
Proletari din toate țările, uniți-vă!
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datorită participării regu
la cursuri, studiului maie- 
predate și a unei bogate

didactice 
mai mari 

mijlocul 
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CUNOȘTINȚE TEMEINICE,

la biblioteca Uzinelor de tuburi „Republica" din Capitală, Dumitru Adăr, 
posibilitatea să-și însu- 
lucrează.

In aceste zile de iarnă colectiviștii din comuna Valul lui Traian, regiunea Dobrogea, 
învață, își însușesc știința agricolă. Sala spațioasă de la sediul gospodăriei a căpă

tat aspect de școală.

Citiți în pagina a II*a reportajul intitulat:

CARTEA
TEHNICĂ—

UN PREȚIOS 
AJUTOR

IN MUNCA 
NOASTRĂ

artea fehnicS și-a cîștiga} în uzina 
noastră mulfi prieteni în rîndurile ti
neretului. Și e firesc să fie așa. Teh
nica modernă cucerește pe fiecare zi 
ce frece noi terenuri, se aplică pe 
scară largă în toate sectoarele de ac
tivitate ale uzinei. A fi la curent cu

cele mai noi cuceriri ale tehnicii este acum, o ne
cesitate imperioasă. Imaginea unui strungar ori a unuj 
rectificator, a unui lăcătuș ori a unui muncitor din 
turnătorie, cercetînd o carte de specialitate în stare 
să-l ajute la rezolvarea unei chestiuni practice ivite 
în procesul de producjie, este astăzi o imagine 
obișnuită în uzină.

Biblioteca tehnică din uzină precum și cele 14 
biblioteci tehnice din sectoare — al căror fond de 
cărți, reviste romîneșfi și străine se apropie de 
11 500 exemplare — numără peste 400 cititori per

manent dintre care majoritatea sînt tineri. Cifra 
aceasta nu exprimă însă numărul total al cititorilor 
pentru că foarte mulfi au propriile lor biblioteci pe 
care le îmbogăfesc continuu cu ajutorul standurilor 
din uzină, în general, bine aprovizionate.

In cadrul complexulqi de măsuri luate de comi
tetul U.T.M. în vederea antrenării masei largi de 
tineri la acțiunea de ridicare continuă a calificării 
profesionale s-a discutat într-o ședință și despre 
necesitatea răspîndirii cărții tehnice. Ca urmare, 
birourile organizaților de secții au fost îndrumate 
să acorde atenția cuvenită acestei probleme. In pre
zent multe organizați U.T.M. din secții și sectoare 
sprijină colectivul bibliotecii tehnice în această 
muncă. Unele organizați U.T.M. de secți au reco
mandat ca bibliotecari utemiști bine pregătiți. In 
sectorul de prelucrare mecanică, de pildă, oficiul 
de bibliotecari îl fac utemiștii Emeric Boldijar și 
Tiberiu Burgus. Ei afișează cu regularitate lista cu 
cărȚile noi apărute, expun aceste cărfi în vitrinele 
special amenajate, antrenează ingineri, maiștri care 
fac la gazeta de perete scurte prezentări. Cărfi le 
de mare contingenfă cu profilul sectorului ca de 
pilo'ă „Fonte și oțeluri", „Tratament termic", „Teh
nologia metalelor" și altele au circulat pe la mulfi 
tineri care le-au citit la recomandarea bibliotecarilor. 
„Cartea strungarului", de pildă, a fost citită de toț 
strungarii din sector.

In alte organizați s-a discutat această problemă 
șl tn cadrul unor adunări generale U.T.M., arătîn- 
du-li-se tinerilor importanfa cărții tehnice, folosul 
acesteia în activitatea lor practică. Acest lucru s-a 
făcut la sectorul montaj, la sculerie și în alfe locuri.

La sectorul monta] peste 20 de tineri sînt cititori 
pasionați ai cărfilor de specialitate. Ei au înre
gistrat progrese serioase în ceea ce privește orga
nizarea locului de muncă, ridicarea calității produ
selor. Din rîndurile celor mai activi cititori ai lite
raturii tehnice da specialitate s-au ridicat numeroși 
inovatori, rațonalizatori ; cartea tehnică i-a ajutat 
pe mulfi tineri să găsească soluții bune pentru re
zolvarea unor probleme legate de procesul de pro
ducție. Tînărul Silviu Bonda — de pildă — în urma

ANDREI BOERU, 
inginer 

PETRE RUSU, 
lăcătuș sculer 

ADALBERT ENGHY, 
controlor tehnic
VASILE BOBIȘ 

maistru

Cea de-a doua etapă a festiva
lului filmului la sate se desfășoară 
in peste 100 de localități din ra
ioanele Aleșd, Criș și Oradea. Cit 
de popular este azi cinematogra
ful la sate reiese și din faptul că 
numai în primele 20 de zile de la 
începerea celei de-a doua etape a 
festivalului, filmele prezentate în

n secția laminoare a 
Uzinelor „Republi
ca” un afiș mare ne 
atrage atenția : „La- 
minoriști, știați că 
prima săptămînă 
din „Luna propa

gandei tehnice” vă este dedica* 
tă vouă ? Vă așteptăm marți la 
club”.

Laminatorul Ștefan Stan de Ia 
laminorul de 6 țoii ne vorbește 
despre acțiunile interesante care 
au avut loc în această săptămînă.

— Expunerile ținute de ingi-

tineretului
Muncitor
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Magazme noi
parterul noului 

bloc cu șapte etaje din 
centrul orașului Plo
iești a fost dat în folo
sință un mare magazin 
de desfacere, avînd ra
ioane de manufactură, 
confecții de damă și 
bărbătești, încălțăminte

ale produselor indu
striale și alimentare au 
mai fost date în folo
sință zilele acestea în 
orașele Buzău, Cîmpi- 
na, Tîrgoviște. Băicoi, 
și în alte centre munci
torești din regiunea 
Ploiești.

Unități de desfacere (Ager preș)

Nicolae Radu și Dragu State din secția laminor 3 țoii au 
șească noi cunoștințe în meseria în care

Viitori specialiști în industria 
metalurgică și constructoare de mașini

Alăfuri de strungari, fre
zori, oțelari ori laminatori, 
școlile profesionale și teh
nice din industria metalur
gică și constructoare de ma
șini pregătesc tineri pentru 
meserii noi, legate de ne
voile economiei noastre na
ționale: mecanici pentru lo
comotive Diesel electrice, 
specialiști în televizoare, su
dori pentru procedeele au
tomate, turnători de preci-

zie etc. Nouă este și înde
letnicirea de a construi trac
toare, combine, mașini de 
cusut, motorete, biciclete. 
In aproape 30 de meserii se 
pregătesc elevii școlilor 
profesionale și tehnice din 
această ramură de produfie. 
Numărul lor a ajuns anul 
acesta la 52 000, cu 9 000 
mai mulț decît în anul tre
cut.

Prin grija partidului și gu-

vernului acești tineri învață 
și se califică în mod gratuit. 
La dispoziția lor stau ate
liere pentru practică, labo
ratoare, cămine și cantine. 
In vederea însușirii unor 
cunoștințe și deprinderi te
meinice de căfre elevi, pe 
lîngă fiecare școală vor lua 
ființă anul acesta noi cabi
nete de desen, cabinete 
tehnice.

rupele 123, 124 și 
125 din anul 2 ma- 
tematică-mecanică 
al Facultății de 
matematică, au dat 
primul examen : la 
„ecuații diferenția- 

„Rezuliatele sînt bune. 
Prezența la examene integrală, 
ceea ce reflectă pe deplin pre
gătirea temeinică din timpul a- 
hului" — remarca profesorul 
universitar D. V. Ionescu.

Munca perseverentă a 
denților, îndrumați atent de 
cadrele universitare, a 
roadele scontate. Primul exa
men a marcat începutul unei 
sesiuni calitativ superioare ce
lorlalte. O adevărată sesiune a 
calității. Majoritatea calificati
velor înscrise pînă acum în 
carnetul de student sînt de 8, 
9 și 10. De altfel, lucrul acesta 
este oglindit și de mediile ge
nerale obținute de grupele a- 
mintite: grupa 123 — media 
8,62, grupa 124 — 8,20, iar gru
pa 125 — media 8,27. Trebuie 
remarcat faptul că la grupa 123 
notele de 9 și 10 constituie 
majoritatea.

Numărul studenților al căror 
nume ar trebui notate la rubri
ca fruntașilor este mare. Iată 
cîțiva: Bărbulescu Aurelia, Do- 
brotă Carmen, Hadragy Antal, 
din grupa 123, Totoli Gabriela, 
Micu Doina, din grupa 125, Las- 
lău Stela, Lucaci Aurelia, Ren- 
di Stela, din grupa 124 și alții. 
De fapt, numărul celor care au 
luat note maxime este de 15. 
Majoritatea răspunsurilor au 
fost solid bazate pe cunoștințe 
temeinice însușite printr-o jus-

sili

| La învătămîntul agrozootehnic de 3 ani
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Economii
prin muncă patriotică

Mașini și utilaje
moderne în mine
Minele Lupeni, Petrila, Lonea, Aninoasa, Dîlja și 

alte exploatări au primit primele utilaje noi din a- 
cest an. Conform prevederilor planului, minerii vor 
primi anul acesta peste 3 000 de vagoneți de mină, 
1 200 ciocane pneumatice și perforatoare, numeroa
se mașini de încărcat cărbune și de extracție, loco
motive electrice. în subteran vor fi instalate benzi 
transportoare în lungime totală de 22 000 m și alte 
utilaje.

Valoarea investițiilor alocate în acest an pentru 
dotarea minelor cu noi mașini și utilaje se ridică Ia 
circa 133 milioane lei.

(Agerpres)

cinematografe și de cele cinci ca
ravane au fost vizionate de 78 000 
colectiviști și alți oameni ai mun
cii. Paralel cu numeroasele filme 
artistice, în sprijinul celor ce sint 
cuprinși în învătămîntul agrozoo
tehnic de masă au fost prezentate 
peste 150 filme documentare.

Odată cu desfășurarea festivalu-

lui, are loc o intensă activitate de 
popularizare a cărții la sate, 
holurile cinematografelor au 
organizate standuri de cărți 
domeniul agriculturii, de știință 
popularizată, beletristică etc.

(Agerpres)
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tă înțelegere a noțiunilor pre
date, printr-un studiu temeinic, 
ritmic, susținut cu egală perse
verență în tot cursul trimes- 
tiului. Studenții, deși numai în 
anul II, posedă o gîndire mate
matică corectă, în formare, ca
racterizată printr-o logică judi
cioasă, putere de sintetizare și 
sistematizare, tn răspunsurile 
lor, studenții au întrebuințat o 
tehnologie adecvată specificu
lui disciplinei studiate.

Aceste rezultate au fost posi-

bile 
late 
riei 
bibliografii.

Întîlnirile cu cadrele didacti
ce, discuțiile organizate despre 
datoria studenților de a învăța, 
lupta desfășurată împotriva 
mediocrității, analizele din ca
drul adunărilor generale U.T.M. 
asupra felului cum studiază 
studenții și-au dovedit eficaci
tatea. Organizația U.T.M. îm
preună cu asociația studenților 
au stabilit și alte măsuri con
crete pentru însușirea temeini
că și perseverentă a cunoștin

țelor predate. S-a controlat cu 
atenție frecvența studenților la 
cursuri și pregătirea zilnică la 
seminarii. Studenții care nu 
frecventau cursurile cu regu
laritate sau care nu se prezen
tau pregătiți la seminarii erau 
discutați în adunările grupelor 
sau anului. Cadrele 
și studenții din anii 
au venit adesea în 
studenților din anii 
și le-au vorbit despre cele mal 
bune metode de studiu. Încă 
înainte de începerea sesiunii 
de examene s-au organizat 
consultații pe materii. In ca
dru] acestora erau aprofunda
te, cu ajutorul cadrelor didac
tice, capitole înțelese într-o 
măsură mai mică de către stu- 
dențl. S-au organizat meditații 
la care a participat întreaga 
grupă. După ce studenții au 
terminat de parcurs materia, 
au discutat în grupe mici asu
pra celor învățate. Astfel de 
discuții fixau mai bine cunoș
tințele acumulate, asigurau o 
înțelegere mai aprofundată a 
noțiunilor.

Examinarea primelor 3 grupe 
din anul II matematică-meca- 
nică a scos la iveală și 
neajunsuri. Unii studenți 
treuneac Vasile, Kolozs 
dor, Stuparu Mircea etc) 
ță formal și nu gîndesc sufi
cient, încă nu și-au însușit în 
Întregime terminologia specifi
că disciplinei. Alți studenți nu 
au acordat o atenție destul de 
mare esenței teoriei, posibilită
ților ei de aplicare. Evident, 
astfel de lucruri reduc eficaci
tatea celor învățate.

Rezultatele bune și foarte 
bune obținute în general de 
studenții celor două grupe re
levă o muncă plină de pasiune 
pentru dobîndirea unei temei
nice pregătiri.

Tinerii din regiunea Oltenia, 
mobilizați de organizațiile U.T.M., 
participă activ la realizarea prin 
muncă patriotică a unor lucrări de 
interes obștesc. Ei au lucrat la ri
dicarea a circa 1 000 construcții 
zootehnice și social-culturale. în 
același timp ei au defrișat și au 
redat agriculturii peste 1 000 hec
tare de teren, au plantat în masiv 
sau în zona drumurilor comunala 
peste 300 000 de pomi, au curățit 
de mărăcinișuri însemnate supra
fețe de pășuni și finețe etc.

Bilanțul realizărilor muncii vo
luntare desfășurată de tinerii din 
regiune în anul care a trecut ara
tă că in acest fel s-au realizat e- 
conomii în valoare de peste 24 
milioane lei.

(Agerpres)

PAUL SILAGHY 
lector universitar

IOAN RUS 
corespondentul 

Scînteii tineretului' 
pentru regiunea Ciul

Hotărîrea muncitorilor Uzinelor 
„1 Mai" din Ploiești este de a 
trimite petroliștilor instalații de 
foraj de bună calitate realizate la 
nivelul tehnicii moderne. Nicolae 
Poferășoiu și Iosif Molnar sînt lă
cătuși montoși. Fotoreporterul i-a 
surprins lucrînd la montajul pom-' 
pei triplex pentru instalația de 

foraj 4 LD.
Foto : AGERPRES

-j—ș o poveste simplă 
r-ț la mijloc. O po- 

veste de dragos
te pe care o poți adu
na într-un rînd — cu 
chipul iradiat de lumi
na iubirii al celor doi, 
cu așteptările și Intll
nirile lor fermecătoare, 
cu bucuria echilibrată 
și sobră a părinților 
— drumul întîlnirii lor 
în viață trasînd o li
nie dreaptă pe zăpada 
albă a 
Calculul 
zestrei, 
cîntărită 
de alta pînă Ia bănuț, 
n-a umbrit clipa nemă
surată în frumusețe a 
întîlnirii celor două 
inimi într-o singură 
bătaie. Pețitoarele n-au 
bătut drumurile de la 
o casă la alta, ci ei, 
cei tineri și părinții 
lor, au consfințit acest 
act de înaltă răspun
dere, iără „pirostriile" 
grotești și danțul peni
bil al „nunții Galileii".

