
••

lumea „liberă11
— Robinsoni moderni

— Speranțe spulberate

cinteia
tineretului

Anul XIX, seria II nr. 4260

In pag. a Vl-a:

extins a- 
noi con- 

călitorii 
numărul

— „Inițieri” universitare

Proletari din toate țările, uniți-vă!

Muncitor

• Tablouri din

Metodele fruntașilor
larg popularizate

Un rodnic schimb de experiență între 
tineri colectiviști îngrijitori de animale

ra Ia o consfătuire 
despre zootehnie, la 
care a luat parte și 
tovarășul Paul Tă- 
năsoiu, președintele 
gospodăriei colecti
ve din Ulmeni, ra

ionul Mizil. Printre cei care au 
luat cuvîntul atunci se afla și un 
tînăr robust. A vorbit cu atîta 
căldură despre meseria lui de 
îngrijitor de vaci la G.A.C, Con- 
duratu, îneît cuvintele lui au 
mers Ia inimile tuturor.

întors acasă, tovarășul Tănă- 
soiu a povestit acest fapt și ti
nerilor îngrijitori de animale din 
gospodărie.

Așa s-a născut inițiativa ca în
grijitorii de animale de la Ulmeni 
să-l invite Ia ei pe candidatul de 
partid Păun Șt. Ana, îngrijitor 
de vaci la G.A.C. Conduratu.

Și iată că, într-una din zilele 
trecute gazdele și-au primit 
oaspetele. A fost o întîlnire prie
tenească. Mai întîi a avut loc o 
discuție între gazde și cel invitat. 
Cei de la Ulmeni s-au interesat 
despre producțiile de lapte obți
nute de îngrijtorii de vaci de la 
Conduratu. Și au aflat fapte in
teresante. Gospodăria colectivă 
din Conduratu are un sector zo
otehnic în plină dezvoltare. Din 
cele 195 de taurine, aproape 100 
sînt vaci cu lapte din cumpărări 
și prăsilă proprie. Odată cu creș
terea numărului de vaci, a cres
cut și producția de lapte. în 1960 
producția medie pe cap de vacă 
furajată a fost de peste 2 000 de 
litri, iar în 1962 a ajuns la a-

Reparații de bunăîntre mecanizatorii de la S.M.T. Orbească, raionul Alexandria, a pornit o pasionantă întrecere pentru executarea lucrărilor de reparații de bună calitate și cu mult înainte de termenul fixat. Păun Gheorghe, Ion Mi- 

rea, Rizea Zorilă, Victor Chinga și alții, își respectă angajamentele luate. Reparațiile executate de ei la pompele de injecție sînt de cea mai bună calitate.Pînă la 16 ianuarie au fost reparate la S.M.T. Or-

proape 2 300 de litri, cu 300 de 
litri lapte mai mult față de plan.

— Dar dumneata cît ai obți
nut anul trecut ? se interesează 
gazdele.

— De la lotul meu, cîte 2 450 
de litri lapte pe cap de vacă fu
rajată, le răspunde Păun. Dar să 
știți că nu sînt eu primul, e un 
alt tînăr, Dănciulea Gheorghe. EI 
a obținut cîte 2 460 de litri de 
ia fiecare vacă.

— Păi, nici dumneata nu ești 
în vîrstă, spune Dumitru Aristi
de de la Ulmeni, și vorbești me
reu despre tiiîeri. Lucrează așa 
mulți în sectorul zootehnic ?

— Să fac o socoteală... Din 35 
de îngrijitori de animale, 25 sînt 
tineri, recomandați de organiza
ția U.T.M. -

— Ei, asta-i o treabă bună — | 
spune Marin Briceag, vicepre
ședintele colectivei din Ulmeni. 
Și noi avem băieți buni : Nico- 
lae Stanciu, Călin Constantin și 
alții fac treabă bună. Dar trebuie 
să recunoaștem că organizația 
U.T.M. de la noi (și tovarășa 
Tinca Buf, secretara U.T.M., care 
e aici de față, poate să spună) 
nu ne-a prea sprijinit în această 
direcție.

Oaspetele și gazdele au 
discutat și alte lucruri legate 
meseria lor frumoasă. Apoi 
plecat împreună la grajduri.

