat că cei patru 
ingineri încadrați la școală trec 
uneori pe șantiere și se intere
sează de activitatea elevilor, dar 
aceasta nu se poate numi activi
tate de îndrumare a practicii, în
drumare ce trebuie să aibă un 
caracter permanent, organizat. 
Din ce cauză se întâmplă acest 
lucru ? Dispozițiile în vigoare 
prevăd că îndrumarea practicii 
constituie o sarcină didactică care

poate fi atribuită ca normă unui 
cadru de specialitate sau repar
tizată în completare celor care 
nu au catedră completă. La Școa« 
la profesională de construcții din 
Cluj nu există însă aceste con
diții. Toți profesorii de speciali
tate au catedră completă și de 
aceea îndrumarea practicii pe 
șantiere a fost dată in seama in
ginerilor care predau tehnologie, 
ca activitate metodică. Iată o 
problemă căreia în trimestrele 
următoare direcțiunea școlii va 
trebui să-i dea mai multă aten
ție.

Organizațiile U.T.M. din ca
drul șantierelor trebuie să-și în
scrie și ele mai mult în preocu
pările lor problemele privind 
pregătirea ucenicilor prezenți la 
practică. La șantierul noului in
stitut de oncologie, ucenicii par
ticipă la multe acțiuni inițiate 
de organizația U.T.M. a șantie
rului, sînt invitați la adunări în 
care se discută problemele pri
vind producția, munca și cow

portarea tinerilor. Ucenicii sînt 
astfel pregătiți ca la absolvirea 
școlii să participe activ la activi
tatea șantierului. Experiența or
ganizației U.T.M. de la Șantierul 
„Oncologie’9 (secretar Trifan Lu
cia) trebuie s-o dezvolte și orga
nizațiile de pe celelalte șantiere 
unde fac practică ucenicii. Și în 
această privință este necesară o 
colaborare, o activitate comună 
a organizației U.T.M. din școală 
cu organizațiile de pe șantiere.

Am scos în evidență doar cî
teva din aspectele ce dovedesc 
că practica pe șantiere a viitori
lor constructori pe care-i pregă
tește Școala profesională din 
Cluj s-a îmbunătățit simțitor în 
acest an școlar. Dar, din cele 
arătate se vede că există posibi
lități suficiente pentru ca în tri
mestrele următoare școala, în 
colaborare cu conducerile șantie
relor, înlăturînd lipsurile semna
late, să ridice instruirea practică 
pe șantiere la un nivel și mai 
înalt*

Po vestea anilor

__ J

La cinematograful „Patria" 
rulează filmul pe ecran panoramic

O producție a studiourilor sovietice Autor: Alexandr Dovjenko Regia : Iulia SolnțevaNikolai Vinogranovski, Svetlana Jgun, Boris Andreev, Vasili Merkuriev și Zinaida Kirienko în completare, documentarul sovietic „NEVA" Orele de spectacol; 11—15—18—21



în sprijinul păcii 
și dezarmăriiLONDRA 4 (Agerpres). — Săptămînalul „Tribune” publică un articol al observatorului său, Fletcher, care critică politica militară a guvernului englez în legătură cu acordul său de a primi racheta americană „Polaris”.Cerînd ca politica externă a țării și programul în domeniul apărării să fie orientate spre dezarmare și nu spre înarmare, Fletcher cere să se ia măsurile necesare pentru obținerea păcii Și securității în Europa și anume : renunțarea Angliei la cursa înarmărilor nucle

are, lichidarea pe teritoriul ei a bazelor americane, reglementarea problemei Berlinului occidental și încheierea unui pact de neagresiune între țările N.A.T.O. și țările Tratatului de la Varșovia.
★

CIUDAD DE MEXICO 4 (A- 
gerpres). — Federația muncito
rilor revoluționari a remis pre
sei o declarație, în care chea
mă clasa muncitoare a Mexi
cului să lupte pentru pace în 
întreaga lume, pentru coexi
stență pașnică și autodetermi
narea popoarelor.