El, Traian Moise, 
este muncitor. Are 26 
de ani și a fost multă 
vreme secretarul orga
nizației U.T.M. din 
sat pînă tind a intrat 
să lucreze într-o uzi
nă din Moreni. Ea, El
vira Dudău, e locții
toare a secretarului 
comitetului U.T.M. în 
Valea Lungă Gorgotă. 
El e comunist, ea ute- 
mistă. Convingerile lor 
de viață au coincis pe 
deplin și în ceea ce 
privește felul în care 
lșl vor sărbători căsă
toria. Dimineața, gi
nerele a plecat cu un 
grup de băieți la mi
reasă acasă. Mireasa 
îl aștepta gătită în ro
chi» albă, alături de 

(Continuare în pag. a Ul-a)

prietenele ei. De aici, 
mirele și mireasa, îm
preună cu băieții și 
fetele care li însoțeau, 
au mers la sfatul 
popular. Aici, în pre
zenta părin/ilor, a 
președintelui sfatului, 
a secretarului comite
tului de partid și a 
multor tineri din sat a 
avut Ioc oficierea că
sătoriei. Toți cei pre
zent! i-au felicitat pe 
tineri, le-au urat feri
cire în viafa. Apoi a 
Început petrecerea. Fe
tele și băieții, împreu- 

cu mirele și mirea-

Sinulescu a venit. Ti
nerii l-au înconjurat 
imediat cu bucurie. 
Oaspetele era așa cum 
și-l închipuiau și ei : 
tînăr, blond, cu ochii 
albaștri, prietenos și 
deschis.

— Credeam că n-o 
să mai veniți, îi spu
se ginerele. Drumul e 
foarte greu.

— Trebuia să mă tin 
de cuvlnt. Am promis 
că o să vin să vă cînt 
și am venit. Mi-ar face 
mare plăcere să știu 
că prin cîntecele mele 
o să vă fac amintirea 
acestei zile mai fru
moasă.

Curînd s-au așezat 
mesele (pe care, evi
dent, la loc de cinste 
se aflau tradiționalele 
sarmale) și în cinstea 
celor doi tineri s-au 
ridicat primele pahare. 
Atunci în sală a răsu
nat vocea cunoscută a 
lui Benone Sinulescu, 
catiielată și unduioasă, 
ca sunetul frunzei de 
pădure : „Eu fi-am iu
bit ochii tăi...".

Cîntecul părea anu
me făcut pentru cei 
doi sărbătoriți, ilus- 
trînd parcă însăși 
biografia lor. Da, și el, 
mirele, a fost plecat în 
armată, iar ea, așa 
cum spune cîntecul, 
I-a așteptat cu credin
ță și dragoste. Tot 
așa cum spune cînte
cul, și ei și-au jurat 
credință pentru tot
deauna, ca Împreună 
să-și clădească ferici
rea în viață.

..J
— Nici nu mai țiu minte de j. 

cînd nu s-a mai organizat Ia noi , 
o „Joie a tineretului”. Poate și ( 
datorită faptului că nu avem or- ( 
chestră. Eu — și ca mine sînt !■ 
mulți tineri — am vrea să în* f 
vățăm să cîntăm la un instru* ( 
inent. Comitetul sindicatului ne-a j- 
promis acum un an că va deschi- ( 
de un cerc de instrumentiști, dar ( 
nu s-a făcut încă nimic. Săptămî* 
ua aceasta, ne spune Vasile Co* ( 
stea, lăcătuș, trebuia să se orga- ( 
irizeze o „Joie a tineretului”, | 
care se anuuța interesantă. Un ( 
simpozion „Nicolae Labiș”, jocuri l 
distractive și dans. Dar cu două j- 
zile înainte am fost anunțați că ( 
se amină din... lipsă de spa-J 
țiu. Sala de spectacole a fost „în* ( 
chiriată” de conducerea clubului I 
pentru un spectacol de estradă. | 
Dar nici spectacolul nu a avut ( 
loc. Și chiar dacă ar fi avut loc, 1 
„Joia tineretului” 1 
organiza întfuna din cele 
săli pe care Ie are clubul.

Lăcătușul Vasile Pușcașu 
elev la liceul seral. De aceea, în ( 
discuție se referă la programul de j 
sîmbătă după amiază, zi în care j 
seraliștii au cele mai multe ore ( 
libere : „Filmul care rulează la [ 
club l-am văzut do mult în oraș. j 
Ce aș fi vrut să fao în această (

LIVIA ANDREI [
(

După lec]ii, micii școlari șe înfîlnesc o dală pe săptămînă la Casa pionierilor din Galati. Unul din
tre punctele de atracția pentru ei este cercul de pian.

Ia timpul liber, la club
neri, întîlnirile cu autorii cărți
lor „Laminarea” și „Tehnologia și 
utilajele laminorului”, întîlnirile 
cu colectivul controlului tehnic 
de calitate, vizionarea unor filme 
documentare, expozițiile de cărți 
tehnice și de produse de bună 
calitate, diagramele, desenele, 
prototipurile și machetele de ino
vații, punctele de consultații — 
ne-au îmbogățit orizontul de 
cultură tehnică, au răspuns celei 
mai actuale preocupări ale colec
tivului nostru.

Dar nu numai laminoriștii au 
avut o săptămînă dedicată lor. 
A doua săptămînă a fost dedica
tă strungarilor, a treia lăcătuși
lor, iar a patra energeticienilor.

Acestea au fost zile cînd tinerii 
s-au simțit îndemnați să meargă 
la club. Motivul ? Simțeau mai 
mult decît oricînd că viața lăca
șului lor de cultură pulsează în 
același ritm cu viața uzinei.

Dar, din păcate, multe din ace
ste manifestări cultural-educative 
au rămas acum de domeniul unor 
amintiri frumoase.

Ce se întîmplă în aceste zile la 
club ? De pildă la sfîrșitul săp*

tămînii trecute, după terminarea 
zilei de muncă a primului schimb, 

în clădirea modernă nu găsim 
pe nimeni. Deschidem ușa sălii 
de spectacole : scena este cufun
dată în întuneric. Ce tristă e o 
sală de spectacole goală ! Ală
turi, în sala de conferințe, scau
nele, frumos aranjate ca într-o 
expoziție, stau într-o încreme

marți — o conferință, miercuri
— spectacolul Teatrului popular 
cu piesa „Oameni și umbre” ; 
joi — spectacol dat de Teatrul 
C.F.R. Giulești cu piesa „Hoții și 
vardiștii” ; vineri — repetiție la 
cor ; sîmbătă — film ; duminică
— film.

Desigur, sînt acțiuni interesan
te dar cîți tineri au participat

O DISCUȚIE CU TINERI DE LA UZINELE 
„REPUBLICA" DESPRE ACTIVITATEA 

CLUBULUI

nită așteptare. La etaj intrăm 
în alte trei săli spațioase, de a- 
semenea, pustii. Ba nu. în sala de 
șah se află doi pasionați jucă
tori.

în biroul său, directorul clu
bului (Cristian Constantinescu) 
meticulos și concentrat planifi
că... spectacolele Teatrului popu' 
Iar. Ne uităm pe programul săp- 
tămînii :

Luni : Teatrul popular repeți j

la

ele ? Și Ia ce anume s-a limitai 
această participare ?

Dacă vom aminti că piesa Tea
trului popular prezentată de mai 
multe ori pe scena clubului a fost 
văzută de majoritatea muncitori
lor uzinei, că expunerea care a 
avut Ioc marți se adresa, prin 

specificul ei, unui număr de 35 de 
muncitori (care nu sînt înscriși 
în alte forme de ridicare a califi
cării), că repetiția e... repetiție 
(la ea au fost numai coriștii) r«-

iese limpede că în această săptă
mînă programul clubului nu a 
izbutit să antreneze masa mare a 
tinerilor. Sala a fost plină doar 
Ia spectacolele de joi, sîmbătă și 
duminică.

Am stat de vorbă cu țineri des
pre programul acestei săptămîni, 
despre acțiunile culturale la care 
ar vrea să participe.

Despre organizarea la club a 
unor concursuri pe meserii, a 
unor simpozioane tehnice, întîl- 
niri pe profesii nc-a vorbit ingi
nerul Lia Spirit :

— Că asemenea acțiuni se 
bucură de un viu interes din 
partea tinerilor ne-a dovedit-o 
„Luna propagandei tehnice”.

— Jurnale vorbite, seri de în
trebări și răspunsuri pe diverse 
teme ale politicii interne și in
ternaționale, pe teme de știință 
și tehnică, care ne ajutau să cu
noaștem și să aprofundăm multe 
lucruri interesante, nu s-au mai 
ținut de mult — ne spune tînă
rul Ion Văcăreneo de la 
mecanică.

Strungarul Alexandru 
noscu ne*a vorbit despre 
tineretului”^

secția

Anto* 
„Joii»

anilor tineri, 
meschin al 

numărată și 
de o parte si

nâ

sa,

s-ar fi putut j
“ **’i patru (

este (

au dansat pînă spre 
seară.

Dar iată că în toiul 
petrecerii, in sat so
sește un oaspete de 
seamă: cunoscutul cîn- 
tăreț de muzică popu
lară Benone Sinulescu. 
Cu două săptămîni 
înainte de nuntă, mi
rele a scris o scrisoa
re la București: „To
varășe Benone, În sa
tul nostru cîntecele 
dumneavoastră sini 
cunoscute de toată lu
mea. Vă 
foarte des 
v-am văzut
zor. Ne-ați face o mare 
bucurie dacă ați veni 
la noi la nuntă. Oa
menii vor să vă cu
noască". Si Benone

ascultăm 
Ia radio, 
la televi-
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n aceste zile
iarnă, colectiviștii I 
.ân comuna Valul* 
lui Traian, regia-■ 
nea Dobrogea, ■ 
iau parte ia un in- ■ 
ieresant proce-i de I

învățămînt agricol. Sala spa- _ 
țioasă de la sediul gospodăriei | 
a căpătat aspect de școală. 
Aici, 90 de cursanți, înscriși la | 
cele două cercuri de învăță- * 
mint agrozootehnic de 3 ani, | 
ascultă eu interes, de două ori ■
pe săptănună expunerile lec- a 
torilor despre metodele avan- S 
sate de sporire a producțiilor - 
vegetale și animale. Planșele, | 
graficele, mulajele, mostrele _ 
unor produse din gospodăria I 
colectivă ii ajută să înțeleagă * 
mai bine lecțiile. O gazetă de I 
perete intitulată : „CE INVĂ- ■ 
ȚĂM ANUL ACESTA Și CE ■ 
ÎNVĂȚĂM AZI ?” le face cu- R 
noscută cursanților tematica ■ 
lecțiilor. Astfel, ei pot citi din fi 
timp cărți și broșuri care îi a-- 
jută la pregătire. Pentru cei 9 
care nu sînt înscriși ia învă
țămîntul agrozootehnic de trei I 
ani s-a organizat la căminul" 
cultural un ciclu de conferințe I 
pe teme agrozootehnice. ■

în pagina noastră vă pre- | 
zentăm cîteva aspecte despre"

învățăm noi, ca să-i putem învăța și pe alții

felul cum se desfășoară învă- ■ 
ț&mîntul agrozootehnic în a-| 
Ceasta. U’nîpr.fiî'vă

a și în anii treeuți, 
lectorii sînt ingi
nerul agronom și 
inginerul zooteh- 
nician.

— Avem o oa
recare experien

ță în predarea lecțiilor — ne 
spunea de curînd inginerul 
agronom Virgil Badea — și 
totuși, de fiecare dată, noi ne 
pregătim cu aceeași emoție. 
Iată cum procedăm : cu o zi, 
două înainte de lecția respec
tivă, consultăm acasă sau la

sediul gospodăriei manualele 
pentru învățămîntul agrozoo
tehnic, editate de Consiliul 
Superior al Agriculturii. Dar 
numai asta nu e deajuns. Noi 
trebuie să cunoaștem mai mult 
decît ceea ce le vom preda co
lectiviștilor. Deci, consultăm 
și alte materiale de specialita
te : manualul inginerului agro
nom, notițele din facultate, 
diferite cărți și broșuri. De 
pildă, înainte de predarea lec
ției „Organizarea și planifica
rea muncii în G.A.C.” mie

mi-au folosit foarte mult e- 
xemplele din cartea „întărirea 
economică organizatorică a 
gospodăriilor agricole colecti
ve” de C. Gruici și S. Hartia.

De multe ori însă este 
necesar să consulți nu numai 
manualele, ci și revistele și 
presa de specialitate. Aici gă
sești întotdeauna ceea ce este 
nou în știința agricolă și de 
aceea noi am făcut abonamen
te la multe din aceste publi
cații. Totuși, pentru pregătirea 
noastră, numai atît n-ar fi su

ficient. Toate aceste lucrări 
trebuie să aibă o strînsă legă
tură cu practica din gospodăria 
colectivă în care lucrează 
cursanții, De aceea, întotdeau
na, culegem exemple concrete 
din activitatea de zi cu zi din 
colectiva noastră. Bineînțeles 
că pentru fiecare lecție facem 
un plan detailat într-un caiet 
după care predăm, în care sînt 
cuprinse toate aceste lucruri.

— Dar dumneavoastră cum 
vă pregătiți în vederea pre

dării lecției ? — am întrebat-o 
pe tovarășa Ileana Badea.

— La bază e răspîndirea ex
perienței înaintate — a glumit 
dînsa. Chiar dacă aceasta se 
face pe plan familial. De mul
te ori eu particip la lecțiile pe 
care le predă Virgil și, cînd 
mi se pare că lecția nu-i „la 
înălțime”, critica își spune 
cuvîntul. Trebuie să spun însă 
că atunci cînd și el participă 
la o lecție de-a mea nu-mi 
rămîne dator în această pri
vință...

Fiecare lecție

o lecție model

■ m luat parte la cîteva lecții 
ținute în cadrul cercurilor 
agrotehnic și zootehnic. Una 
dintre aceste lecții la cercul 
agrotehnic, cea care se refe
rea la eficiența gunoiului de 
grajd in ridicarea fertilității 

solului, s-a ținut vinerea începînd de la 
orele 15.

— Poate cineva să creadă că acestea 
sînt lucruri mărunte ne spunea ingi
nerul agronom înainte de curs — dar noi 
am stabilit de comun acord eu cursanții 
zile și ore fixe pentru fiecare cerc în 
parte: lunea Și miercurea, începînd de 
la orele 11 pentru cercul de zootehnie ; 
marțea și vinerea, începînd de la orele 
15, pentru cercul agrotehnic. Este un pro
gram de la care nu ne abatem. Intră și 
el în disciplina de învățămînt și ne ajută 
mult la desfășurarea cursurilor.

între timp, cursanții cercului, printre 
care foarte mulți tineri, au luat loc în 
bănci. îi vedem printre aceștia în pri
mele rînduri pe brigadieri, pe șefii de 
echipe, pe secretarul organizației de 
partid și U.T.M., pe președintele gospo
dăriei colective.

începe lecția.
Mai întîi însă se pun cîteva întrebări 

referitoare la cele predate în lecția ante
rioară. Este o metodă de verificare a cu
noștințelor agrotehnice pe care și le-au 
însușit colectiviștii și, după răspunsurile 
clare, sigure, inginerul își poate da ușor 
seama că „elevii” s-au pregătit cu con
știinciozitate.