Utemiștli Nicolae Stanciu

NICOLAE BARBU 
TUDOREL OANCEA
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beasca 145 de tractoare, 180 grape, 104 semănători și alte mașini și unelte agricole. Toate a- cestea reprezintă 93 la sută din volumul total al lucrărilor. 

Alexandru Stoica i-au descris Iui 
Păun cum decurge programul zil
nic de grajd.

— Unele lucruri se aseamănă 
cu cele de la noi — a spus Păun 
— dar cred că unele nu se prea 
potrivesc cu ce ne învață știința. 
Uite, să vorbim despre vacile 
astea două, pe care le îngrijești 
dumneata, tovarășe Călin. Cît 
lapte dă asta mărunțică și cît dă 
astalaltă ?

— Asta mai mare dă 8 litri pe 
zi, iar „mărunțica", numai doi 
litri.

— Bun ! Acum spune, cum le 
fiirajezi pe fiecare ?

— Pe amîndouă la fel ! 
rajul îl torn în iesle, la rî 
Cînd e cazul, mai „ciupesc",

Odată cu introducerea teh
nicii noi și a procedeelor avan
sate de muncă. în întreprinde
rile industriale din regiunea 
Banat se desfășoară o largă 
acțiune de ridicare a calificării 
profesionale a tinerilor mun
citori. La propunerea organi
zațiilor U.T.M., în Uzinele si
derurgice și constructoare de 
mașini din Reșița, Arad, „O- 
țelul-roșu“, Timișoara, precum 
și în întreprinderile industriei 
ușoare și alimentare din re
giune, au fost organizate 567 
de cursuri urmate de peste 
15 000 de tineri. Pe baza celor 
învățate la aceste cursuri, ti
nerii turnători de la Uzinele 
constructoare de mașini. Reși
ța, de pildă, au contribuit la 
îmbunătățirea calității piese
lor de mare tonaj și la redu
cerea consumului de metal. 
Tot pe baza celor învățate la 
cursurile de ridicare a califi
cării profesionale, tinerii su
dori de la Uzinele de vagoa
ne Arad și de la Uzinele me
canice Timișoara au 
plicarea sudurii la 
strucții metalice iar 
și forjorii au mărit 
pieselor prelucrate prin trata
ment cu curenți de înaltă frec
vență și prin matrițe închise.

(Agerpres)

—n 
Și acum, la volan. Elevul Ion 
Ciocan de la Școala de meca
nici agricoli din Bîrlad, își ma
nifestă bucuria împlinirii unuia 
dintre cele mai îndrăgite visuri 
ale lui — acela de a deveni 

mecanizator.
Foto : FLORIN ȚAGA

ajustor

mină, două, de la una și dau la 
aialaltă.

— Vezi, așa nu-i bine; astupi 
izvorul laptelui.

Călin și ceilalți tovarăși ai lui 
de muncă îl privesc oarecum 
nedumeriți. Păun Ana le explică 
amănunțit, importanța furajării 
raționale a animalelor în funcție 
de producție și greutate, și cum 
se desfășoară programul zilnic la 
grajd, Ia Conduratu, cum admi
nistrează ei în rațiile de lirană 
cocenii și paiele tocate, în a- 
mestec cu furaje suculente.

Ajuns cu explicația aci, Păun 
a fost întrerupt de Neagu Pom- 
piliu :

— Păi, la noi cocenii și paiele 
se dau așa, întregi.

— Ei, să știți că nu\e bine. în

„Pentru cea mai bună activitate" ■— este tema concursului cercurilor de citit care se desfășoară în aceste zile în regiunea Suceava. La concurs participă 5 868 cercuri de citit, care cuprind în sfera lor de activitate 87 700 de cetățeni.
(Agerpres)
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• Adunarea generală 

U.T.M. — școală 
de educație comunistă 

a tineretului
(însemnări de la plenara 
lărgită a Comitetului orășe
nesc București al U.T.M.)