N. S. Hrușciov va participa 
la cel de al Vl-lea Congres 

al P. S. U. G.
MOSCOVA 4 (Agerpres). — 

TASS transmite : Răspunzînd invitației adresate de Comitetul Central al P.S.U.G., Comitetul Central al P.C.U.S. a ho- tărît ca la Congresul al Vl-lea
al Partidului Socialist Unit din Germania, care se deschide la 15 'ianuarie, să participe o delegație a P.C.U.S., condusă de N. S. Hrușciov, prim-secretar al C.C. al P.C.U.S.Evoluția situației din

LEOPOLDVILLE 4 (Agerpres). 
După ce au ocupat joi importau' 
tul centru minier Jadotville for" 
țele O.N.U. și"au continuat 
înaintarea spre Kolwezi, ultimul 
punct de sprijin important de 
care mai dispune Chombe în Ka
tanga, transmite agenția France 
Presse. Potrivit ultimelor știri, 
avangarda forțelor O.N.U. a Îna
intat deja 35 km pe șoseaua spre 
Kolw.ezi Această localitate se 
află la 160 de km de Jadotville. 
80 de mii de locuitori ai Jadot" 
ville'ului sînt lipsiți de energie 
electrică în urma acțiunilor de 
sabotaj puse la cale de merce" 
nari înainte de a părăsi orașul. 
Numeroase instalații ale uzinelor 
societății „Union Miniere” (la 
Jadotville se află peste trei sfer
turi din instalațiile industriale 
din Katanga ale acestei societăți) 
au fost distruse de mercenari. 
Observatorii relevă, pe de altă 
parte, ușurința surprinzătoare cu 
care forțele O.N.U. au ocupat 
orașul, deși Chombe amenințase 
cu o rezistență înverșunată. Uni
tățile africane ale trupelor lui 
Chombe nu s"au arătat dispuse 
însă să-i urmeze pe mercenarii 
albi întro luptă „pe viață și pe 
moarte”. Astfel, orașul a fost o- 
cupat aproape fără luptă. De 
partea forțelor O.N.U. au fost 
înregistrați zece răniți. Mai mu Iți 
mercenari au fost capturați de 
către forțele O.N.U.

Acțiunea încununată de succes 
de la Jadotville a provocat iri
tare în anumite cercuri. Potrivit 
agenției France Presse, în planu- 
iile autorităților O.N.U. de la 
New York nu se afla efectuarea 
unor operațiuni militare de ase
menea amploare. Inițiativa con
tinuării operației de la Elisa" 
bethville a fost luată, potrivit 
aceleiași agenții, de autoritățile 
locale ale O.N.U. din Congo, 
care și-au dat seama că succesul 
operațiunii din Elisabethville ar 
fi fost, ca și în trecut, lipsit de 
importanță dacă nu ar fi fost 
consolidat prin dislocarea unor 
trupe ale O.N.U. și în alte centre 
importante ale Katangăi. Agenția 
arată că înaintarea victorioasă a 
forțelor O.N.U. spre Jadotville nu 
ar fi fost dorită de forurile 
O.N.U. de la New York și ar fi 
urmarea a ceea ce anumiți diplo- 
mați de la O.N.U. denumesc „re
beliunea generalilor O.N.U.”. Joi 
seara a plecat de urgență în

Congo secretarul general adjunct 
al O.N.U., Ralph Bunche. France 
Presse subliniază că plecarea 
precipitată a lui Bunche la Leo
poldville urmărește să pună ca" 
păt acestei „rebeliuni”. Această 
apreciere pare cu atît mai vero
similă cu cît în același timp la 
New ^ork a fost dată publicității 
o declarație a secretariatului ge
neral O.N.U. care conține o pu
nere la punct categorică. Agen
ția lasă să se înțeleagă că este 
vorba de un rezultat al presiu
nilor anumitor puteri occidentale 
care cer să se pună capăt acțiu
nii întreprinse în ultimele zile 
de forțele O.N.U. din Congo.

Pe de altă parte, la New York 
s-a anunțat că. din cauza evolu
ției evenimentelor din Congo, se
cretarul general al O.N.U.. U 
Thant, șra ainînat vizita oficială, 
pe care urma să o facă la 5 ia
nuarie în Jamaica, pentru jumă
tatea lunii februarie.LEOPOLDVILLE 4 (Agerpres). — Lupte violente între trupele O.N.U. și jandarmeria katangheză au continuat în cursul zilei de 4 ianuarie pe șoseaua care leagă orașul Jadotville de Kolwezi, ultimul punct întărit pe care îl mai menține secesionistul Chombe în Katanga.între timp, atît în tabăra separatiștilor katanghezi cît și în cercurile politice interesate în exploatarea bogățiilor Katangăi se întreprind eforturi disperate pentru oprirea ofensivei trupelor O.N.U. și salvarea lui Chombe. Agenția Reuter relatează că, potrivit surselor informate, guvernele Marii Britanii, S.U.A. și Belgiei, au început la 4 ianuarie tratative diplomatice urgente asupra situației din Katanga. „Cele trei guverne, arată a- genția, au căzut de acord că înapoierea imediată a lui Chombe în capitala Katangăi, Elisabethville, ar fi în folosul tuturor celor interesați*.La rîndul lui „președintele" Chombe a primit vineri un grup de ziariști occidentali la „cartierul său general" din Kolwezi și le-a declarat că „este dispus să poarte convorbiri cu secretarul general al j O.N.U., U Thant". Chombe a pus însă ca o condiție a aces-