Dar întrebările nu se referă numai la 
lecția imediat anterioară, ci și la alte lec
ții ținute cu o săptămînă sau chiar două 
înainte. Aceasta pentru că în cadrul cer
cului cunoștințele se leagă strins unele 
de altele. Așa se face de fapt și trecerea 
la lecția ce se va preda azi.

— ...Spuneam noi la lecția despre sol

Cîr>d sofii sini lectori pasionafi la învăfămîntul agrozootehnic, o poză „da familie" poata 
arăta ți ața

— zice inginerul — că în comuna noastră 
avem și soluri eu o fertilitate mai scăzută 
și că le putem face și pe acestea mai ro
ditoare prin diferite metode pe care a- 
grotehnica ni le recomandă. Astăzi vom 
vorbi despre una dintre acestea: impor
tanța gunoiului de grajd în ridicarea 
fertilității solului.

Cu vorba lui domoală, alegind cuvinte 
pe înțelesul cursanților, fără să coboare 
bineînțeles nivelul științific al cursului, 
inginerul le explică colectiviștilor despre 
factorii care influențează calitatea gu
noiului de grajd, despre cum trebuie el 
folosit, despre întocmirea platformelor 
etc. Tot timpul, lecția este viu ilustrată 
cu schițe la tablă, planșe, calcule refe
ritoare la sporurile de producție obținute 
prin îngrășarea solului. Acolo unde este 
cazul, exemplele concrete din gospodărie 
sînt date chiar de cursanți.

— Ia, spune dumneata, tovarășe Pădu- 
reanu, pe ce loturi ai obținut în brigadă 
producțiile cele mai bune ?

Brigadierul Petre Pădureanu se ridică:
— Păi, ce să mai spun eu, că am văzut 

cu toții astă-toamnă. Deși producția me
die pe gospodărie a fost de 2 000 de kg de 
porumb boabe la hectar, la mine în bri
gadă, pe unele parcele, ca de exemplu, 
pe acelea lucrate de echipa a treia con
dusă de Nurizan Agigheri, s-au obținut 
chiar 3 800 kg de boabe în medie la hec
tar. De ce ? Fiindcă pe aceste parcele se 
făcuseră arături adinei din toamnă la 
31—35 cm și se băgaseră sub brazdă cite 
20 de tone de gunoi de grajd la hectar. 
Asta vasăzică a avut influență...

— întocmai — a intervenit inginerul. 
Dar să știți că și aplicarea gunoiului de 
grajd se face cu socoteală, nu la voia în- 
timplării. îngrășămintul acesta e ca o 
sabie cu două tăișuri: dacă știi să-l fo
losești, îți aduce foloase; dacă nu — mai 
mult te păgubește. Dumneavoastră știți 
cum, cu vreo cîțiva ani în urmă, aici, pe 
dealul ăsta din fața satului, noi am dat 

gunoi de grajd pe un sol care nu avea 
nevoie de el și astfel s-au compromis o 
parte din culturi. Plantele au fost „arse” 
cum se spune.

Se dă și o metodă nouă de folosire a 
gunoiului de grajd.

— Știm până acum — continuă lecto
rul — că gunoiul de grajd trebuie folosit 
numai după ce a fermentat bine. Desigur, 
cel mai indicat este așa. Dar uite că sta
țiunile experimentale agricole, în urma 
cercetărilor făcute, ne arată că-l putem, 
folosi și „crud”. Cu o condiție însă : să 
fie încorporat imediat în brazdă, așa cum 
am făcut noi în toamnă pe tarlaua de 
Ungă livada cu pruni...

în felul acesta, printr-un viu dialog în. 
tre lector și sală a decurs întreaga lecție, 
cursanții luind parte activă la desfășu
rarea ei. Iar la sfîrșit, cînd a făcut con
trolul fixării cunoștințelor, inginerul a 
putut constata că elementele ăe bază ale 
lecției erau deja asimilate. Tot la sfîrșit, 
cursanții au pus întrebări referitoare la 
noțiunile pe care nu le înțeleseseră prea 
bine, întrebări pe care lectorul le-a lămu
rit imediat. S-a recomandat apoi biblio
grafia : cursul de bază și cîteva cărți și 
broșuri despre ceea ce ei învățaseră în 
ziua aceea.

Pentru unele lecții colectiviștii au in
vitat la pupitru cercetători din dome
niul respectiv. Așa, de exemplu, lecțiile 
referitoare la „Ameliorarea solurilor ero
date" și „Tehnica organizării teritoriului 
în G.A.C.” au fost predate de specialiști 
din cadrul consiliului agricol regional. 
Pentru wm din lecțiile viitoare ei îl vor 
avea ea profesor pe directorul Stațiunii 
experimentale agricole Dobrogea.

La multe lecții s-au folosit, pentru ilu
strare, diafilmele.

— Căutînd să facem lecțiile cit mai in
teresante, cit mai instructive și atractive, 
pe parcurs ne-a venit și ideea organizării 
unei expoziții, chiar aici în sala de 
cursuri, cu exponate din produsele gos
podăriei colective — ne spune inginerul 
agronom. Tinerii colectiviști, mobili
zați de organizația de bază U.T.M., 
ne-au ajutat că procurăm exponatele, să 
întocmim etichetele explicative etc. Din 
aceste etichete se vede că producțiile di
feră între ele de la brigadă la brigadă, 
sau de la echipă la echipă, după modul 

diferit in care colectiviștii au aplicat lu
crările agrotehnice.

L-am întrebat pe unul dintre tinerii 
cursanți care lecție i-a plăcut mai mult, 
care a fost predată mai bine.

— Toate! ne-a răspuns Agigheri Nuri
zan. în fiecare lecție noi găsim cite ceva 
r.ou, atît în ce privește conținutul, cit și 
felul de a ni se preda. Așa că le urmărim 
cu mare interes și învățăm multe lucruri 
care ne sînt necesare în munca de zi eu 
zi in gospodărie.

Ne-am amintit astfel cele spuse mai 
înainte de lector: la noi nu există o lec
ție model, ne străduim ca toate lecțiile să 
fie cit mai bune

De la teorie -

direct la practică

■
 oți cursanții celor două cercuri

de învățămînt agrozootehnic de 
i la Valul lui Traian lucrează în 

producție, în cadrul gqspodă' 
riei colective. Ei au, prin ur
mare, un dezvoltat simț practic 
de care lectorii țin întotdeauna 

teama. Astfel că la lecțiile cele mai impor
tante, după expunerea teoretică a noțiuni
lor, merg împreună cu lectorul pe teren, la 
demonstrații practice.

— Știu încă din faeultate — ne spunea 
tovarășa ingineră Ileana Badea — că toate 
experiențele pe care le-am făcut cu mîna 
mea, sau pe care le*am văzut Ia eolegi, mi 
s-au întipărit bine în minte. Cele învățate 
astfel nu se uită niciodată. Cu atît mai mult 
acest prineipin este valabil cînd ai la cursuri 
colectiviști care, cu deosebire, sînt oameni 

ai practicii. Iată de ce noi punem mare bază 
pe astfel de lecții demonstrative. Întîi, pen
tru că lucrările practice, așa cum am mai 
spus, ajută la o mai bună fixare a metode
lor învățate; apoi, pentru că aceste lucrări 
constituie totodată și o verificare „pe viu” 
a cunoștințelor și, în cele din urmă, aseme
nea lucrări, făcute Ia început în mod expe
rimental devin o practică în gospodăria co
lectivă.

Am aflat apoi cum s-a ținut lecția practică 
referitoare la folosirea furajelor grosiere în 
hrana animalelor.

După ce s-au predat „în clasă” noțiunile 
respective, împreună cu toți cei 30 de 
cursanți inginera a mers în sectorul zooteh
nic. Aici, tinerii îngrijitori de animale Con
stantin Dincă, Dumitru Nache și Ion Cîndea, 
ajutați de ceilalți cursanți, au preparat co
ceni tocați, tratați cu soluție de sare în pro
porție de 2 la sută, precum și paie tocate, 
tratate cu soluție de lapte de var. Cursanții 
au tocat grosierele, au preparat tot ei solu
țiile în timp ce inginera explica rostul ți 
importanța fiecărei operații în parte.

— Prin ce a fost mai eficace o asemenea 
lecție ?

— La noi în sectorul zootehnic asemenea 
lucruri se mai făceau și pînă acum — ne-a 
răspuns inginera. De multe ori însă îngriji
torii de animale greșeau: ba la proporția 
soluțiilor — ba nu respectau timpul de pre
gătire a unor astfel de furaje. Asta pentru 
că ei de multe ori executau astfel de lucrări 
fără să Ie înțeleagă în profunzime. Se făcea 
într-o asemenea ocazie și multă risipă de fu
raje. De la lecția și demonstrația amintită 
n*am mai observat astfel de greșeli.

Lectorii ne-au explicat după aceea că ase
menea lecții practice S’au mai ținut la „Pre
gătirea rațiilor”, „Determinarea calității si
lozului”, „Recunoașterea profilurilor de sol”, 
„întocmirea platformelor pentru gunoiul de 
grajd” etc.

Și la aceste

„cursuri“

sala este plină

I ursuri — este numai un fel de 
j a spune. Aici este vorba despre 
i ciclul de 14 conferințe pe teme 

agrozootehnice care se țin la 
căminul cultural pentru colecti
viștii ce nu sînt înscriși la învă
țămîntul agrozootehnic de 3 ani.

Cu sprijinul consiliului de conducere al 
gospodăriei agricole colective și al tovarăși
lor ingineri — ne spunea Elena Păunescu, di
rectoarea căminului cultural, după ce ne-am 
consultat în prealabil și cu colectiviștii asu
pra a ceea ce i-ar interesa mai mult, am fi
xat tematica precisă a celor 14 conferințe 
care se vor ține anul acesta în cadrul cămi
nului nostru. Desigur că pentru aceasta noi 
am ținut seama de condițiile de climă și sol 
de la noi, de direcția de dezvoltare a gospo
dăriei colective, Nu întâmplător avem con
ferințe care tratează despre gria — plantă 
mult cultivată în gospodăria colectivă de 
aici; despre zootehnie și despre ridicarea 
fertilității solului — probleme la ordinea zi
lei pentru colectiviști.

Am aflat apoi că aceste conferințe sînt ți
nute cu regularitate de către cei doi ingineri 
ai gospodăriei, ori de către profesorul de 
științele naturii de la școala elementară din 
comună. Conferințele sînt anunțate din vre
me prin programele săptămînale ale căminu
lui, afișate în locurile cele mai frecventate 
de către colectiviști. Organizația de bază 
U.T.M., prin tinerii eare iau parte la cele
lalte activități ale căminului (la echipa ar
tistică, la serile literare etc.) mobilizează la 
asemenea conferințe un auditoriu numeros, 
mai ales dintre tineri.

Aceste conferințe sînt, de asemenea, ținute 
într-un mod atractiv, expuse pe înțelesul oa
menilor, cu exemple din gospodăria colecti
vă. Trebuie remarcat faptul că după majo
ritatea acestor conferințe rulează jurnale 
cinematografice pe teme agrozootehnice co
respunzătoare celor explicate în conferință, 
avînd darul să întregească expunerea.

Totuși, conferințele ar putea fi și mai bine 
ilustrate dacă s-ar folosi o parte din mate
rialul intuitiv (planșe, grafice etc.) de la 
cercurile agrozootehnice, ori mulaje și hărți 
de la școala elementară. La amenajarea sălii 
căminului pentru astfel de conferințe, la 
transportarea materialului demonstrativ în 
sală, utemiștii ar putea da un ajutor prețios.

Fise de cititor

I
I n însușirea științei agricole
I rBW însă, în cunoașterea celor

i Kt mai avansate reguli de lucra-
| re a pămîntului, ori de crește-
; Ewi re a animalelor un rol im- 

portant îl joacă studiul indi
vidual, citirea literaturii de 

specialitate. Și, se înțelege că în această 
privință biblioteca are un cuvînt greu de 
spus. Lucrul acesta l-a înțeles dealtfel 
destul de bine tovarășa bibliotecară Abi- 
bula Șecufe. Iată cîteva din acțiunile pe 
care dînsa, ajutată de comitetul comunal 
U.T.M., le-a întreprins pentru ca litera
tura de specialitate să ajungă mai repede 
la colectiviști.

încă de astă toamnă, înainte de a înca
pe cursurile învățămîntulul agrozooteh
nic, la bibliotecă s-a făcut o selecție a 
celor mai interesante cărți și broșuri pe

Oare, am notat Întocmai schifa ae pe tablă ? I

această temă. Ele s-au pus de o part» 
pentru a fi mai la îndemîna cititorilor.

La anumite intervale de timp, biblio
tecara ia cele mai noi cărți pe astfel de 
teme și merge cu ele între colectiviști, le 
recomandă crescătorilor de animale sau 
celor care lucrează în cultura mare. Nu 
rareori asemenea cărți au fost prezentate 
colectiviștilor prin recenzii atrăgătoare 
în cadrul căminului cultural. La bibliote
cile cercurilor de citit, printre cărțile be
letristice se găsesc întotdeauna și cărți 
pe teme agrozootehnice. De pildă, în bi
blioteca cercului de citit de la Nurizan 
Agigheri, alături de povestirile lui Crean
gă, de poeziile lui Eminescu. ori de ro
manele lui Șolohov se află și broșuri 
privind cultivarea griului de toamnă, în- 
silozarea porumbului etc.

Iată și o inițiativă interesantă : „Colțul 
noutăților științifice”. în sala în care se 
țin lecțiile cercurilor, pe o masă, se ex
pun în mod curent ultimele cărți și bro
șuri care au soșit în comună și pe care 
colectiviștii le pot împrumuta de la bi
bliotecă.

Astfel s-a dezvoltat și mai mult gustul 
de Citit al colectiviștilor. Multi dintre ei 
au în prezent bogate biblioteci personale 
și interesante fișe cu cărțile pe care le-au 
citit.

Brigada artistică

de agitație

ajută■■ seară. La căminul cultural 
brigada artistică de agitație 
repetă noul program pe care 
în curînd îl va prezenta în 
fața colectiviștilor. Să-1 as
cultăm și noi.

în cîntece și versuri sprin
tene, tinerii colectiviști vorbesc despre 
viața nouă a satului, despre munca lor în 
gospodăria colectivă, despre producția 
mare pe care au obținut-o anul trecut 
„Prin muncă de calitate și metode avan
sate” cum zice brigada. Asta pentru că:

Griul ’nalt și greu la spic
Zice că el e voinic
Și e mîndru... pe motiv
Că-i de soi mai productiv. 
Iar știuleții de porumb,
Grei de parcă-ar fi de plumb, 
Au pretenții afirmate
Că ei cresc în greutate
Chiar pe-o vreme cînd ploi nu-s 
Printr-o.... prașilă în plus 1

Dar dacă — spun mai departe recitato
rii brigăzii artistice de agitație — „lanul, 
via și cireada", au așa „pretenții” ca să 
fie îngrijite după știință, apoi și colecti
viștii de aici s-au apucat să învețe. Sînt 
evidențiați fruntașii cercurilor agrozoo
tehnice : Dincă Dumitru, Gevat Curți, 
Cincă Neagu, Nurizan Agigheri, Dinu 
Gheorghița, Bari Nurie și alții care au o 
frecvență bună la cursuri, își însușesc și 
aplică în practică cu seriozitate tot ce 
învață. „Dar, spune brigadă spune / Pe 
la curs chiar toate-s bune ?’’ întreabă un 
băiat. Pe melodia populară „Pavele, Pa
vele” brigada îi răspunde:

Sînt bune, dar uite, frate 
Că mai au unii „păcate”: 
Frații Popa, bunăoară,
Vin la cursuri într-o doară... 
Ionică și Marin
Cu prezența-au mare chin 
Ei spun că de ce s-ar zbate 
Că sînt capete-nvățate.
Dar, cînd găleata nu-i plină 
Doar... Joiana e de vină! 
Dar Joiana dă povață : 
Vina-i... la cei ce nu-nvață !