Pînă mai ieri era utemistă... Iși mai aduce și azi 
aminte cu emoție data cînd (era abia o școlăriță 
pe vremea aceea 1) a pus la piept carnetul roșu de 
U.T.M. A promis atunci în fața organizației să 
muncească cu tragere de inimă, cu pricepere, din 
mîinile ei să plece spre magazine numai lucru 
bun, lucru frumos. Frumoasă a promis să-i fie și 
comportarea în orice împrejurare a vieții. „Voi trăi în așa fel îneît să merit înaltul titlu de membru al partidului...*.

Modestă, disciplinată, perseverentă, tînăra Ivan 
Rada de la Întreprinderea textilă Galați, nu s-a 
abătut niciodată de la angajamentul ei. Și iată că 
adunarea generală a organizației de partid a ho- 
tării că ea merită înaltul titlu de comunist. Comu
niștii, oamenii cei mai respectați din atelierul în 
care lucrează, au votat pentru primirea ei în partid 
fără stagiul de candidat. Bucuria visului împlinit 
și florile felicitărilor sînt ale ei I

Foto : N. STELORIAN

Oțelăriilor patriei,
tot mai mult fier vechi!

n anii puterii popu
lare, datorita poli
ticii înțelepte a 
partidului, muncii 
entuziaste a poporu
lui nostru, industria 
grea — cu pivotul

ei, industria constructoare de 
mașini — s-a dezvoltat foarte 
mult. Producția de metal a cres
cut de la an la an.

Cînd spui metal, ai în față pe 
oțelari, pe constructorii de ma
șini care făuresc strunguri și au
tocamioane, războaie de țesut și 
ringuri pentru textiliști, mașini 
pentru fabricile de pîine și con
serve. Da, metalul se află pretu
tindeni; el asigură trăinicia nu
meroaselor construcții industri
ale și social-culturale, a miilor 
de locuințe care se înalță pe tot 
cuprinsul țării întinerind orașele 
și satele patriei.

La Hunedoara, la Reșița sau Ia 
Oțelul roșu — principalele cen
tre siderurgice ale țării noastre, 
oțelării elaborează zilnic zeci de 
șarje de oțel. în întrecerea so
cialistă ei s-au angajat să spo
rească tot mai mult producția de 
metal. îndeplinirea sarcinilor de 
plan, a angajamentelor luate este 
strîns legată de aprovizionarea 
ritmică cu cantități sporite de 
metale vechi. Să facem împreu
nă un calcul. Pentru o tonă de 
oțel nou, este necesar circa o 

jumătate de tonă de fier vechi.
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în anul care a trecut, mobili
zați de organizațiile U.T.M. și 
cele de pionieri, tinerii, pionierii 
și școlarii au colectat, prin acți
unile de muncă patriotică, im
portante cantități de fier vechi. 
Din oțelul produs cu fierul vechi 
se pot fabrica circa 17 250 trac
toare sau circa 51 800 de strun
guri sau circa 167 000 semănă
tori. Iată dar valoarea fierului 
vechi. Aș dori să evidențiez în 
mod deosebit pe tinerii din regi
unile Brașov, Banat, Ploiești, Ol
tenia, București-oraș și altele, 
care au trimis oțelăriilor canti
tăți mari de metale vechi.

Anul acesta producția de oțel 
a țării noastre va crește. Din 
primele zile ale noului an oțela- 
rii au intensificat întrecerea so
cialistă. Cuptoarele au nevoie 
de tot mai multă pîine caie se 
numește simplu — fier vechi. Și 
acesta există și trebuie redat cît 
mai grabnic în circuitul econo
mic. Am să dau doar cîteva 
exemple. La Uzinele de utilaj 
greu „Progresul" din Brăila, 500 
de tone de diferite metale vechi 
n-au luat încă drumul oțelării- 
lor ; la întreprinderea de foraj

TUDOR NAE
inginer șef al Întreprinderii 
pentru colectarea metalelor 

București
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Angajamentul

va fi îndeplinit

PLOIEȘTI (de Ia corespon
dentul nostru)

In anul 1962 tinerii din o- 
rașul Ploiești și din comunele 
ce-i aparțin, au colectat și tri
mis spre oțelării 13 120 tone de 
fier vechi. Acest succes i-a mo
bilizat la noi acțiuni de muncă 
patriotică pentru ca în acest an 
rezultatele să fie și mai mari.