Val de greve 
în lumea capitalului

VIETNAMUL DE SUD: 0 ÎNSEMNATĂ
VICTORIE A FORȚELOR PATRIOTICE

SAIGON 4 (Agerpres). — Bă
tălia de peste 20 de ore care 
s-a desfășurat în zilele de 2 și 3 
ianuarie în delta fluviului Mekong, 
între trupele lui Ngo Dinh Diem 
și forțele patriotice din Vietnamul 
de sud s-a încheiat cu o înfrin- 
gere zdrobitoare a militarilor ngo- 
dihdiemiști. După cum transmite 
agenția Associated Press, aceasta 
a fost lupfa cea mai sîngeroasă și 
a prilejuit cele mai mari pierderi 
de pînă acum „forțelor de sprijin” 
nord-americane.

Comandanții superiori americani 
au încercat să explice eșecul o- 
fensivei ngodinhdiemisfe prin 
„confuzia” trupelor sud-viefname- 
ze. In legătură cu aceasta, agen
ția Reufer scrie că „un episod 
tragic" al bătăliei l-a constituit 
bombardarea soldaților lansați în 
ofensivă împotriva patrioților sud- 
vietnamezi de propria lor artile
rie. In urma bombardamentului, 
arată agenția, frei soldați au fosf 
uciși și 12 grav răniți. Generalul 
american Robert H. York, care se 
afla în zona bombardată împreună 
cu doi ziariști, a reușit Cu greu să 
se salveze.

Agenția Associated Press men
ționează că „deși sursele ameri
cane au afirmat că pierderile tru
pelor de guerilă sint mari, patru
lările ulterioare au găsit prea pu

ține semne ale pierderilor acesto
ra”. Aceeași agenție, citind surse 
ale observatorilor din Saigon, scrie 
că „bătălia s-a încheiat cu o vic
torie a forțelor de guerilă".

★
SAIGON 4 (Agerpres). — Refe- 

rindu-se la înfrîngerea suferită de 
forțele armate diemisto-americane 
în noaptea de 2 spre 3 ianuarie, 
cînd acestea au dezlănțuit cea mai 
mare ofensivă din cursul războiu
lui nedeclarat din Vietnamul de 
sud împotriva forjelor patriotice, 
corespondentul din Saigon al a- 
genției United Press International 
relatează următoarele : „Forjele
de guerilă, mult inferioare ca nu
măr forțelor diemiste, au cauzat 
una dintre cele mai mari, costisi
toare și umilitoare înfrîngeri ar
matei sud-vietnameze și ofițerilor 
americani în luptele duse în 
delta fluviului Mekong. Un bafalicti 
de guerilă compus din 200 de oa
meni a susținut o luptă de o zi îm
potriva trupelor guvernamentale 
care erau de 10 ori mai nume
roase și aveau sprijinul avioane
lor, artileriei și carelor blindate”.

„Consilierii americani, continuă 
corespondentul, sânt decepționați 
și mînioși pentru că trupele sud- 
vietnameze au eșuat într-una din 
tre cele mai mari verificări în ce 
privește pregătirea lor de luptă,

după atîfia ani de instrucție"sub 
conducerea consilierilor americani.

Corespondentul relevă faptul că 
„americanii au criticat, după ex
presia lor, lipsa de agresivitate a 
comandanților diemiști. Americanii 
sînt mînioși ca urmare a faptului 
că atît de mulți camarazi de-ai lor 
au fosf uciși sau răniți în această 
luptă, cere a fost pierdută, se 
scuză ei, înfrucît au pierdut con
trolul asupra operațiunilor militare 
in desfășurare, atunci cînd trupele 
de guerilă i-au atacat prin surprin
dere”.