Brigada spune în continuare că acest 
cîntec se mai potrivește și pentru Osman 
Emine, Dobre Dumitra și Ioana Chiriac. 
Bineînțeles, pînă cînd aceștia vor începe 
să frecventeze cursurile cu regularitate și 
să se pregătească bine la lecții.

Din obiectivul brigăzii n-au scăpat nici 
conferințele pe teme agrozootehnice. Se 
spune că și la aceste conferințe ai ce în
văța, Că se transmit „metode avansate, 
concrete, interesante’’, dar — intervine o 
fată:

Am mai vrea, dacă se poate, 
Si fie viu ilustrate.
Planșe, grafice mai multe,

Cu vorba lui domoală, alegînd cuvinte pe înfelesul cursanfilor, fără 
să coboare, bineînțeles, nivelul știinjific al cursului, inginerul le ex
plică colectiviștilor despre factorii care influenfeazȘ calitatea guno
iului de grajd, despre cum trebuie el folosit, despre întocmirea plat

formelor

Pentru cei ce vin s-asculte! 
Să priceapă omul bine, 
Metoda ce se cuvine,
Cum am spune, așa dar, 
Să-i rămînă totul clar...

După cum se vede, programul brigăzii 
este o oglindă vie a tot ce se întîmplă 
interesant în sat și, după cum învăță
mîntul agrozootehnic este în această pe
rioadă la ordinea zilei — n-a scăpat ne
reflectat în obiectivul ei.

Acțiuni

și inițiative

tinerești
a început, cînd se făceau în
scrierile la învățămîntul a- 
grozootehnic — ne-a spus 
tovarășul Trandafir Tănase, 
secretarul organizației de 
bază U.T.M. — atenția noa
stră a fost îndreptată mai 

ales spre îndrumarea celor mai harnici ți 
mai pricepuți tineri la aceste cercuri.

Apoi i-am ajutat pe lectori să procure 

materialul didactic, si pregătească sala. 
A fost necesar ca la primele lecții să dăm 
o atenție mai mare frecvenței la cursuri. 
Unii dintre tinerii colectiviști mai lipseau. 
Membrii comitetului U.T.M. pe gospodă
rie au stat de vorbă cu ei, le-au arătat 
cit de important este să participe la a- 
ceste cursuri cu regularitate încă de la 
început, pentru că cele învățate au o 
strînsă legătură între ele. Acuma, cînd 
sintem deja la a 17-a lecție, frecvența ti
nerilor la cursuri nu mai constituie o 
problemă. S-au convins ei înșiși că este 
necesară.

Ceea ce ne interesează acum este în 
primul rînd ajutorul pe care să-l dăm ti

nerilor ca însușirea ce
lor predate la curs să 
se facă în mod temei
nic. De aceea, în fie
care lună, cînd se face 
analiza învățământului 
agrozootehnic de către 
consiliul de conducere, 
participă și unul sau 
doi membri ai comite
tului U.T.M. Ne dăm 
seama astfel asupra că
ror fapte trebuie să 
ne îndreptăm atenția 
mai mult. Despre ăsta 
discutăm apoi în adu
nările generale U.T.M. 
pe brigadă, luăm mă
suri. De pildă, am ob
servat că la început, 
unii dintre tineri nu 
puteau să ia notițe cla
re pentru că tovarășul 
inginer explica uneori 
mai repede. Alții, nu 
sesizau ceea ce era 
principal în expunere 
și deci nu notau toc
mai aceste lucruri. Am 
cerut atunci tovarășu
lui inginer să subli
nieze în timpul expu
nerii ideile principale 
și dînsul ne-a satisfă
cut această cerință. 
„Acuma scrieți!“ ne 
spune adesea în timpul 
lecției și noi notăm 
ceea ce este mai im
portant.

Am observat că unii dintre tineri învă
țau pentru cursuri împreună. Ce ne-am 
gîndit atunci ? Hai să facem cîteva grupe 
de întrajutorare, grupe în care tinerii să 
învețe în colectiv. Așa o să le fie mai 
ușor. Am trecut la fapte. în prezent, ti
neri ca Ion Lupu, Ion Bădulescu și Con
stantin Șcheaua, sau îngrijitoarele de pă
sări Bari Nurie, Memet Naime și Amet 
Omîrzade citesc împreună materialul bi
bliografic, notițele, discută cele invățate 
și vin la cursuri mult mai pregătiți.

La lecțiile practice tinerii s-au obișnuit 
să lucreze și ei, alături de cei vîrstnici.

Cînd gospodăria colectivă organizează 
vizite la stațiunea experimentală sau la 
unități agricole fruntașe, organizația 
U.T.M. îi mobilizează și pe tineri.

Dgr în afară de calificarea profesio
nală, noi ne îngrijim și de ridicarea 
nivelului cultural al tinerilor cursanți. 
Astfel, am organizat deseori vizionarea 
unor spectacole (film, teatru) atît la Con
stanța cit și la căminul nostru cultural. 
Asta i-a stimulat și mai mult în însuși
rea temeinică a științei agricole.

★
O activitate vie, interesantă, o preocu

pare intensă pentru pătrunderea tainelor 
științei agricole — iată ce am găsit în a- 
ceste zile de iarnă la colectiviștii din co
muna Valul Iui Traian.

Pagină realizată de : 
VASILE BABAC 

PETRE GHELMEZ 
Fotografiile: M. CARANFIL
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Propuneri de delegați
pentru alegerile

de deputați de la 3 martie
In adunări cetățenești oamenii muncii continuă să propu. 

nă candidați ai F.D.P. pentru alegerile de deputați în sfatu
rile populare comunale și ale orașelor de subordonare raio
nală, care vor avea loc la 3 martie.
BACĂU. — înfățișarea co

munei Doftana din raionul Tg. 
Ocna s-a schimbat mult în ul
timii ani. în 6 din cele 8 sate 
ale comunei a fost introdusă 
lumina electrică. A fost con
struit un cămin cultural, un 
dispensar, casa de nașteri și 
staționarul pentru copii. Anul 
trecut în satul Hăghiac s-a dat 
în folosință o școală nouă de 
8 ani cu mai multe săli de 
clasă. La toate aceste realizări 
o contribuție importantă au 
adus și Nicolae Gh. Maftei, 
secretarul comitetului de par
tid din comună și învățătoarea 
Marița Preda. Ei au fost pro
puși candidați ai F.D.P. pen
tru sfatul popular comunal.

în întreaga regiune Bacău 
au fost desemnați pînă în pre
zent peste 4 000 de candidați: 
muncitori, colectiviști, intelec
tuali, gospodine

tura, colectiviștii au arătat că 
brigadierul lor are merite deo
sebite în sporirea producției 
agricole a gospodăriei și în 
activitatea obștească.

în comuna Vulcana-Pandele, 
raionul Tîrgoviște, în circum
scripția electorală nr. 15 a fost 
propus candidat pensionarul 
Simion Stănescu. Cetățenii au 
arătat că fostului miner ales 
pentru prima dată deputat în 
sfatul popular al comunei în 
1950, i s-a reînnoit mereu man
datul pe baza meritelor sale 
de bun gospodar.

Corespund semințele tuturor cerințelor pentru a da recoltă bogată ? 
La această întrebare ne poate răspunde și tînăra Doina Niculescu de 
la Laboratorul regional Ploiești pentru controlul semințelor. In urma 
analizelor ea întocmește cu multă atenție tișele, buletinele în care 
trece pentru fiecare lot în parte : puritatea, greutatea absolută, umi

ditatea, puterea de germinație.
Foto : AGERPRES
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n urmă cu cîteva 
zile am luat parte, 
împreună cu mai 
mulțl scriitori din 

Ia o 
cu un

Capitală, 
întîlnire 
grup de lucrători 

i miliție, oameni cu o boga- 
- tă experiență pe tărîm ptoie- 
Isional. Faptele relatate în în

semnările de mai jos sînt o 
I mărturie a devotamentului în 

muncă al lucrătorilor din mili- 
Iția noastră populară, chemați 

să apere cuceririle revoluțio
nare ale poporului, să vegheze 

Iia menținerea ordinei și la 
apărarea securității cetățenilor.

Idin 
tă

CONSTANȚA. - Locuitorii 
orașului Sulina și-au propus 
candidații în alegerile de depu- 
tați pentru sfatul popular. La 
adunările pe circumscripții, a- 
legătorii au arătat că în ulti
mii doi ani, cu sprijinul depu- 
taților orașul a fost mai bine 
gospodărit: a fost extinsă re
țeaua de apă potabilă și cea 
electrică, spitalul a fost reno
vat, cheiul Dunării și mai 
multe străzi au fost moderni
zate, a fost dat în folosință un 
complex comercial și altele.

La numeroase acțiuni pen
tru înfrumusețarea orașului 
și-au adus contribuția și depu
tății Constantin Munteanu din 
circumscripția electorală nr- 
30, Mihail lacovici din circum
scripția electorală nr. 19 și 
alții, care au fost din nou pro
puși candidați ai F.D.P. pen
tru alegerile de la 3 martie.

în Isaccea, colectivistul frun
taș Vasile Pascali a fost pro
pus pentru a șaptea oară can
didat al F.D.P. în alegerile de 
deputați în sfatul popular.

Pînă marți în regiunea Do- 
brogea au fost propuși 2 688 de 
candidați ai F.D.P.

PLOIEȘTI. — La adunările 
cetățenești care au loc în co
munele și orașele raionale ale 
regiunii Ploiești continuă să 
fie propuși candidați ai F.D.P- 
cei mai buni cetățeni care s-au 
dovedit fruntași în activitatea 
de producție și în cea obștea
scă.

în Mizil, în circumscripția 
electorală .nr. 4 alegătorii au 
propus candidat Pe brigadierul 
Dumitru Ene de la G.A.C. din 
localitate. Susținînd candida-

ORADEA. — în regiunea 
Crișana, printre candidații pro
puși în ultimele zile se numă
ră minerul fruntaș Matei Ale
xandru în circumscripția elec
torală nr. 8 din satul Bălnaca 
iar în circumscripția electorală 
nr. 18 din comuna Săcuieni a 
a fost propusă învățătoarea 
Maria Zaha.

Pină acum. în orașele și co
munele regiunii Crișana au 
fost desemnați peste 4 000 can
didați ai F.D.P.

inginerul agronom 
în comuna 

pre- 
în comuna

CRAIOVA. — în ultimele 
zile în regiunea Oltenia au 
fost propuși candidați ai F.D.P. 
pentru alegerile de la 3 martie 
colectivista Floarea Stancu în 
comuna Segarcea, profesorul 
Nicolae Enache în comuna Ca- 
stranova,
Mircea Cismaru 
Studina, Petre Neamțu, 
ședințele G.A.C. 
Mîrșani și alții.

în însuflețite 
țenești la care 
mai mult de 300 000 oameni 
ai muncii din această parte a 
țării au fost propuși pînă în 
prezent drept candidați ai 
F.D.P. 8 990 muncitori, colecti
viști, lucrători în G.A.S. și 
S.M.T., activiști de partid 
de stat, intelectuali-

(Agerpres)

adunări cetă- 
au participat

Și

Cocteil
Ambasadorul R. P. Ungare 

în R. P. Romînă, Jeno Kuti, a 
oferit marți după-amiază un 
cocteil cu prilejul aniversării 
a 15 ani de la semnarea Trata
tului de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală între 
R. P. Romînă și R. P. Ungară.

La cocteil au luat parte to
varășii : Petre Borilă, Ale
xandru Bîrlădeanu, Ștefan 
Voitec, Grigore Geamănu, se-

cretarul Consiliului de Stat, 
Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, membri ai 
C.C. al P.M.R. și ai guvernu
lui. conducători ai unor insti
tuții centrale și organizații 
obștești, generali și ofițeri su
periori, academicieni, oameni 
de artă și cultură, ziariști.

Cocteilul s-a 
tr-o atmosferă 
tenie.

Plecarea unei delegații a U.
Iugoslaviaîn R. P. F.

Luni seara a părăsit Capita
la îndreptîndu-se spre Belgrad 
delegația U.T.M, care va parti
cipa la lucrările celui de-al 
VII-lea Congres al Tineretului' 
Popular din R.P.F. Iugoslavia,

desfășurat în
de caldă prie- 

(Agerpres)

T. M.

care va avea loc între 23—26 
ianuarie a.c.

Delegația este condusă de 
tov. Popescu Nicolaie, membru 
al Biroului C.C. al U.T.M., 
prim-secretar al Comitetului 
Orășenesc al U.T.M. București.

In timpul liber, 
la

(Urmare din pag. I)

după-amiază ? Să particip la o 
acțiune tinerească, frumoasă, așa 
cum B'au organizat astă-vară la 
club, de exemplu, o seară litera
ră sau o seară de dans, cu con" 
cursuri de dans, de ghicitori etc.

— Și eu aș veni cu plăcere la 
o astfel de seară, ne spune strun
garul Petre Mircea, cu toate că 
nu știu să dansez. Ce bine ar fi 
să se creeze și la noi un curs de 
învățare a dansului modern. 
Vreau să spun un lucru. Uite, 
eu m-am căsătorit de curînd. De 
multe ori duminica mergem la un 
film, altă dată la un spectacol de 
teatru. Dar dacă la club ar avea 
loc felurite acțiuni plăcute, di
structive așa cum ar fi un specta
col de brigadă, un recital de poe
zii sau alt program artistic, o 
seară de dans aș veni să-mi pe
trec ziua .de odihnă la club, în 
mijlocul tovarășilor de muncă și 
sînt convins că așa ar proceda 
rnulți tineri căsătoriți.

Cerințele tinerilor sînt dintre 
cele mai diverse în raport de 
vîrstă, de profesie, de gradul de 
cultură. Nu poți răspunde acestor 
cerințe într-o săptămînă doar eu 
o conferință, un spectacol de 
teatru și un film. Din păcate, a- 
semenea programe care nu cer 
prea multe eforturi se repetă în 
ultima vreme de la o săptămînă 
la alta.

Și iată cum o bogată bază ma
terială stă zile întregi nefolosită. 
Cum își petrec timpul liber su
tele de tineri din uzină ? Dacă a- 
ceastă întrebare firească nu și-a 
pus-o conducerea clubului trebuie 
să spunem că nu și-a pus-o nici 
comitetul U.T.M., care ar avea 
datoria să se ocupe mai mult de 
organizarea timpului liber al ti
neretului din uzină, să facă din 
club, împreună cu comitetul sin
dicatului, un centru puternic al 
muncii politice și cultural-educa
tive.