In luna ianuarie tinerii s-au 
angajat să colecteze și să ex
pedieze o garnitură de tren cu 
800 tone de fier vechi. In în
treprinderi, cartiere și sate ac
țiunea pentru colectarea fieru
lui vechi continuă cu Însufle
țire. Pînă acum s-au predat 
ICM-uiui peste 450 tone de 
fier vechi. Cele mai mari can
tități le-au predat tinerii de la 
Uzinele mecanice Teleajen 
(peste 25 de tone), de la Rafi
năria „9 Mai", Uzina nr. 2 Plo
iești. Acțiunile inițiate în ace
ste zile vor ajuta tinerii să-și 
îndeplinească angajamentul 
luat.

Cetatea fermecată

I 
I
I
I
I
I
I
■

 a rubrica noastră „Să discutăm despre ti
nerețe, educație, răspunderi** s-au publi
cat numeroase materiale — izvorînd din 
scrisorile primite de ia cititori — despre 
dragoste și familie. Multe asemenea scri
sori ne sosesc în mod obișnuit la redac
ție, interesul tinerilor pentru o asemenea 

problemă însemnată de viață fiind legitim. Fie că 
au întemeiat de curînd o familie, iie că se gîndesc 
să o întemeieze de acum încolo, ei își pun firesc 
numeroase întrebări, vor să-și îmbogățească expe

riența de viață, să știe cum e mai bine să procedeze 
într-o împrejurare sau alta, de ce primejdii să se 
ferească în căsnicia lor.

Desigur, e deosebit de dificil să dai răspunsuri _ 
exacte unor probleme atît de complexe, în înfățișa- | 
rea cărora viața prezintă atîtea nuanțe și particula
rități. E cu neputință, mai ales, să se dea „rețete" I 
imuabile și pretențioase. "

Ceea ce ne propunem în rîndurile de față sînt | 
doar niște însemnări care pornesc de la părerile ■ 
exprimate în numeroasele scrisori primite la redac- ■ 
ție și într-o discuție organizată de ziar, la care au 1 
participat cercetători de Ia Institutul de științe pe- | 
dagogice, judecători și procurori, cadre U.T.M. din ■ 
cîteva mari întreprinderi din Capitală, publiciști, | 
scriitori etc. Redacția invită cititorii să-și spună B 
părerile pe marginea acestor însemnări, aducînd ■ 
idei și fapte noi. g

■
 loc lingă bloc, întinerim ora

șe străvechi și înălțăm din 
temelii orașe noi. Vedem cum 
în noile cartiere, abia des- 
presurate de schele, se aprind 
ferestrele și știm că acolo, 
îndărătul acestor ferestre lu

minate s-au instalat familiile celor ce 
muncesc.

O familie a cărei atotputernică lege și 
temelie, și sens de a fi, este dragostea 
dintre cei doi oameni care au întemeiat-o. 
S-au unit pentru totdeauna doi oameni 
liberi, doi oameni egali, doi oameni 
demni, luminați, plini de avînt și de pla
nuri comune, doi oameni însuflețiți de 
forță creatoare. Ca o cetate este căminul 
lor, o cetate de nebiruit, ce rezistă tu
turor încercărilor, o cetate delicată. în
conjurată de prietenoasă atenție și în- 
lăuntrul căreia se află doi făurari neo
steniți.

Dar dacă se întâmplă așa, este pentru 
că în calea dragostei lor nu se mai pune 
o lume vrăjmașă, lumea în care domneș
te banul și obiceiurile legate de atotpu
ternicia banului, cum ar fi căsătoria con
diționată de zestre. După mileniile 
nesfîrșite care au consfințit, între atîtea 
forme de exploatare, și robia înlăuntrul 
familiei, socialismul a sfărîmat, între atî
tea lanțuri, și pe acelea care încătușau 
familia.

In concepția burgheză — arăta Engels

— căsătoria era un contract, o afacere 
juridică, care hotăra pentru tot timpul 
vieții soarta a doi oameni. E drept 
că, formal, era încheiată pe atunci de 
bunăvoie și nu putea avea loc fără con- 
simțămîntul părților. Dar se știe prea 
bine cum se obținea consimțămîntul și 
care erau adevărații autori ai căsătoriei. 
A încheia un act de vînzare-cumpărare, 
în care afecțiunea era marfă, a tîrgui pe 
zestre în bani peșin tot ce e mai gingaș 
în om, a deveni proprietarul absolut al 
ființei celeilalte în baza acestui târg, iată 
monstruozitatea curentă înainte vreme, și 
căreia numai lichidarea exploatării omu
lui de către om i-a dat lovitura de grație.