Focul rachetelor, al tunurilor și 
mitralierelor, bombardamentele 
sălbatice din avioane și firul mor- 
tierelor nu au putut împiedica în
frîngerea dezastruoasă a diemiști- 
lor siliți să ordone încetarea ope
rațiunilor militare și dezangajarea 
trupelor diemiste de forțele de 
guerilă pentru a. evita sporirea 
pierderilor în oameni și materiale”.

unei universități a- 
mericane. Obiectivul
aparatului fotografic 
l-a surprins alături de 
soția sa, în locuința 
lor, în timp ce răs
pund numeroaselor 
scrisori de încurajare 
și admirație care so
sesc zilnic pe adresa 

lor.

După cum se știe în 
pofida tuturor ame
nințărilor și persecu
țiilor la care este su
pus tînărul de cu
loare Meredith din 
partea autorităților 
rasiste din S.U.A., el 
urmează cursurile

DIFICULTĂȚI

tor convorbiri încetarea înaintării trupelor O.N.U. și a declarat că în caz contrar el este gata să lupte. După cum relevă însă un corespondent al aceleiași agenții, „armata katangheză. este în prezent în debandadă, fără ordine, fără speranțe și fără disciplină".în ciuda acestor eforturi, I numeroși ziariști occidentali, citind surse politice din capitalele vestice, consideră că „cariera" lui Chombe se apropie de sfîrșit. „La Londra — scrie corespondentul agenției Associated Press — vineri au apărut semne noi că guvernul englez este resemnat față de posibilitatea ca aventura secesionistă a lui Chombe să fie aproape terminată și ca prăbușirea definitivă a liderului katanghez să fie apropiată".

FINLANDA:

Dsschidc-rea 
expoziției: 

„Monumente 
arheologice 
romînești”

HELSINKI 4 (Agerpres). 
— La 2 ianuarie a.c. a a- 
vut loc în orașul Jyvasky 
(Finlanda) deschiderea ex
poziției „Monumente arheo
logice romînești", organizată 
de comitetul național fin
landez pentru U.N.E.S.C.O.

In cuvîntul său de deschi
dere, directoarea muzeului 
central al Finlandei din Jy
vasky, Srkko Valjakka, a 
vorbit despre cultura și 
istoria poporului nostru, 
precum și despre imporian- 
ța pe care o acordă statul 
romîn cercetărilor arheo
logice.

JAPONIA : Aspect din timpul unei manifestații studențești care a a- 
vut loc la Tokio, penfru condiții mai bune de studiu, pentru o re
formă a învălămînfului. Așa cum se poate vedea din fotografia de 
mai sus poliția a intervenit cu sălbăticie pentru a împrăștia pe de

monstranți.
■raso

SCOLII BRITANICE
■ ! roblema învăță- mîntului în Anglia

; începe încă de la vîrsta cea mai fragedă de școlarizare. Aceasta pentru că există un număr foarte limitat de locuri în școlile elementare. Este tipic pentru întreaga politică de în- vățămînt a guvernului conservator faptul că acesta a găsit cu cale să reducă numărul construcțiilor de noi localuri școlare. Acum 10 ani au fost trecute pe o „listă neagră" 600 de școli elementare, care nu mai puteau funcționa nici dacă li s-ar fi făcut reparații generale. Dar ele funcționau totuși. Astăzi, din numărul acestora mai sînt încă folosite 500 de școli. Toate au fost construite cu mult înaintea celui de al doilea război mondial și un guvern care ar fi voit să aloce sumele necesare putea remedia situația în cîțiva ani. Dar, în loc de aceasta, guvernul a luat măsuri exact contrare. Cînd autoritățile locale care poartă răspunderea pentru activitatea școlilor elementare doresc să îmbunătățească situația clădirilor, guvernul le pune în cale noi și noi piedici. In ultimii doi ani, bugetul a prevăzut reduceri de aproape jumătate a alocațiilor pentru învățămînt : de la 230 milioane de lire sterline la 115 milioane de lire. Același lucru s-a întîmplat și în bugetul pe 1963. Alocațiile au fost reduse de la 117 milioane de lire sterline la 60 milioane de lire sterline. Ministerul învățămîntului a aprobat numai 615 proiecte de construcții dintr-un număr de 3.568.O problemă grea e aceea a cadrelor didactice care sînt cu totul insuficiente, ceea ce face ca în fiecare clasă să existe un