Ștefan Voi tec, președintele 
Marii Adunări Naționale a 
R. P. Romîne, a trimis o tele
gramă de condoleanțe pre
ședintelui Camerei Comunelor, 
Harry Hylton-Foster, în legă
tură cu încetarea din viață a 
lui Hugh Gaitskell, fost lider 
al partidului laburist, figură 
proeminentă a partidului 
burist și a Parlamentului 
tanic.

la- 
bri-

★
în numele Comitetului 

conducere al Grupului par
lamentar romîn pentru relații 
de prietenie Romînia-Marea 
Britanie, acad. Grigore Beneta- 
to, președintele acestui comi
tet, a adresat o telegramă pre
ședintelui grupului parlamen
tar Marea Britanie-Romînia, 
Sir Wavell Wakefield, expri- 
mînd condoleanțe în legătură 
cu încetarea din viață a lui 
Hugh Gaitskell.

★
Marți dimineața au început 

In Capitală lucrările sesiunii

de

științifice de comunicări a Di
recției monumentelor istorice 
din Comitetul de stat pentru 
construcții, arhitectură și sis
tematizare.

La lucrările sesiunii parti
cipă arhitecți, istorici, arheo
logi și ingineri din cadrul Di
recției monumentelor istorice, 
precum și invitați din partea 
unor institute de cercetări și 
muzee din Capitală și din țară.

★
Cu prilejul centenarului naș

terii lui K. S. Stanislavski la 
Casa de cultură a tineretului 
și studenților din Iași, Con
stantin Beiu, director al Casei 
regionale de creație din loca
litate a vorbit marți seara 
despre marele actor, regizor și 
pedagog al teatrului rus și so
vietic. Manifestarea a fost or
ganizată de Consiliul orășe
nesc A.R.L.U.S. împreună cu 
Comitetul orășenesc de luptă 
pentru pace.

(Agerpres)

Cartea tehnică
(Urmare din pag. I)

Cîntec de nunta
(Urmare din pag. I)

Și clnlecele au zburat unul cite 
unul, Învăluind mesenii cu dulcea
ța lor fermecătoare. Benone a în- 
tîrzlat mult lingă microfon (nu 
trebuie să se mire nimeni că în 
sală se aila instalată și o stație de 
amplificare). Oamenii nu se mai 
saturau ascultîndu-1.

— Benone — se adresau ei ca 
unui prieten sau ca propriului lor 
băiat — cîntă-1 și p-ăla, știi 
care: „Cit e Șiriul de mare".

Petrecerea a tinut pină tîrziu 
nimeni nu o va uita curînd.

La despăr/ire, Benone Sinulescu 
a cunoscut una din cele mai im
presionante mărturisiri de încre
dere și prețuire din întreaga sa 
carieră de artist. Un bătrîn de

tu

si

aproape șaptezeei de ani a ve
nit să-i strîngă mina și să-i spună :

— Eu, măi Benone, fiule, am a- 
proape șaptezeci de ani. Am fost 
sondor vreme de 40 de ani. Înainte 
am dus-o rău, dar acum o duc 
bine, bine de tot. Am pensie mare, 
am casa mea și tot ce rni trebuie. 
Mare bucurie îmi face clntecul tău. 
Cînd te aude la radio, bătrina mea 
îmi spune : „Auzi, cîntă Benone", 
de parcă ai fi băiatul ei. Așa să 
știi, că noi ținem la tine și ne 
bucurăm că ai ciniece despre noi, 
că ești băiat frumos și simplu, că 
vii să ne vezi. Mare bucurie mi-ai 
făcut că ai venit și te-am cunoscut. 
Uite, asta îmi mal dă mie încă 
vreo patruzeci de ani de trăit, să 
mă bucur, de toate, să te aud cum 
clnți. Să trăiești, băiatule I

studierii „Cărții rectificatorului" a 
găsit o metodă mai bună de prin
dere a pieselor la mașina plană de 
rectificat. Lui Ion Baciu cartea 
strungarului i-a fost de un real fo
los atunci cînd a avut de strunjit 
piese mari.

Și totuși, mai sînt destule de 
făcut în această direcție. Unele 
lucruri țin de noi, de inițiativa or
ganizațiilor U.T.M. Deși — așa cum 
am arătat mai sus — în ultima 
vreme, popularizarea și răspîn- 
a'irea cărții tehnice în rîndurile 
masei largi de tineri constituie o 
preocupare a organizației U.T.M., 
mai sînt tineri care se apropie greu 
de o carte tehnică, care nu prea 
citesc asemenea cărți. Mijloacele 

popularizare a cărții tehnice 
fost uneori cam sărace și lipsite 
afractivitate. Recenzia afișată

de 
au 
de

8
3
I 
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i
8
I
8
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Cum a fost

descoperită

Zoia
vara anului 1959, ofițerulln

Nicolae State fu chemat într-o 
zi la comandant și i se înrnînă 

I o scrisoare. Scrisoarea cuprin- 
“ dea o rugăminte a soților Ana 
Ișf Boris Cențov din Moscova.

La 17 iunie 1941, se povestea

Iîn această scrisoare, Ana Pe
trovna Cențova și-a trimis pe 
_ cele două fiice — Tamara și Zo- 

| ia — să stea un timp la fratele ei 
Idin Odesa. Peste cinci zile a 

început războiul și familia n-a 
mai putut ajunge la copii. După 

I eliberarea Odesei, Tamara s-a 
® întors acasă. Pe Zoia n-au 
Imai găsit-o.

mis-o, scria
f. Zoia

am tri- 
Petrovna, 

IZoia avea doi ani și jumă
tate, iar Tamara șase. Fetițele, 

Idat fiind faptul că rudele noa
stre au plecat pe front, au fost 

_ date la grădinița de copii nr. 1

„Cînd 
Ana

S din Odesa. Tamara spune că 
■ pe Zoia a înfiat-o o romîncă 
g cu numele de Eugenia Ion. A- 
“ ceastă femeie s-a fotografiat 
| avînd-o pe Zoia în brațe și i-a 
" dat o fotografie Tamarei. V-o 
I trimitem cu rugămintea de a 

face cercetări spre a afla ceva, 
Bdacă va fi posibil, despre 

Zoia”...

IUn colectiv de lucrători din 
miliție au început cercetările. 
Au fost identificate toate ie- 

I meile purtînd numele de Euge- 
î nia Ion. Nici una dintre ele nu 
■ fusese vreodată pe teritoriul 
IU.R.S.S. S-a trecut atunci la 

identificarea tuturor fetelor cu 
I numele de Zoia, născute între 

anii 1936—39. S-au găsit 1169 
B de fete purtînd numele Zoia, 
| dar... toate născute pe terito

riul Romîniei. Încercările se 
I dovedeau zadarnice. Dar cei 
■ porniți s-o descopere pe Zoia 
Iau continuat cercetările. Ei 

și-au îndreptat atenția că- 
Itre toți cetățenii romîni care 

locuiseră în Odesa pe timpul 
I războiului. O primă descope

rire : grădinița nr. 1 era ampla
sată în apropierea gării și se 

1 afla sub administrație civilă : a 
I poștelor sau - a căilor ferate.

Treizeci și șase de foști fune- 
_ ționari ai poștei din Odesa, pri- 
I vind fotografia cu Eugenia Ion 
I avînd-o în brațe pe Zoia. n-au

putut să dea nici o lămurire. 
IAu urmat la rînd muncitorii 

de la C.F.R. care lucraseră pe 
linia București-Odesa. S-au pre- 

Izentat vreo patruzeci. Priveau 
fotografia și ridicau din umeri: 

Inu-și aminteau nici de Zoia, 
nici de Eugenia Ion. Totuși, în- 

Itr-o zi, o femeie care locuise 
în Odesa, privind fotografia cu 

_ Eugenia Ion, îi spuse ofițerului:
c-o cu- 
aminte

„tovarășe ofițer, zău < 
nosc, dar nu-mi aduc 

Icum o chema".
După o săptămînă, 

Is-a prezentat singură: 
era nevasta unui controlor de 

g tren, dar habar n-am cum o 
“ chema"... Controlori de tren iu- 
E seseră cîțiva: 'unul Eremia 
■ Drîmbă, pensionar și încă vreo 
Idoi care n-aveau copii. Bătrînul 

Eremia Drîmbă avea o fată, pe 
- nume Luminița-Mariana, stu- 
| dentă. Soția lui Eremia Drîm- 
Ibă, Maria, decedase în urmă 

cu cîțiva ani. Luminița-Maria
na avea vîrstă Zoiei, dar era 

I născută... în București. Lucră
torii de miliție merseră Ia ar- 

Ihiva fostei primării în raza că
reia se născuse Luminița-Ma- 

Iriana și după două săptămîni de 
trudă descoperiră o cerere a lui 
Eremia Drîmbă, datată 1941, 

| prin care solicita ca Luminița- 
® Mariana, găsită pe străzile O- 
Idesei, fiică de romîni („vorbește 

bine romînește"), să fie înregis- 
I trată drept copil al lui și al so

fiei Iui. Pe urmă, după alte zile 
Ide trudă, mai descoperi un act 

semnat de cîțiva martori care 
I atestau că Luminița — Mariana 

e fiică de romîni și știe bine 
I romînește. Colectivul de lucră.

tori căpătă acum certitudinea 
că Luminița-Mariana era ru- 

| soaică (cei patru martori depu- 
■ seseră în fals cînd spuseseră 
Ică Luminița e romîncă, deoa

rece cîrmuirea antonesciană nu 
I permitea nimănui să adopte un

copil rus). Dar se punea între- 
_ bar ea dacă fata era într-adevăi 
I Zoia Cențova sau poate era o 
" altă fetiță rătăcită prin Odesa

femeia 
„Știu,

pustiită de război. Pe Ere
mia Drîmbă, bătrîn, suferind 
de cord, 
ba.
mai mult decît orice pe lume 
și nu spusese nimănui că nu 
era fiica lui adevărată. Nu pu
teau risca să i se adreseze di
rect. O rudă a soției lui Eremia 
Drîmbă, chemată să privească 
fotografia care o înfățișa pe 
Eugenia Ion confirmă că femeia 
din fotografie era Maria Drîm
bă. „Și Luminița are o fotogra
fie ca asta“.

După șase luni de cercetări, 
ofițerul Nicolae State raportă 
comandantului că misiunea pri
mită fusese îndeplinită. Și iat-o 
pe Luminița-Mariana, studentă 
în anul IV, logodită cu un in
giner, scriind cu ajutorul dicțio
narului și al prietenilor care 
știau rusește, prima scrisoare 
familiei în care se născuse și 
trăise pînă la doi ani și jumă
tate.

„Dragii mei părinți, nu-mi 
vine a crede că tot ce s-a în- 
tîmplat este adevărat. Scumpa 
mea măicuță, nimeni nu e vino
vat. Vinovat e numai războiul. 
El m-a rupt de voi. Oamenii 
care m-au luat din Odesa și au 
fost pentru mine părinți m-au 
iubit și m-au crescut foarte bine. 
Scumpa mea mămică, sînt feri
cită că voi vedea țara în care 
m-am născut, te voi îmbrățișa

nu-1 putea între-
E1 o iubea pe Luminița

mare acționar. Cei doi se re
voltară, dar în cele din urmă 
făcură mărturisiri...
vechime în cîmpul muncii le 
obținuseră, în schimbul 
sume însemnate, de la... 
rele duce de Lituania''.

Organele miliției 
cercetarea cazului 
duce“.

„Marele duce" se 
drept Petre Sișco și 
București. Iată de 
cum se prezintă el în declarația 
dată în ziua arestării: „Mă nu
mesc Petre Sișco. In secolul 16 
am trăit în cardinalul Sișco, în 
secolul 18, în marele duce 
Sisco al Lituaniei. In 1892 m-am 
născut a treia oară și trăiesc 
sub numele de Petre Sișco, li
cențiat în drept și în litere 
fără frecvență la Paris. Sînt 
conducătorul ocult al Lituaniei, 
Romîniei și Rusiei albe..."

„Marele duce" simula nebu
nia. Și a ținut-o așa multe săp- 
tămîni în șir pînă cînd, pus în 
fața probelor de netăgăduit, a 
trebuit să se recunoască învins. 
Petre Sișco a fost moșier. In 
1917 ocupa funcția de pro
curor al corpului II de gardă 
al imperiului țarist. Inspăimîn- 
tat de izbucnirea Marii Revolu
ții din Octombrie și-a luat 
aurul pe care-1 deținea și s-a 
oploșit la curtea emirului din 
Buhara. După un an

Actele de

unei 
„ma-

porniri! 
.marelui

chema de 
locuia in 
altminteri

de Fănuș Neagu

și te voi săruta. Dar sînt mîh- 
nită că trebuie să mă despart 
de cea de-a doua patrie. Nu voi 
lăsa niciodată singur la bătrî- 
nețe pe tatăl meu adoptiv''...

Zoia Cențova și-a regăsit fa
milia. După optsprezece ani s-a 
întîlnit din nou cu Tamara, cu 
părinții. Astăzi Zoia e inginer 
geolog, și lucrează în Romi- 
nia... „Cît va trăit tatăl meu a- 
doptiv, voi rămîne Lingă el..".

Am privit fotografia tatălui 
Zoiei făcută în clipa cînd acea
sta a coborît în gara Moscova... 
Un bărbat în vîrstă, un om 
cărunțit, plînge. Dai sînt 
crimi de bucurie... Pentru 
oamenii aceștia, despărțiți 
urgia războiului, să verse 
crimi de fericire, colectivul 
condus de ofițerul Nicolae Sta
te a muncit timp de șase 
încheiate...

Sfârșitul
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cumpere niște grîu sau niște ™ 
oi. Vlad Ilie îl pofti la postul | 
de miliție. Acolo îl dădu în

cumpere niște grîu

de miliție. Acolo îl 
seama țăranului Constantin 
Joia și el trecu în camera ală- 8 
turată să dea un telefon. Era | 
întuneric. Plutonierul scăpară ® 
un chibrit să aprindă lampa. | 
în clipa aceea auzi ușa închi-® 
zîndu-se la spatele Iui și un 
țăcănit sec ca de pistol care 
se încarcă. Intr-o fracțiune de _ 
secundă, Vlad Ilie suflă asupra | 
chibritului și se azvîrli în par-8 
tea dreaptă. Gloatele tras de | 
necunoscutul scăpat de sub • 
observația lui Constantin Joia ■ 
nimeri în perete. Fulgerător, i 
plutonierul se repezi și apucăm 
brațul celui care trăsese. Se f 
rostogoliră pe podele (banditul 
închisese ușa pe dinăuntru și | 
Joia zadarnic încerca s-o spar
gă). Vlad Ilie se atîrnase de i 
brațul celui care ținea pistolul ■ 
și nu-i da drumul. In încleștare, ■ 
pistolul mai trosni de cîteva I 
ori. Vlad Ilie socoti că se ier- - 
minase t 
ră brațul 
norocire 
mul foc 
pieptul 
Ilie se rostogoli pe podele, le-® 
șinat. Celălalt scoase briceagul ■ 
și încercă să-1 înjunghie pe ■ 
plutonier. Dar frica, groaza îi ■ 
clătina mișcările și împunse cu | 
lama stîngaci numai pielea. _ 
Durerea ascuțită avu darul să-lg 
trezească pe plutonier. Adunîn- 
du-și ultimele puteri, el îl izbig 
cu pumnul. Necunoscutul căzu, 
iar Vlad Ilie, cu un ultim efort, | 
apucă arma răsturnată lingă* 
perete și trase... Intre timp.B 
Constantin Joia și un țăran" 
sparseră ușa și năvăliră înă-g 
untru.