Astăzi ? Iată doi tineri cu buchete de 
flori în brațe. Înconjurați de prieteni și 
prietene, urcă treptele mari spre cununie. 
Sînt doi oameni egali și mîndri: el nu 
duce lingă el o sclavă, ci o femeie libe
ră ; ea nu are lângă ea un argat, dar nici 
un stăpîn, un șef sau un patron, ci un 
bărbat cinstit, muncitor și liber. Nu plu
tesc în jurul lor, ca niște corbi nevăzuți, 
nici „socotelile", interesele ascunse, nici 
ipocrizia și nici constrângerea. Nici fata
litatea și nici resemnarea ; nici înșelăto
ria, nici negustoria, nici siluirea. Socia
lismul a așternut înaintea lor legile 
egalității și ale cinstei, și legea cea mare
— dragostea, de nimic nu mai este stân
jenită.

Cine sînt acești doi oameni, unde s-au 
întâlnit ei, cum de s-au cunoscut și s-au 
aflat, de sînt atît de siguri că numai ei 
amândoi pot zidi o asemenea cetate fer
mecată ? Ei s-au gîndit mult unul la altul, 
s-au căutat mult și acum s-au găsit și 
sînt fericiți. Asta e prima lor mare bi
ruință : că s-au descoperit. Întîi nici n-au 
știut nimic unul despre celălalt. Dar fie
care, acolo unde s-a aflat, s-a pregătit 
intens pentru viață, pentru munca lui, 
pentru desăvârșirea lui. Și iată, în această 
pregătire și muncă era cuprins și drumul 
lor unul spre altul, era ascunsă în ea în
tâlnirea lor.

Căci munca a fost primul mare pas 
făcut de fiecare în întâmpinarea celuilalt. 
Tot așa după cum munca amândurora, 
dusă cu energie și pasiune nedomolită, va 
ritma întotdeauna drumul lor comun. 
Înainte de orice s-au recunoscut unul pe 
altul ca oameni ai timpului de față, ai 
orânduirii socialiste, și oameni ai viito
rului comunist, oameni pentru care viața 
merită să fie trăită numai la înalta tem
peratură a muncii eroice în folosul ■po
porului. Concepțiile lor despre lume și 
despre propriile lor îndatoriri față de

TRAIAN COȘOVEI 
ȘTEFAN IUREȘ 

ION BĂIEȘU

(Continuare în pag. a IV-a)



ral de educație comunistă a tineretului.

și comportarea ute- stabilind măsuri e- pentru cei care ne- obligațiile ce le re-