contingent de elevi mult mai mare decît cel normal pentru buna desfășurare a procesului de învățămînt.O altă dificultate pe care o resimt nu numai școlile dar și părinții, o constituie un anumit
Corespondență 

telefonică din Londra

examen care se dă la vîrsta de 11 ani și care constă din trecerea unor anumite probe. Pe baza lor se hotărăște tipul de învățămînt pe care-1 va urma copilul pe viitor. Adică dacă va merge la „grammar school" (școală specială) sau la o școală medie umanistică sau tehnică. Întrucât majoritatea celor care intră la universitate trebuie să treacă prin „grammar school", a- ceasta înseamnă că întregul viitor al copilului este decis la frageda vîrstă de 11 ani. Experții în problemele învățămîntului sînt cu toții de acord că singura soluție ar fi o școală generală — unele dintre a- cestea există de pe acum —• în care copiii să obțină o cultură multilaterală. Dar așa cum stau lucrurile în prezent, 65 la sută din copii trebuie să învețe în școlile medii umanistice.în unele regiuni mai există încă tipuri învechite de școli în care învață laolaltă copii din categorii de vîrstă diferite, încă acum 35 de ani se hotă- rîse ca asemenea școli să fie desființate, dar ele continuă să funcționeze.Pentru copii soluția cea mai bună la ora actuală o prezintă desigur, „grammar school" dar în prezent ele nu pot fi frecventate decît de cel mult 40—•

50 la sută din elevi din cauza numărului lor redus. Firește, pentru copiii celor bogați lucrurile „se aranjează" ușor. Pentru suma de 4—5 000 de lire sterline pe an, ei învață la așa zisele „public schools" (școli publice) care în pofida numelui ce-1 poartă sînt de fapt în serviciul exclusiv al bogătașilor, adică școli particulare.Singura speranță de a do- bîndi o schimbare sensibilă a actualului sistem o constituie sporirea substanțială a numărului de profesori, majorarea salariilor acestora, cu alte cuvinte mărirea alocațiilor pentru învățămînt pe socoteala reducerii bugetului militar umflat. LANCE FANSOM

GRECIA: Acțiuni 

pentru sporirea alocațiilor 

destinate invățămintuluiATENA. — în ședința sa extraordinară, Comitetul executiv al Partidului Uniunea Democrată de stingă a adoptat hotărîrea de a sprijini activ lupta tineretului grec pentru sporirea alocațiilor pentru învățămînt. După cum relatează ziarul „Avghi”, Comitetul E- xecutiv E.D.A. a chemat poporul grec să sprijine lupta justă a tineretului și a subliniat că problema învățămîntului este o problemă a întregului popor de rezolvarea căreia depinde dezvoltarea economiei și culturii poporului, asigurarea drepturilor tineretului la învățămînt și democratizarea sistemului de învățămînt în Grecia.Pentru conducerea acestei lupte și acordarea de ajutor tineretului, Comitetul Executiv a creat un comitet special al E.D.A. în problemele învățămîntului.
<-

însemnări
Comics și crimă

ț
4

Attlcc despre implicațiile aderării
Angliei la Piața comunăLONDRA 4 (A-gerpres). — Fostul prim-ministru laburist al Angliei, Attlee. a rostit în seara zilei de 3 ianuarie un discurs radiotelevizat cu prilejul împlinirii a 80 de ani. în cuvîntul său, Attlee s-a referit la problema aderării Angliei la Piața co

mună. arătînd că ea reprezintă o uniune pur europeană foarte închisă”. A- derarea Angliei la ea. a adăugat vorbitorul, ..constituie o încălcare a unității Commonwealthului”. „Intrînd în Comunitatea Economică . Europeană am face ' un mare pas înapoi".

Referindu-se la relațiile dintre țările occidentale și țările socialiste, Attlee a exprimat ideea că în ultimă instanță va fi stabilit „un modus vivendi rational”, cu alte cuvinte, vor fi create condițiile pentru coexistența pașnică.

dewea, lata cu părul blond și buclat, în vîrstă
15 ani, obișnuia să iasă seara la plimbare împre
ună cu părinții ei.