— Aveți grijă să nu scape > 
hoțul, mai putu să spună plu-g 
tonierul și leșină a doua oară...

Necunoscutul zăcea mortală-1 
turi. Glonțul îl nimerise în plin. _ 
Vlad Ilie a fost transportat cu ■ 
avionul în aceeași noapte la" 
București și doctorii au izbutit | 
să-i salveze viața. ■

Organele de miliție i-au are-1 
stat în zilele următoare și pe" 
ceilalți doi necunoscuți. Erau ■ 
spărgători care prădaseră în I 
raioanele învecinate și care _ 
vroiau în noaptea aceea să je-1 
fuiască gara de lingă Mihă- 
iești...

I

ia ine socoti ca se ier- n 
tot încărcătorul si libe- | 

adversarului. Din ne- _ 
socotise greșit. Ulii- g 
banditul îl trase în M 
plutonierului. Vlad | 

' le-®

întmpluse

neprevăzută

8
8
I
8
8
8

în- 
la- 
ca 
de 
la-

luni

Marelui duce

de Lituania11

început să trosnească ți tro
nul emirului; Petre Sișco a fu
git în Romînia, unde și-a 
cumpărat o moșie și s-a așezat 
pe petreceri (printre altele, iă- 
cîndu-i-se lehamite de muzican
ții locali, a cumpărat din Ame
rica o orchestră de negri). O- 
rînduirea burgheză l-a numit ju
decător intr-un județ. Sub aceas- 

i ta masau, Sișcfta jpceput lanțul 
de tîlhării care peste ani avea 
să-1 ducă în fața plutonului de 
execuție, in 1932 a venit în 
București, sub nume și înfăți
șare falsă și a ridicat de la 
contul de credit al băncii Ro
mîniei milioanele depuse de 
un moșier Krupenski, stabilit 
la Paris. Prins după cîteva luni, 
Sișco a simulat nebunia și a 
scăpat basma curată. La adă
postul hârtiilor care-I declarau 
nebun și pe care, plătind bani 
grei, și le preschimba anual, 
Petre Sișco a înfăptuit de-a lun
gul anilor zeci și zeci de in
fracțiuni, specializîndu-se mal 
ales în falsuri de acte publice.

Sișco și cei care-1 ajutau, 
foști moșieri, măsluitori de 
hârtii și proprietari de ștampile 
false (aproape șase sute de 
foști exploatatori, uzînd de ac
tele eliberate de Sișco, au în
casat pensii de la stat în va
loare de peste cinci milioane 
lei) au fost prinși și deferiți 
justiției. Sișco și ajutoarele lui 
sînt un caz dintre cele mal sen
zaționale. Ofițerul Șerban și 
ceilalți lucrători de miliție care 
s-au luptat pentru prinderea și 
trimiterea bandiților în judeca
tă, au făcut lucrul acesta nu 
atrași de latura senzațională a 
cazului, ci pe deplin 
că înlăturarea 
porniți 
porului 
a

Dimineață de iarnă obișnui-1 
tă. La răsărit cerul se deschidea ■ 
vioriu. Răsărea soarele în cerul g 
trosnind de ger. Plutonierul | 
Kiss Andrei călca legănat spre 
casă. Răcoarea dimineții îi în-8 
viora trupul. Noaptea fusese de B 
serviciu, patrulase de unul sin- S 
gur pe străzi și resimțea o obo- a 
seală dulce care-1 trăgea lag 
somn. Se gîndea să facă o baie _ 
și să se culce. Soția era plecată g 
'la muncă. La prînz; își spunea 
el, o să mă scol și o să cumpăr | 
o săniuță și tin brad p'entru A- 
nul Nou, să-i fac copilului oi 
bucurie.

Tei. Privi I 
în culori de “ 
observă .că g 
unui aparta-1 

afară pale de« 
i atent. Q

mult

pen-

unul

Totul a început de Ia niște 
carnete de pensii. Doi bătrîni, 
mai mult sau mai puțin respec
tabili, nemulțumiți de sumele 
pe care le încasau pentru ser
viciul prestat de-a lungul anilor 
în cîmpul muncii, s-au pre
zentat la casa pensiilor cu acte 
de vechime care atestau că în 
viața lor nădușiseră mai 
decît se credea...

— O să vă recalculăm 
tifle...

— Recalculați, spuse
dintre ei. Toată viața am fost 
casier, n-am delapidat, n-am 
înstrăinat un leu... Și domnu’ 
agronom la fel. 11 știe tot Bă
răganul...

Cineva constată în acte o ne
potrivire de date, actele fură 
înaintate organelor de miliție 
și, peste un timp, fostul a- 
gronom și fostul casier se po
meniră invitați la miliție. Cu 
această ocazie, ofițerul Șerban 
îl informă pe fostul agronom 
că în trecut avusese două 
moșii, iar pe casier că fusese

un prețios ajutor în munca noastră I
la panou, ori chiar expusă oral 
nu esfe singura formă de a trezi 
inferesul tînărului pentru o lucrare 
tehnică. Lipsesc concursurile, dis
cuțiile, conferințele, emisiunile la 
stația de radioamplificare, consul
tațiile, precum și alte metode. In 
organizarea unor asemenea acțiuni, 
colectivul bibliotecii tehnice ar 
putea fi mai bine sprijinit de noi. 
Dar sînt sectoare unde această 
problemă nu figurează deloc sau 
aproape deloc pe lista preocupă
rilor organizației U.TM. respective. 
La turnătoria uzinei, de exemplu, 
din 60 de tineri abia 8 citesc cărți 
tehnice. Și cîfe cărți interesante 
îi așteaptă pe tinerii turnători . în 
rafturile bibliotecii : „Curățirea 
pieselor turnate”, „Confecționarea 
miezurilor”, „Fabricarea pieselor 
mari de fontă”, „Manualul forma
torului și fumătorului'* șl altele. 
Aceasta esfe deosebit de necesar

mai ales că în următorii 2—3 ani 
este prevăzută mecanizarea turnă
toriei uzinei. Unele utilaje au și 
început să sosească, lată o pro
blemă pasionantă pentru organiza
ția U.T.M. de aici : să atragă în 
scurt timp majoritatea tinerilor tur
nători la studierea cărților de spe
cialitate folosind în această muncă 
tinerii ingineri și tehnicieni din 
secție.

Dar sînt și aspecte ale acestei 
probleme care nu pot fi rezolvate 
în uzină, lată cîteva dintre ele. 
Dintr-o cercetare sumară a titlu
rilor apărute în „Editura tehnică" 
reiese că lipsesc cărți tehnice de 
nivel mediu. Tot la turnătorie de 
pildă a funcționat recent un curs 
de desen tehnic. Manuale însă nu 
există. Sau lipsesc cărți tehnice în 
legătură cu montarea mașinilor 
textile. (La sectorul montaj tînărul 
maistru Vasile Bobiș a cerut eabi-

lor.

convinși 
tuturor celor 

să prade bunurile po- 
e o datorie patriotică

necunoscut

dau tîrcoale

irneî gâri
lntr-o zi din vara lui 

șeful postului de miliție 
G Mihăiești, plutonierul 
■ Ilie, iu înștiințat de către 
I țărani

horiți

1956, 
din

Vlad 
niște 

I țărani că trei necunoscuți, co-
horiți la amiază din trenul de 

- București, dau tîrcoale gării.
I — Au coborît la amiază, po- 
_ vesteau ei, au intrat în sala de

i trenu- 
~ rilor care trec pe Ia noi, au 
Itras cu ochiul prin biroul im

piegatului, pe urmă au ieșit a- 
I fară și s-au tot rotit ca lupii în

jurul stînii. I-am văzut pîndind 
- și din porumburi și din liziera 

s ceva

netului tehnic traducerea unei a- 
semenea lucrări din limba rusă). 
Unele cărji se editează în tiraje 
mici, neputînd să. satisfacă cerin
țele. Un manual de bază ca „Me
morator de metalurgie” există în ______ _ _____  ___
uzină doar în cîteva exemplare. A- | așteptare, au citit lista 
poi pentru anumite domenii nu se ■ 
găsesc decît manuale vechi, atît 
ca formă cit și în conținut care nu 
mai trezesc interes și care totuși 
nu sînt seoase din uz din lipsa al
tora mai noi. _ sl ain porumburi șl am 1

Pornind de la însemnătatea a- | de salcîmi. Trebuie să fie 
cestei probleme, comitetul U.T.M. 
din uzină a hotărît să analizeze 
într-o ședință apropiată modul în 
care s-a muncit pînă în [ 
în a’irecția atragerii tinerilor 
la studierea 
să generalizeze 
vă și să stabilească noi măsuri 
pentru atragerea masei | __ 
tineri la stua'ierea cărților tehnice 
de specialitate,

Icu ei.
Vlad Ilie se duse la gară, dar 

nu-i găsi. Seara, unul din cei
prezent g trei apăru în sat. Țăranii îl a- 
tinerilor " ratară șefului de post și aces- 

literafurii tehnice, n ta îl legitimă. Actele 
experiența poziii- | regulă. Dar individul

ta îl legitimă. Actele erau în 
' 1 se Incur

ii măsuri _ ca în explicații, nu prea se în- 
largi de | țelegea bine ce caută prin Mi- 

' ' ' s hăiești, spunea că venise să

Coti în strada 
blocurile cochete, 
pastel. Și deodată 
de la geamurile 
ment se scurg 
fum. Se opri și privi mai atent. | 
Nu se înșela. Deschise ușa blo- _ 
cului și urcă în fugă scările | 
pînă la etajul IV. In hol, un 
grup de locatari. Din aparta- S 
meniul în fața căruia ședeau ® 
ieșea miros greu de fum. Stă- g 
pinii erau plecați, ușa închisă... s

— Nu e nimeni înăuntru ? | 
— întrebă plutonierul. i

— Nimeni. «
Încercă să forțeze ușa. Nu B 

ceda. Se opinti cu umărul în g 
ea, puternic și o sparse., inăun-1 . 
fru focul cuprinsese mobilele, _ 
întreaga casă. Plutonierul le-l 
pădă mantaua și intră.

— Hei, strigă, e cineva aici?
Nici un răspuns. Se repezi la st 

telefon și chemă serviciul de ® 
pompieri. în clipa aceea auzi g 
un scîncet de copil. Venea din | 
baie. Puse mina pe ușă și tra- 
se s-o deschidă. Era zăvorită | 
pe dinăuntru. Inspăimîntat de* 
focul care izbucnise, copilul fl 
se refugiase în baie și se în- ■ 
chisese acolo. Kiss Andrei bătu a 
cu pumnii ca să-l silească să S 
iasă. Fumul și dogoarea flăcări- „ 
lor îi uscau gîtlejul, n-avea aerjj 
și simțea că se sufocă, dar în- _ 
cerca înainte să-1 salveze pel 
copil. Ușa grea, masivă nu ce
da. Apucă un scaun și izbi în B 
broască. Intre timp îi luaseră " 
foc și pantalonii. Dar, mai îm
pinse o dată cu umărul și ușa 
sări din țîțîni... Un copil de n 
șase ani, Alecu Alexin, cu ochii g 
lărgiți de groază și paralizat _ 
de frică plîngea într-un colț al i 
încăperii. Kiss îl luă în brațe, 
îl înveli în vestonul său și | 
dădu să iasă afară. Din pri-“ 
cina fumului care invadase în- g 
treg apartamentul nu mai știa 8 
unde e ușa care dă afară. Hai- ■ 
nele ardeau pe el. Ardeau si | 
cișmele. Auzi ca prin vis stri- _ 
gătele oamenilor de pe scări și g 
se repezi prin foc într-acolo. 
Ajuns afară, lăsă copilul în | 
brațele cuiva, părăsit de orice “ 
puteri. Căzu leșinat și fu trans
portat la spital.

Un om, un comunist, ispră- g 
vise serviciul și se ducea să 
doarmă. Vroia ca la prînz, cînd g 
avea să se scoale, să cumpere ” 
o săniuță și un brăduț pentru g 
Anul Nou. N-a ajuns însă acasă " 
în ziua aceea, ci la spital. Vă- 
zînd focul care izbucnise a con
siderat de datoria lui să alerge n 
și să-i salveze pe cei ailați în | 
primejdie.

★ |
ln fiecare clipă la datorie — a 

iată deviza lucrătorilor din mi- s 
liția noastră populară. Apără- » 
torii muncii noastre pașnice, g 
închinată desăvîrșirii construi
rii socialismului, fii devotați ai | 
patriei, își desfășoară activita
tea cu pricepere și destoinicie. 3 
Alături de ei, sprijin neprețuit, ■ 
sînt toți oamenii muncii, hotă- a 
rîți mai mult ca oricînd să-și ■ 
apere cuceririle revoluționare.

î

I

I

i
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Largi perspective
pentru încheierea

acordului cu privire la

Daily Telegraph": 
„încurajator pas

I!

inainte“
încetarea experiențelor nucleare

ATENA 22 (Agerpresș. — 
Schimbul de mesaje dintre 
N. S. Hrușciov și președintele 
Kennedy se află în centrul a- 
tentiei ziarelor din Atena.

Ziarul „Avghi” subliniază că 
propunerile sovietice cu privi
re la controlul asupra încetării 
experiențelor nucleare consti
tuie o nouă acțiune importantă 
pe planul politicii externe a 
Uniunii Sovietice. Aceste pro
puneri scot tratativele privi
toare la încetarea experiențe-

lor nucleare din impasul în 
care le-au adus americanii și 
deschid largi perspective pen
tru încheierea acordului cu 
privire la încetarea experien
țelor nucleare, scrie ziarul.

Inițiativa guvernului sovie
tic întărește speranțele pentru 
încheierea unui acord cu pri
vire la încetarea experiențelor 
nucleare ca prim pas spre de
zarmare, arată ziarul „Elefthe- 
ria”.

Propuneri dătătoare
de speranțe

NEW YORK 22 (Agerpres). 
— Presa americană comentează 
schimbul de mesaje dintre N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S. și J. 
Kennedy, președintele S.U.A., în 
problema interzicerii experiențe
lor nucleare. Tonul comentarii
lor se distinge de data aceasta 
prin lipsa acuzațiilor standard 
care se formulau pînă acum îm
potriva oricărei inițiative sovie
tice. Dimpotrivă, unele agenții 
de presă, o serie de comentatori 
ai ziarelor americane caută să 
raționeze serios asupra modului 
concret în care cei doi șefi de 
guverne abordează rezolvarea 
uneia dintre cele mai importante 
probleme ale lumii. In această 
privință sînt semnificative pînă 
și titlurile articolelor. Serviciul 
de presă al ziarului „New York 
Herald Tribune” intitulează ar- 
tico:' corespondentului său din 
Washington, „Hrușciov deschide 
porțile". Autorul consideră că 
unul din primii factori favora
bili care contribuie la posibili
tatea încheierii unui acord pri
vind interzicerea experiențelor 
nucleare constă din inițiativa lui 
N. S. Hrușciov și din faptul că 
„el s-a adresat direct lui Ken-

nedy cerîndu-i să reia tratativele 
întrerupte cu privire la interzi
cerea experiențelor". 
subliniază autorul, i 
ră diplomatică cu 
cații.