a-și însuși marxist-Ieninistă, partidului nostru,nă-

ceastă problemă a constituit, cu cît- va timp în urmă, obiectul dezbaterilor într-o plenară lărgită a Comitetului orășenesc București al U.T.M.întrucît dezbaterile plenarei au prilejuit un schimb bogat de experiență, am socotit util să prezentăm cîteva din problemele analizate cititorilor ziarului nostru, convinși fiind că experiența bună a multor organizații de bază U.T.M. din Capitală prezintă interes și pentru numeroase alte organizații ale U.T.M.Așadar, să vedem mai întâi ce loc ocupă adunarea generală în viața și activitatea organizației de bază U.T.M. ?Statutul U.T.M. precizează că adunarea generală este organul conducător al organizației de bază U.T.M. Adunarea generală este aceea care alege biroul sau comitetul organizației de bază U.T.M., însăr- cinîndu-1 să conducă operativ activitatea organizației; ea e cea care analizează cum se achită de sarcinile încredințate biroul sau comitetul ales; tot ea hotărăște primirea tinerilor în U.T.M., dezbate activitatea miștilor, ducative socotesc vin.Cum era și firesc, în plenara lărgită a comitetului o- rășenesc s-a insistat nu atât pe rolul conducător ce și-l îndeplinește adunarea generală cu prilejul alegerilor U.T.M., cît mai ales pe rolul adunării generale în conducerea permanentă a tuturor domeniilor activității organizației de bază U.T.M. Felul cum muncește tineretul din fabrici, uzine, de pe șantiere pentru îndeplinirea sarcinilor ce-i revin din planul de producție ; cum se achită elevii și studenții de principala lor obligație — însușirea temeinică a învățăturii; cum se comportă utemiștii în viață, în familie și societate ; ce fac utemiștii pentru învățătura politica cum se pregătesc ei pentru a deveni constructori de dej de ai socialismului și comunismului în patria noastră; cum își petrece tineretul timpul liber. — toate aceste probleme, și multe altele, se dezbat în adunările generale U.T.M. Evident, scopul este de a generaliza experiența bună, de a descoperi lipsurile, neajunsurile muncii și cauzele acestora și de a stabili măsuri practice care, a- plicate consecvent în viață, să se soldeze cu rezultate bune în fiecare domeniu de activitate al organizației de bază U.T.M.Dezbătând astfel de probleme, adunarea generală U.T.M. îndeplinește rolul de școală a educației comuniste a tineretului. Pentru că, utemiștii, a- tunci cînd discută în adunare probleme ce privesc comportarea lor în muncă și în viață, învață obligațiile ce le revin ca cetățeni ai patriei socialiste, ca membri ai unui colectiv de muncă socialist, află modele demne de urmat in exemplul fruntașilor în producție, în învățătură, în activitatea obștească, iau cunoștință despre experiența a- cestora și se străduiesc s-o aplice în propria lor activitate. Atunci cînd analizează lipsurile din muncă și comportare și cauzele acestora, ei învață să fie combativi, intransigenți față de lipsuri și abateri, să fie exigenți cu ei înșiși, să simtă că sînt răspunzători direct de activitatea organizației, a colectivului din care fac parte. Discutând în adunările generale U.T.M. probleme care privesc educația lor politică, ideologică, morală, cultural-ștîințlfică, u- temiștii asimilează cunoștințe, învățăminte, care vîn să le formeze caracterul, să le lărgească orizontul cunoașterii, să-i mobilizeze pentru a participa activ la operă de desăvârșire a construcției socialiste, să-i determine a se pregăti temeinic, a crește ca oameni adevărați, demni de minunata epocă în care trăim. Iată deci ce rol deosebit de important au adunările generale în viața și activitatea organizațiilor de bază U.T.M., în procesul vast și multilate-

Dar problemele privind munca, educația și viața tineretului sînt foarte numeroase. Mai mult, ele diferă de la o organizație, la alta ; unele sînt, de pildă, problemele care preocupă tineretul, să zicem, dintr-o mare uzină, și altele cele care-i preocupă pe tinerii studenți dintr-o facultate, sau pe elevii unei școli medii. Firesc, se naște întrebarea : care dintre multiplele probleme ce privesc munca, viața și educația tineretului trebuie să capete prioritate în a fi discutate la adunările generale U.T.M.? Ce trebuie să aibă în vedere biroul sau comitetul organizației de bază U.T.M., atunci cînd stabilește ordinea de zi a adunării generale ? .A încerca să răspunzi la a- ceste întrebări prin a prezenta un „inventar", un „ghid” de probleme valabile întotdeauna și pretutindeni pentru a fi discutate la adunări, ar fi și imposibil, și greșit totodată. Viața tineretului, munca sa e atît de bogată, atît de multilaterală, încît o „rețetă” unică, universală de probleme pentru adunările generale U.T.M. nici n-ar putea-o cuprinde. De aceea, nu se poate da decît un singur răspuns just: fiecare birou sau comitet de organizație de bază U.T.M., să stabilească la ordinea de zi a fiecărei adunări generale acele probleme care sînt cele mai necesare a fi discutate în colectivul respectiv de tineri De altfel, la plenara lărgită, și referatul prezentat de tovarășul Nicolae Popescu — prim secretar al Comitetului orășenesc U.T.M. București, și numeroșii participant la discuții au insistat tocmai asupra acestui lucru: cum să fie ajutate organizațiile de bază U.T.M. să se o- rienteze just în a alege cele mai importante probleme ce privesc tineretul din locul respectiv de muncă, pentru a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale U.T.M.; .cum să fie pregătite adunările generale U.T.M. pentru ca dezbaterile să aibă un conținut educativ cît mai bogat, pentru ca fiecare adunare să constituie, într-adevăr, o școală de educație comunistă
a tineretului.