într-una din zile însă, Swea a dispărut de acasă. 
Căutările disperate ale părinților s-au dovedit a 
ii zadarnice și în cele din urmă aceștia s-au adre
sat poliției. Cercetările au început abia după

două zile dela disparția fetei. In momentul cînd a fost găsită, 
Swea nu mai era în viață. Ea fusese batjocorită și apoi ucisă 
de tînărul Walter Twenin. Criminalul se presupune că era 
prietenul ei și nu avea mai mult de 17 ani. Înfățișarea lui 
exterioară era marcată de o pieptănătură neglijentă, lăsată 
să-i acopere gulerul scurtei de piele pe care se vedea încrustat 
semnul bandei de minori Bronks din care făcea parte. Desco
perit de poliție într-un bar și întrebat apoi dacă cunoaște 
unde a dispărut fata, Twenin a declarat fără teamă și remuș- 
cări, sfidînd poliția, că a săvîrșit crima „pentru că el a vrut pur și simplu să ucidă". Cu expresia feței cît se poate de se
nină și liniștită, de parcă nu s-ar ii întîmplat nimic, ucigașul 
a condus polițiștii la locul unde se găsea cadavrul. Ascuns 
îritr-o grămadă de gunoi la periferia New-Y or Icului, cadavrul 
feței oferea o imagine înspăimântătoare. Pe 
criminalul încrustase cu un cuțit de desfăcut 
tul „Sex".

Depozițiile prietenilor lui Twenin au scos„Walter citea foarte multe comicsuri și broșuri galbenă din seria „Sex și viol".
Propovăduitorii „modului de viață american", 

asemenea literatură otrăvitoare în cantități industriale, nu fac 
altceva decît să mărească proporțiile delicventei juvenile în 
S.U.A., obținînd profituri fabuloase. Nu de mult, ziarul „CHI
CAGO TRIBUNE" relata că : „Educația culturală a tineretului american se află la cel mai coborît nivel... Presa, radioul, televiziunea, literatura polițistă și pornografică concurează la titlul de cea mai eficace școală pentru huligani și criminali".

In cazul de fată este cît se poate de limpede de unde a în
vățat tînărul Walter Twenin să ucidă cu atîta sînge rece.

G. GACIU

trupul victimei, 
conserve cuvin-

la iveală că : cu coperta
propagînd

I
BUENOS AIRES 4 (Agerpres), 

Un puternic val de greve ia am
ploare in Argentina) în sprijinul 
revendicărilor cu privire la plata 
salariilor restante

Două sute de muncitori au o 
cupat fabrica de ceramică din 
localitatea Irupe. Numeroase alte 
întreprinderi. între care si uzina 
metalurgică din Teubal silit. de 
asemenea, ocupate de muncitori 
care cer plata salariilor

Cinci sute de muncitori de la 
Uzinele metalurgice din locali
tatea Rosario au organizat o de
monstrație pe străzile orașului, 
cerînd să fie reprimiți la lucru. 
Aceștia au fost conccdiati pentru 
că au organizat o grevă in spri
jinul cererii cu privire la plata 
salariilor.

In localitatea Santiago del 
Estero funcționarii de stat au 
declarat o grevă de 24 de ore și 
au organizat o demonstrație ce' 
rînd să li se plătească salariile 
restante pe 3—4 luni.

In provincia Salta, toți func
ționarii ' tribunalelor se află în 
grevă cerînd 'mărirea salariilor. 
Judecătorii tribunalului provin
cial și-au dat demisia

Demisia liv A. DeanWASHINGTON. — Agențiile occidentale de presă anunț"' că la 4 ianuarie Arthur Dean, conducătorul delegației S.U.A. la Conferința Comitetului celor 18 state pentru dezarmare de Ia Geneva și-a prezentat demisia președmtelui Kenne

PARIS 4 (Agerpres). — La 
3 ianuarie 10 000 de mineri 
de la minele de potasiu din 
Alsacia (partea de est a Fran
ței) au declarat o grevă de 24 
de ore în semn de protest îm- . 
potriva măsurilor reacționare I 
luate de guvern în domeniul 
asigurărilor sociale in indus- I 
tria minieră. La grevă iau i 
parte și 90 la sută din func
ționarii acestor mine. Secțiile , 
locale ale partidelor comunist j 
și socialist din orașul Vittel \ 
(Alsacia) au adoptat o rezolu- \ 
ție comună de solidaritate eu 
minerii de la minele de pota- j 
sin, care luptă pentru satisfa- , 
cerea revendicărilor lor.ROMA 4 (Agerpres). — La 4 ianuarie circulația autobuzelor ; in Roma și în întreaga provin- i cie Lazio a fost întreruptă ca urmare a unei greve generale de 24 ore declarată de șoferii de autobuze. G'reva a paralizat transporturile de pasageri în orașul Roma, în suburbiile sale, precum și transporturile pe șoselele provinciei Lazio.
dy. în legătură cu aceasta, un purtător de cuvînt al Agenției pentru dezarmare și control asupra armamentelor, a declarat că Dean a demisionat din proprie inițiativă și că intenționează să renunțe la activități publice.