în comentariile 
tului din Moscova 
„New York Times" 
măsura întreprinsă de guvernul 
sovietic este considerată de di
plomații occidentali ca „dătătoa
re de speranțe".

Un alt corespondent al ziaru
lui „New York Times" sublinia
ză că persoanele oficiale din 
S.U.A., consideră că ultimele 
realizări în domeniul detectării 
oscilațiilor seismice deschid por
țile spre un compromis probabil 
cu Uniunea Sovietică în proble
ma numărului de inspecții care, 
după părerea S.U.A., sînt nece
sare pentru realizarea acordului 
privind încetarea experiențelor 
nucleare.

După cum anunță agenția 
U.P.I., senatorul democrat Hu
bert Humphrey, a declarat că 
propunerea lui N. S. Hrușciov 
constituie „un semn plin de spe
ranță că se poate ajunge la în
cheierea unui acord".

Aceasta, 
este o rnăsu- 
uriașe impli-

coresponden- 
al ziarului 
se arată că

LONDRA 22 (Agerpres). — 
Presa engleză subliniază im
portanța noii inițiative a gu
vernului sovietic în problema 
interzicerii experiențelor nu
cleare. Aproape toate ziarele 
consacră articole redacționale 
schimbului de mesaje dintre 
N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., și J. Kennedy, pre
ședintele S.U.A.
Ziarul „DAILY TELEGRAPH" 

arată că acest schimb de mesa
je constituie „cel mai încura
jator pas înainte” pe calea in
terzicerii experiențelor nu
cleare.

Salutînd propunerile sovie
tice, ziarul „GUARDIAN” 
scrie că „astăzi putem crede 
serios în posibilitatea unui a- 
cord asupra interzicerii expe
riențelor nucleare”.

„DAILY SKETCH” arată că 
obținerea acordului cu privire 
la interzicerea experiențelor 
nucleare
Pe calea

este 
spre

un pas necesar 
dezarmare

constructivă
MEXIC 22 (Agerpres). — Mi

nisterul Afacerilor Externe al 
Mexicului a dat publicității o 
declarație în care salută 
schimbul de mesaje dintre 
N. S. Hrușciov și J. Kennedy 
în problema interzicerii expe
riențelor cu arma nucleară. 
Ministerul subliniază că mesa
jele reprezintă „un pas de o 
uriașă însemnătate” în trata
tivele cu privire la interzi
cerea experiențelor și dove
desc existența „poziției con
structive” a guvernelor celor 
două puteri.

Karl- 
Ewald, 
Werner 
Mittag,

sistemul de detec- 
pur și simplu prin

de nebunie des- 
vreunui subaltern.

Mesei Rotunde Est-Vest
PARIS 22 Corespondență 

specială : Luni a luat sf îrșit 
cea de-a 7-a conferință a Me
sei Rotunde Est-Vest ale cărei 
lucrări s-au desfășurat la Pa
ris între 18 și 21 ianuarie 1963, 
reunind 46 de participant! din 
17 țări. Au fost dezbătute ur
mătoarele probleme : dezarma
rea, Berlinul occidental și Ger- 
mairia, uniunile economice și 
dezvoltarea comerțului inter
național.

In moțiunea privind dezar
marea, participanții condamnă 
actuala cursă a înarmărilor 
subliniind primejdia acumulă
rii armelor nucleare, ceea ce 
face să sporească riscurile unui 
război atomic prin accident 
sau printr-o greșeală de inter
pretare în 
țiune 
tr-un 
chisă 
Criza 
a demonstrat tuturor 
relor realitatea 
unui război nuclear. Cea din
ții datorie a guvernului 
este de a respecta scrupulos 
principiile Cartei O.N.U. care 
interzice nu numai recurgerea 
la forță în reglementarea di
ficultăților internaționale dar 
și amenințarea cu recurgerea 
la forță. Pentru aceasta nu 
este altă cale decît cea a de
zarmării generale și totale sub 
control internațional. Enume- 
rînd conținutul și succesiunea 
pe etape a măsurilor ce ur
mează a fi stabilite prin Tratat, 
Conferința Mesei rotunde sub
liniază că pentru a înlesni ne
gocierile și totodată a micșora 
riscurile dezlănțuirii unui răz-

ori 
act 
a 
din Marea Caraibilor 

popoa- 
primejdiei

boi nuclear se impun următoa
rele măsuri:

un acord spre a nu se mai 
spori peste nivelurile lor ac
tuale, pe toată perioada nego
cierilor, cifrele bugetelor mili
tare ;

un acord care să interzică 
orice răspîndire a armei nucle
are, oricare ar fi forma sau 
pretextul invocat în acest scop 
de vreun guvern ;

instituirea de zone denuclea- 
rizate sau demilitarizate în 
punctele nevralgice ale globu
lui sub un control internațio
nal special ;

semnarea unui pact de nea
gresiune între țările Tratatului 
Atlanticului de Nord și c&le 
ale Tratatului de la Varșovia;

In cea de-a doua moțiune, 
conferința face un apel către 
țările interesate să ajungă cît 
mai grabnic la un acord accep
tabil pentru toți în privința 
problemei Berlinului occiden
tal și a Germaniei.

A treia moțiune referitare la 
actuala situație a comerțului 
internațional, după ce arată 
repercusiunile defavorabile 
ale războiului rece și în acest 
domeniu, subliniază necesitatea 
ca barierele discriminatorii și 
restrictive să fie abolite și ex
primă convingerea că în acea
stă direcție conferința mondi
ală pentru comerț programată 
de O.N.U. va duce la rezultate 
favorabile dezvoltării comer
țului Est-Vest. O atenție deo
sebită se acordă situației sta
telor slab dezvoltate a căror 
economie în condițiile dezar
mării generale și totale ar a- 
vea enorm de cîștigat.

al P. S. U. 0.
BERLIN 22 (Agerpres).

La 21 ianuarie a avut loc pri
ma plenară a Comitetului Cen
tral nou ales de Congresul al 
VI-lea al P.S.U.G. Plenara a 
reales pe Walter Ulbricht ca 
prim-secretar al C.C. al P.S.U.G.

în unanimitate au fost aleși 
membrii Biroului Politic: 
Friedrich Ebert, Paul Frohlich, 
Otto Grotewohl, Kurt Hager, 
Erich Honecker, Bruno Leu- 
schner, Hermann Matern, E- 
rich Muckenberger, Alfred 
Neumann, Albert Norden, 
Willi Stoph, Walter Ulbricht, 
Paul Verner, Herbert Warnke.

Membrii supleanți ai Birou
lui Politic au fost aleși: Erich 
Apel, Herman Axen. 
Heinz Bartsch, Georg 
Gerhard Griineberg, 
Jarowinski, Gunter 
Margarete Muller, Horst Sin- 
dermann.

Ca secretari ai C.C. au fost 
aleși : Gerhard Griineberg, 
Kurt Hager, Erich Honecker, 
Gunter Mittag, Albert Norden, 
Paul Verner.

Președinte al Comisiei cen
trale a controlului de partid a 
fost ales Hermann Matern, iar 
președinte al Comisiei centra
le de revizie — Fritz Gabler.

Din noul Comitet Central 
fac parte 121 membri și 60 de 
membri supleanți.

UN DISCURS
Aspect parțial a! Combinatului 
chimic din Borsod, una dintre 
cele mai importante Întreprin
deri ale industriei chimice din 

Republica Populară Ungară.

de stat al S» U« A*
WASHINGTON' 22 (Ager

pres). — Intr-un interviu a- 
cordat societății de televiziune 
„National Broadcasting Com
pany”, secretarul de stat al 
S.U.A., Dean Rusk, a declarat 
luni seara, referindu-se la 
schimbul de mesaje dintre 
N. S. Hrușciov și J. Kennedy 
în problema încetării expe
riențelor cu arma nucleară, că 
în prezent „a fost deschisă ca
lea pentru tratative serioase în 
vederea încheierii unui tratat 
de interzicere a experiențelor 
nucleare”. „Ne exprimăm spe
ranța, a adăugat el, că vom 
reuși să facem un pas înainte 
în tratativele privind interzi
cerea experiențelor cu arma 
nucleară.

In cadrul aceluiași interviu, 
Rusk a recunoscut existența 
divergențelor serioase mani
festate în ultima vreme între 
puterile occidentale în proble
ma aderării Angliei la Piața 
comună, creării așa-numitelor 
forțe nucleare multilaterale ale 
N.A.T.O., precum și în proble
mele legate de propunerile 
S.U.A. de a livra Franței sub
marine înzestrate cu rachete 
„Polaris”.

Secretarul de stat a subli
niat faptul că „în calea nego
cierilor privind intrarea Marii 
Britanii în Piața comună, pre
ședintele Franței, de Gaulle, a 
ridicat mari obstacole, ceea ce 
a dus la divergențe foarte se
rioase a căror lichidare nece
sită mult timp”.

Secretarul de stat și-a ex
primat însă părerea că, în ca
zul în care Franța se va opune 
intrării Angliei în Piața comu
nă și se va retrage de Ia nego
cieri, celelalte țări membre ale 
acestui organism european vor 
discuta în continuare problema 
aderării Marii Britanii la Pia
ța comună „cu sau fără Fran
ța”.

în ce privește divergențele 
din cadrul N.A.T.O. și în spe
cial poziția generalului de 
Gaulle față de planurile ame
ricane privind înarmarea ato
mică, Rusk a declarat că „dacă 
generalul de Gaulle va ridica 
obstacole în calea creării unei 
forțe nucleare multilaterale, 
Europa (occidentală — n.r.) și 
S.U.A. vor continua să colabo
reze strîns pe viitor”. Secreta
rul de stat american și-a ex
primat părerea că „forța nu
cleară multilaterală va deveni 
pînă la urmă o realitate „cu 
sau fără participarea Franței”.

Aruncînd o privire retro
spectivă asupra evenimentelor 
din 1962, Rusk a declarat că în 
prezent perspectivele păcii sînt 
mai promițătoare decît anul 
trecui. „Ele sînt mai bune, a 
spus el, deoarece popoarele în
tregului glob au văzut în anul 
1962 pacea grav amenințată și 
presupun că omenirea a avut 
posibilitatea să analizeze con
cret și să aprecieze în mod 
realist urmările unui război”.

„Consider că aceasta a adus 
un nou suflu de luciditate și 
precauție în abordarea mari
lor probleme, și aceasta repre
zintă în sine un factor încura
jator pentru perspectivele pă
cii”, a spus în continuare Rusk.

Secretarul de stat al S.U.A. 
nu a putut să se abțină de la 
o serie de atacuri la adresa 
Cubei. El a afirmat că proble
ma păcii în Marea Caraibilor 
va depinde „de comportarea 
Cubei”. Amintind de declara
ția președintelui S.U.A. că în 
cazul în care Cuba nu va de
veni „o bază pentru agresiu
ne”, atunci președintele „nu va 
începe și nici nu va permite să 
se declanșeze vreo invazie în 
Cuba”, Rusk a spus că aceasta 
nu înseamnă nicidecum re
nunțarea la alte măsuri împo
triva Cubei.

Tragice realități
Coreea de sud. Asemenea 
acestor muncitori, în pre
zent șomeri în căutarea ori
cărui fel de muncă, mii șl 
mii de oameni ai muncii 
din Seul colindă străzile în 

căutare de lucru.

AL LUI MACMILLAN

MOSCOVA. — între 15 și 
22 ianuarie s-au stabilit din 
nou legături prin radio cu sta
ția interplanetară „Marte-1”. 
De pe bordul stației s-au pri
mit informații științifice, date 
cu privire la funcționarea sis
temului și agregatelor stației. 
Legătura prin radio cu stația 
se efectuează în bune condi- 
țiuni.

La 23 ianuarie, ora 9 (ora 
Moscovei), distanța de la Pă- 
mînt la stație va fi de 39 mi-

(ioane km. Coordonatele astro
nomice ale stației automate 
„Marte-1” vor fi următoarele: 
ascensiunea dreaptă 6 h 24’, 
declinați» —36 grade 27’.
• MOSCOVA. In U.R.S.S. anul 

editorial 1963 se anunță bogat în 
traduceri din limba romînă. La 
Moscova in editurile de speciali
tate va apare studiul academicia
nului Gr. Moisil „Teoria algebrică 
a mecanismelor automate". Apare 
de sub tipar volumul doi al aca
demicianului Gulian „Sistemul și 
metoda filozofică a Iui Hegel". Se

Caracteristic pen
tru situația de 
azi din Filipine 

sînt cei 800 000 de 
șomeri totali și cele 
cîteva milioane de șo
meri parțiali, urcarea 
uriașă a prețurilor Ia 
produsele alimentare 
și alte mărfuri de pri
mă necesitate, precum 
și intensificarea rapi
dă a criminalității. La
mentabila stare de lu
cruri din acest stat 
insular se datorează în 
primul rînd dependen
ței lui economice și 
politice de Statele U- 
nite.

Făcînd bilanțul pri
mului an al guvernă
rii președintelui Mac
apagal, revista „Far 
Eastern Economic Re
view" din Hongkong 
publică în ajunul a- 
cestui jubileu un ar
ticol semnat de Leon 
O. Tay. Cunoscutul 
comentator filipinez re
latează că muncitorul 
de rind face cu greu 
față cerințelor vieții 
— salariul său repre
zintă doar 2,5 pesos pe 
zi, în timp ce rația de 
orez de calitate infe
rioară, necesară pen
tru hrană, costă o trei-

sumă, 
parte 
abia

me din această 
Cea mai mare 
din cîștigul său 
ajunge ca să acopere
plata chiriei, a cu
rentului electric și a 
apei. în unele regiuni, 
unde mizeria face ra
vagii, familiile 
fericite dacă 
lor mănîncă 
dată pe zi.

Șomerii și
flămînzi, ajunși la dis
perare, cutreieră zi șl 
noapte străzile orașe
lor în căutare de lu
cru.

sînt 
membrii 
bine o

oamenii

I
anunță de asemenea apariția unei 
monografii închinată Deltei Dună
rii, iar editura militară are în pre
gătire o culegere de nuvele și po
vestiri de scritori romîni închinate 
frăției de arme romîno-sovietice. 
Editura „Molodaia Gvardia” va 
publica noul roman al lui Fran- 
cisc Munteanu „Terra di Siena“.

• NEW YORK. — La 21 ia
nuarie a.c. au început, la sediul 
O.N.U. din New York, lucrări
le Comitetului O.N.U. pentru 
locuințe, construcții și planifi
care.

Franfa se opune cu înverșunare intrării Angliei în Piața comună. 
(Ziarele)

— Pe o-piața... comună !
desen de V. VASILIU

R.P.R. face parte din cei 21 
membri ai Comitetului, aleși 
in ședința din 20 decembrie 
1962 a Consiliului Economic și 
Social O.N.U. Din partea țării 
noastre la lucrările Comitetu
lui participă tov. profesor ar
hitect Gustav Guști, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat 
pentru Construcții, Arhitectu
ră și Sistematizare.