MOSCOVA. — După cum se anunță din observatorul Mir. nîi, exploratorii polari sovietici au efectuat cu succes descărcarea și transportarea pe țărm a încărcăturilor de pe bordul navei Diesel-electrice „OBI”. La Mirnîi s-au adus 267 tone de încărcături, inclusiv patru avioane și cinci puternice autotractoare pe șenile.• DJAKARTA — Parlamentul Republicii Indonezia a adresat un apel Uniunii interparlamentare, în care o cheamă să întreprindă măsuri pentru încetarea imediată a războiului colonial împotriva poporului din Brunei.
Cuba : Sădirea

,,Parcului prieteniei”

• HAVANA — Cîteva sute de 
persoane s-au adunat la 3 ianuarie 
în pitoreasca localitate balneară 
Santa Maria, aflată la 20 km de 
Havana. Delegați din 61 de țări 
ale lumii care au participat la săr
bătorirea împlinirii a 4 ani de la 
victoria revoluției cubane au ve
nit la Santa Maria pentru a sădi 
„Parcul prieteniei". Peste 2 500 
de puieți au fost sădiți de ei pen
tru a înfrumuseța si mai mult 
acest colțișor pitoresc de pe teri
toriul liber al Americii și ca 
amintire pentru eroicul popor 
cuban.BELGRAD. — Potrivit statisticilor oficiale la 31 decem

brie 1962, populația Iugoslaviei se cifra la 18.958.000 locuitori.WASHINGTON. — Intr-un raport întocmit de Luther Hodges, ministrul comerțului al S.U.A., cu privire la perspectivele economice ale Statelor T'^ite. se apreciază că în anul iy63 ritmul în care va progresa economia S.U.A. va fi „prea lent pentru a putea asigura deplina folosire a resurselor țării”.
• WASHINGTON — Agenția 

United Press International anunță 
că înăsprirea divergențelor din 
cadrul pactului atlantic cu privire 
la politica nucleară a determinat 
convocarea unei conferințe între 
președintele Kennedy, secretarul 
de stat Rusk și Thomas Finletter, 
reprezentantul S.U.A. în Consiliul 
N.A.T.O. Conferința a fost convo
cată de urgență de către președin
tele Kennedy, care se află în pre
zent la Palm Beach., după ce a 
primit mesajul ce i-a fost adresat 
de președintele de Gaulle în care 
acesta își menține punctul de ve
dere în legătură cu crearea unei 
forțe atomice proprii.

Greva tipografilor 
din New York• NEW YORK. — Agenția France Presse anunță că Ia 3 ianuarie negocierile dintre reprezentanții proprietarilor de ziare din New York și ai Sindicatului tipografilor, pentru 

a pune capăt grevei tipografilor declarată la 8 decembrie, au fost aminate sine die, în- trucît în prezent nu se întrevede nici un progres spre soluționarea crizei.• NEW YORK. — La 4 ianuarie, greva docherilor din porturile de pe coasta Atlanticului și a golfului Mexic intră în cea de-a 13-a ziPARIS. — Agenția U.P.I. transmite că generalul Lyman Lemnitzer, noul comandant suprem al forțelor armate ale N.A.T.O. a anunțat desfășurarea unor manevre ale forțelor aeriene N.A.T.O. pe teritoriul R. F. Germane între 14 și 17 ianuarie. La aceste manevre vor participa pe lingă forțele armate militare americane staționate în Europa și cîteva grupuri de armată ale forțelor americane care vor fi transportate în Europa de la baza lor din Kansas.DELHI. — După cum transmite agenția Press Trust of India, în statul Assam în virtutea „legii cu privire la a- părarea Indiei" au fost arestați trei comuniști, printre care T. Gogi, secretarul Comitetului orășenesc din Dibrugarh al partidului comunist. Potrivit relatărilor aceleiași agenții, lunea trecută in Assam, pe baza 

legii sus-menționate au fost arestate 13 persoane.DELHI — în dimineața zilei de 4 ianuarie în statul Uttar Pradesb (India) s-au ciocnit două trenuri de pasageri.Accidentul, relatează agenția France Presse, s-a soldat cu 35 de morți și 60 de răniți.
PARIS. — La 4 ianuarie, pre

ședintele Franței de Gaulle a pri
mit pe ambasadorul S.U.A. la Pa
ris, Charles E. Bohlen, la cererea 
acestuia din urmă, cu care a avut 
o convorbire în problema propu
nerii președintelui Kennedy de a 
transmite Franței rachete „Polaris" 
pentru constituirea așa-ziselor 
„forțe atomice de șoc anglo-fran- 
co-americane“ în cadrul N.A.T.O.

Potrivit relatărilor coresponden
tului din Paris al agenției U.P.I., 
această întrevedere a avut loc 
„după ce a devenit cunoscut că 
guvernul francez refuză cu hotări- 
re să abandoneze planurile pentru 
crearea unei forțe nucleare inde
pendente franceze". După întreve
dere, Bohlen a refuzat să facă ori
ce declarații privind amănuntele 
convorbirii sale cu președintele de 
Gaulle, mărginindu-se să declare 
că după părerea sa „aceste trata
tive vor dura incă multă vreme".PARIS. — Adunarea Națională își încheie la 4 ianuarie dezbaterile asupra proiectului de lege guvernamental prevă- zînd instituirea unei curți pentru securitatea statului, care are sarcina de a reprima ceea ce Consiliul de Miniștri 

a denumit, „subversiune". Deputății opoziției parlamentare au criticat proiectul guvernamental și l-au calificat drept o jurisdicție de excepție, sau mai bine zis un tribunal excepțional.
S.U.A. : Din cauza gerului 

a fost compromisă 
recolta de citrice

NEW YORK 4 (Agerpres). — In 
statul Florida, peste 90 la sută 
din recolta de citrice a suferit pa
gube din pricina gerurilor care au 
bîntuit în mijlocul lunii decembrie 
a anului trecut. Comunicînd acest 
fapt, departamentul agricol al 
statului a arătat, de asemenea, că 
în ceea ce privește speciile mai 
tirzii de citrice s-a păstrat doar cu 
ceva mai mult de 30 Ia sută din 
recoltă. Din această cauză prețu
rile citricelor au sporit brusc.

Un proces 
îără precedent

PARIS — La sfîrșitul acestei 
luni, în orașul Caen va începe un 
proces fără precedent : 60 de șar
latani originari din toate colturile 
Franței vor fi inculpați pentru 
exercitarea ilegală a medicinii și 
farmaciei.

Afacerea datează din 1960 cînd 
poliția judiciară, în cursul unei 
percheziții la un „laborator" de 
„biologie estetică și dietetică" a 
descoperit o mare cantitate de 
droguri pseudo-farmaceutice, în 
același timp cu lista clienților la
boratorului.

® DAMASC — Postul de radio 
Damasc a anunțat că în noaptea 
de 3 ianuarie patrioții omanezi au 
lansat două puternice atacuri prin, 
surprindere în localitățile Najwa 
și El-Awadi, în care sînt concen
trate însemnate forțe militare bri
tanice. Trupele britanice au sufe
rit grele pierderi în oameni și 
muniții.

• CAIRO. — Postul de radio 
Cairo a anunțat ca prințul Feisal, 
primul ministru al Arabiei Sau- 
dite, a ordonat mobilizarea gene
rală a forțelor armate din întreaga 
țară pentru a face față chipurile, 
după cum a declarat el, „unei 
agresiuni străine și pentru a întări 
securitatea internă". Această mă
sură are, evident, drept scop în
ceperea unor noi acțiuni agresive 
împotriva regimului republican din 
Yemen.

BONN — La 4 ianuarie a sosit 
la Bonn secretarul general al 
N.A.T.O., Stikker, care urmează 
să se întîlnească cu cancelarul 
Adenauer.NEW YORK — La 4 ianuarie poliția din orașul Haverhill (statul Massachusetts) a a. pelat, după cum transmite a- genția U.P.I., la ajutorul public pentru descoperirea hoților care au furat, în urmă cu o săptămînă. o statuie din clubul Pentucket. Interesant este faptul că statuia furată purta denumirea... „Diogene și lampa lui în căutarea unui om cinstit !”.REDACȚIA șl ADMINISTRAȚIA, București Piața MScînteii“, TeL 17.60.10, Tiparul; Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii*.