• ATENA. La 21 ianuarie, dupij 
o boală grea, a încetat din viață 
in spitalul închisorii de la Kani 
(Creta), G. Eritriadis, membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. din Grecia. Eritriadis se 
afla deținut din anul 1955, iar în 
anul 1960, împreună cu un grup 
de comuniști greci, a fost condam
nat de un tribunal militar pentru 
activitatea sa politică la închisoa
re pe viață.

„Avghi" relatează că deși auto
ritățile știau că Eritriadis este 
grav bolnav, ele nu numai că nu 
l-au eliberat, dar-l-au ținut în ul
timele 17 luni într-o izolare stric
tă în închisoarea medievală „Itze- 
din“ din Creta.

Noul act inuman și de răzbuna
re al autorităților față de un om 
pentru convingerile sale politice, 
deși acesta era grav bolnav, a 
zguduit Grecia și a stîrnit protes
tele opiniei publice.

NEW YORK. — Secretarul gene
ral al O.N.U., U Thant, a respins 
cererea președintelui Ghanei, Kwa- 
me Nkrumah, de a aresta și a tri
mite în judecată pe șeful separa
tiștilor katanghezi, Chombe.

LONDRA 22 (Agerpres). — Pri
mul ministru britanic Macmillan a 
rostit luni după-amiază la Liverpool 
un discurs în care a răspuns de
clarațiilor făcute de președintele 
Franței, de Gaulle, în cursul con
ferinței sale de presă de la înce
putul săpiămînii trecute. Agenția 
France Presse subliniază că riposta 
primului ministru englez a fost „de 
o violență care a surprins pe toți 
observatorii”. Macmillan a decla
rat că nici o țară nu are dreptul 
de a împiedica Marea Britanie să 
intre în Piața comună. El a arătat 
că în urmă cu 18 lumi, cînd a fost 
luată pentru prima dată în dis
cuție problema aderării An
gliei la Piața comună, membrii a- 
cestui organism economic, inclu
siv Franța, n-au avut nici o obiec
ție de principiu față de această a- 
derare. „Dar, a subliniat Macmil
lan, lucrurile s-au schimbat în pre
zent... Ceea ce se întîmplă acum 
constituie un revers, sper însă că 
acesta nu va fi un revers fatal”. ■

Macmillan a lăsat să se înțe
leagă într-o formă destul de clară 
că, după cum speră, „sprijinul din 
partea celorlalte țări (membre ale 
Pieței comune) și din partea S.U.A. 
va permite să se ajungă la o „re
zolvare constructivă” a problemei 
cu privire la participarea Angliei 
la Piața comună, cu toată împotri
virea lui de Gaulle. In această or
dine de idei el a confirmat că din 
punctul de vedere al guvernului 
englez „Europa unificată" trebuie 
să colaboreze strîns cu S.U.A. în 
domeniile politic, economic și mi- ’ 
litar.

Trecînd la probleme de politică 
internă, primul ministru a recu
noscut că în ultimele luni în țară 
șomajul a atins „proporții alar
mante", dar nu a putut menționa 
nici un fel de măsuri concrete pen
tru îmbunătățirea situației.

Pentru a sprijini pe Macmillan 
în declarațiile sale, guvernul a ho- 
tărît în mod special să declare re
giunea fluviului Mersey o zonă a 
„dezvoltării economice intense". 
Dar, această manevră nu s-a bucu-

rat de succes în rîndurile proleta
riatului din Liverpool. La 21 ianua
rie, în fața clădirii în care trebuia 
să ia cuvîntul Macmillan, s-au a- 
dunat sute de muncitori indignați 
purtînd lozincile : „Jos conservato
rii I, „Nu vrem vorbe, vrem de 
lucrul". înainte de a sosi Macmillan, 
demonstranții, care au reușit să 
rupă barajele poliției, au blocat 
intrarea principală și l-au constrîns 
pe primul ministru să pătrundă în 
clădire printr-o ușă laterală. Puter
nice unități de poliție aduse de 
urgență au atacat pe demonstranți 
și au reușit într^un fîrziu să dega
jeze piața din fața clădirii. O de
legație a demonstranților a remis 
unui reprezentant al lui Macmillan 
o petiție în care este evocată 
greaua problemă a șomajului care 
lovește pe oameni) muncii englezi.

Vizita delegației Ministerului 
Invățămîntului In U. R. S. S, 
MOSCOVA. — Delegația Mi

nisterului Invățămîntului, con
dusă de tovarășul Ilie Murgu- 
lescu, ministrul învâțămîntului 
din R.P.R., care se află în 
U.R.S.S. a făcut o vizită lui V. 
Eliutin, ministrul învățămân
tului superior și mediu de spe
cialitate al U.R.S.S. Membrii 
delegației au fost oaspeții Uni
versității „Lomonosov” unde 
au fost întâmpinați de acade
micianul I. Potrovski, rectorul 
universității. Delegația va vi
zita, de asemenea, școli, in
stituții de Invățămînt și in
stitute pedagogice, institute 
de cercetări din Leningrad, 
Tbilisi și Kiev.

Tratativele franco - vest - germane
PARIS 22 (Agerpres). Marți du- 

pă-amiază la Palatul Elysee a fost 
semnat un tratat de colaborare 
franco-vest-german, prezentat în 
declarația comună dată publicită
ții cu același prilej ca un „act is
toric" care ar marca „reconcilierea 
franco-germană". Din prevederile 
acestui tratat, care poartă semnă
turile președintelui de Gaulle și 
cancelarului Adenauer, reiese însă 
că este vorba nu de un document 
consemnînd relații 
între popoarele celor 
de actul de naștere 
militare Paris—Bonn.
referă la colaborarea
două țări în domeniul politicii ex
terne, în domeniul militar, precum 
șl în domeniul cultural. El pre
vede, printre altele, consultații 
între cei doi șefi de stat șl guvern 
o dată la șase luni și lntîlniri In
tre miniștrii de externe, de război 
și alți demnitari ai celor

de prietenie 
două țări, ci 
al unei axe 

Tratatul 
dintre

se 
cele

părți o dată la două sau trei luni. 
Se vor organiza în comun mane
vre militare și cercetări în vede
rea producției de armament (afară 
de cel atomic) și fiecare dintre 
părți va putea folosi poligoane de 
instrucție de pe teritoriul celeilal
te țări. Se vor studia, de aseme
nea, în comun, probleme de stra
tegie și tactică militară.

Cercurile politice Și militare din 
Paris consideră că acest tratat va 
da un nou impuls înarmării Ger
maniei occidentale. El este privit 
de asemenea, 
colaborarea 
în domeniul 
atomice, deși
văzută în tratat.

în cursul zilei de marți a 
loc o nouă întrevedere între 
ședințele de Gaulle și cancelarul
Adenauer. Ea a fost consacrată 
exclusiv problemei aderării An
gliei la Piața comună.

ca un prim pas spre 
franco-vest-germană 

producției de arme 
aceasta nu este pre-

avut 
pre-

două

au sprijinit acțiuneaocul „uite Chombe, nu e Chom- 
be", a luat sfîrșit. După dispa
rițiile și reaparițiile sale cînd 
în Rhodesia, cînd în Katanga 
— în tot timpul acțiunii des
fășurată de trupele O.N.U. — 
venalul lider secesionist a de

venit brusc un „interlocutor valabil" pentru 
comandamentul O.N.U., în ciuda faptului că 
abia recent amenințase cu tactica „pămîntu- 
lui pîrjolit". Este limpede că vechii și noii 
colonialiști îi conferă lui Chombe această 
metamorfoză miraculoasă. Chiar dispariția 
din seifurile băncii din Elisabcthville a unor 
valori de 10—20 milioane de dolari, presu
puși de martori că au fost furați de căpete
nia katangheză care a fost văzută la una din 
fugile sale în Rhodesia ducînd cu el neobiș
nuit de multe bagaje, nu i-au știrbit din 
onorabilitate. S-ar putea chiar dimpotrivă 
spune că în ochii stăpînilor el și-a sporit 
reputația, confirmînd că este gata la orice... 

în orice caz, prezența actuală a lui Chom
be în viața politică congoleză nu ar fi fost 
posibilă fără asentimentul diplomației ame
ricane, al cărei cuvînt răsună mai puternic 
la ora actuală în Congo decît al celei engle
ze sau belgiene. în ultima instanță, disputa 
dintre comandamentul O.N.U. și Chombe a 
fost de fapt o reflectare a celei dintre S.U.A. 
pe de o parte și Anglia și Belgia, pe de altă 
parte. Exclamația președinte’ui S.U.A., Ken
nedy, că „nu a fost nimic surprinzător" în 
declanșarea operațiilor trupelor O.N.U. în 
Katanga a fost comentată, interpretată și 
răstălmăcită în fel și chip ; dacă presa ame
ricană căuta să-și convingă cititorii asupra 
mobilului de „unificare a Congoului" urmă
rit de guvernul american, cea de pe malul 
european al Atlanticului susținea că poziția 
americană îl împiedică pe Chombe și grupul 
său la... autodeterminare.

Dincolo însă de aceste aprecieri — după 
cum recunoștea revista „Paris Match" — la 
bursa din Bruxelles și la bursa din Paris, 
financiarii au fost mai preciși. Este vorba de 
războiul cuprului — au proclamat ei. Regi
mul lui Chombe nu este decît paravanul 
marii societăți miniere, „Union Miniere du 
Haut-Katanga". Cuprinși de furie împotriva 
concurenților americani mai puternici, capi
taliștii belgieni au spus adevărul: războiul 
cuprului. într-adevăr în 1961, societățile cu 
participare americană au produs 2 milioane 
de tone dintr-un total de 4,5 milioane tone 
cît este producția totală de cupru a lumii 
capitaliste. Și cum S.U.A. consumă doar o 
parte din producția sa de cupru, restul este 
destinat exportului. Or, dacă în Katanga ca
pitaliștii belgieni împreună cu cei englezi 
mențin o producție ridicată, atunci se înte
țește lupta de concurență. Și pentru a-și lovi

concurenții, S.U.A.
O.N.U. în Katanga, neomițînd pe de altă 
parte să-l ațîțe și pe Chombe. Scoaterea din 
funcțiune a anumitor uzine din Katanga nu 
este de fel dezavantajoasă monopolurilor 
americane interesate în producția de cupru, 
iar de cîte ori trupele O.N.U. se înfruntau cu 
jandarmeria lui Chombe, presa americană 
jubila.

în privința poziției engleze, trebuie amin
tit că privirile colonialiștilor din City sînt 
de multă vreme ațintite asupra Katangăi. în 
ultimul deceniu al veacului trecut, belgienii 
au luat-o înaintea englezilor momindu-l pe 
regele Msiri pentru a obține controlul asu
pra Katangăi, ceea ce a provocat o vădită 
nemulțumire — dar nu și renunțare — în 
Anglia. Tocmai „Tanganika Concession' face 
„legătura" între Katanga, Rhodesia și An
gola, spre mulțumirea diferitelor monopo
luri engleze cu care se „înrudește". Profi-

„RĂZBOIUL
r.TEW’!

turile companiei „Tanganika Concession’ 
provin de la participarea la „Union Minie 
re", de la căile ferate pe care le controlează 
în Angola și, bineînțeles, din cele două 
Rhodesii. Ideea unei cît mai largi „indepen
dențe" a provinciei Katanga, lansată la Bru
xelles, a surîs Londrei care a sesizat posi
bilitatea de a crea o nouă federație alcătuită 
din Katanga și Rhodesia de sud, cu atît mai 
mult cu cît sfîrșitul actualei Federații Rho- 
desia-Nyassaland este iminent.

Pe baza acestei legături anglo-belgienc, 
tonul comun folosit împotriva Washingtonu
lui este concludent pentru amploarea con
tradicțiilor dintre imperialiști. Dacă „Daily 
Telegraph" se plîngea că „S.U.A. împing 
Anglia pe calea unei retrageri politice și 
economice din Africa", un specialist belgian 
de la „Union Miniere" declara cu amără
ciune: „Noi, belgienii, după ce am petrecut 
aproape opt decenii în Congo, am crezut 
că-i cunoaștem bine pe congolezi. Dar tn 
cîteva luni ne-am pierdut iluziile. Cred că 
americanilor le va trebui mulți ani pentru
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să descopere Africa’. Nu s-ar putea spu- 
că din cearta dintre vechii și noii colo-

ca 
ne 
nialiști nu se face uneori lumină.

Dar „războiul cuprului" nu se desfășoară 
numai în Katanga, ci și la bursele din occi
dent, aceste veritabile barometre ale econo
miei capitaliste. Cînd s-a anunțat distruge
rea anumitor instalații la Lumumbushi sau 
la Jadotville, dealtfel mult exagerate cu 
premeditare în informațiile apărute în pre
sa americană, acțiunile lui „Union Miniere", 
ca și ale monopolului englez „Tanganika 
Concession" au înregistrat scăderi sensibile, 
iar agenții anumitor monopoluri americane, 
printre care și ai grupului Rockefeller, 
achiziționat pachete masive din aceste 
țiuni. Trecerea acțiunilor dintr-o mînă în- 
tr-alta, adică de la belgieni și englezi la 
americani, a determinat și o anumită schim
bare în tonul presei americane care a preco
nizat ca actuala campanie a trupelor O.N.U. 
să fie încheiată, deoarece aceste trupe și-au 
atins deja țelul propus de a avea „libertate 
de mișcare". La Washington s-a cerut aproa
pe deschis ca trupele O.N.U. să nu acționeze 
dincolo de limitele stabilite de guvernul 
S.U.A. pe motiv că a cheltuit pînă acum 
150 milioane dolari pentru întreținerea lor. 
Această luare de poziție demonstrează că 
S.U.A. vor să folosească „căștile albastre' 
în Congo ca trupe intervenționiste pentru 
propriile lor interese.

în acest „război al cuprului', S.U.A. mi
zează în principal pe guvernul central din 
Leopoldville, dar nu omit și posibilitatea de 
a-l folosi pe Chombe, știut fiind că acesta 
nu ezită să-și schimbe stăpînul în funcție de 
ce i se oferă. Tot „Paris Match' releva că 
„speranțele americane sînt îndreptate asu
pra lui Adoula, un om cu ochii surîzători și 
ironici. Acesta a fost sub colonizarea bel
giană primul congolez căruia i s-a admis să 
devină funcționar la un ghișeu al Băncii 
centrale". Și, descriind comportarea lui 
Adoula, revista pariziană amintește că atunci 
cînd l-a solicitat pe Antoine Gizenga să de
vină vicepreședinte al Consiliului de Miniș
tri, Adoula a declarat la un miting : „Antoi
ne este mina mea dreaptă. Cum s-ar putea 
oare să mă lipsesc de mîna mea dreaptă ?' 
Ulterior însă Gizenga a fost arestat, iar în
temnițarea ilegală a cunoscutului luptător 
pentru independența Congoului continuă și 
astăzi, ignorindu-se protestele opiniei publi
ce congoleze și mondiale.

Odată cu ocuparea orașului Kolwezi de 
către trupele O.N.U. „faza militară' a opera
țiunii a luat sfîrșit. Acum începe „faza po
litică'. Tălmăcită, această formulă înseamnă 
tîrguială între colonialiști, jocul de culise. în 
fond, încă o etapă în războiul cuprului.
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