GENERALE

TINERETULUI

Așa Cum a apreciat plenara comitetului orășenesc U.T.M., în ultima perioadă tot mai numeroase sînt organizațiile de bază U.T.M, din întreprinderile Capitalei ale căror adunări generale analizează cu spirit de răspundere contribuția tineretului la îndeplinirea planului de producție, participarea acestuia la întrecerea socialistă organizată de sindicate, preocuparea lui de a-și ridica continuu calificarea profesională, pentru a contribui la realizarea unei producții de calitate superioară, problema întăririi disciplinei socialiste a muncii etc.Anul trecut, de pildă, biroul organizației de bază U.T.M. din secția matrițe-modele a Uzinelor „23 August', pornind de la necesitatea mobilizării tuturor utemiștilor în întrecerea socialistă, a considerat că e necesar să se dezbată în 

adunarea generală această problemă : „Ce este întrecerea socialistă ? Fiecare utemist — un participant activ în întrecerea socialistă". La pregătirea adunării a fost antrenat un colectiv larg, format din cei mai buni utemiști care,, avînd ca ghid directivele C.C. al P.M.R cu privire la criteriile principale ale întrecerii socialiste, cercetând condițiile concrete și cerințele din secția respectivă, cosnsultându-se cu tovarășii din conducerea secției și grupelor sindicale, a întocmit referatul pentru adunare. Biroul organizației de bază s-a îngrijit din timp de convocarea utemiștilor la adunare, recomandîndu-le să se pregătească pentru a-și spune părerea în legătură cu problema discutată. Astfel pregătită, adunarea și-a atins scopul; tinerilor le-au fost lămurite pe larg atît importanța întrecerii socialiste ca metodă comunistă de muncă, precum și modalitățile concrete de participare a utemiștilor la întrecere. în mod deosebit s-a insistat asupra necesității participării fiecărui utemist la întrecere, pe bază de angajamente concrete, mobilizatoare, luate după o matură chibzuință, asupra sarcinilor și posibilităților ce le are fiecare. în încheierea adunării, hotărîrea adoptată pre-
Adunarea generală U T.M.
școală de educație comunistă

a tineretului
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vedea mobilizarea tuturor u- temiștilor la întrecerea socialistă, participarea lor activă la consfătuirile de producție, urmărirea de către biroul organizației de bază U.T.M. a modului cum își respectă tinerii angajamentele luate în întrecere, ajutorarea concretă a tinerilor cu o calificare mai slabă de către cei cu o mai bună pregătire profesională și alte măsuri. Hotărîrile adunării generale fiind concrete, reflectând opinia întregului colectiv de utemiști, au început prindă viață chiar a doua după adunare.
★Deosebit de interesantă plină de învățăminte a fost adunarea generală U.T.M. a organizației de bază din secția a IV-a, Uzinele „Tudor Vladi- mirescu", adunare care a dezbătut această problemă : „Ce înseamnă frumosul în munca și viața noastră de toate zilele'. Ideea acestei adunări s-a născut pornind de la o necesitate concretă a producției; în uzină se fabrică mașini-auto— care, pe lîngă alte calități esențiale de ordin constructiv, trebuie să întrunească și anumite calități estetice, să se distingă prin contur și linie care să le dea un aspect frumos și elegant. Or. aceasta presupune ca muncitorul să dea atenție celor mai mici a- mănunte în construcția și finisarea lor. Un colectiv format din tinerii cei mai prlcepuți din secție, în frunte cu secretarul organizației de bază U.T.M., au făcut un studiu amplu, multilateral, care a cuprins atît urmărirea zilnică a calității muncii tinerilor — întruchipată în fiecare mașină ce ieșea pe ușa atelierului —, cît și modul cum își petrec tinerii timpul liber, cum își e- ducă gustul pentru frumos.Iată de ce, referatul întocmit a stârnit un deosebit interes, la discuții participînd foarte mulți tineri. Aria problemelor dezbătute în adunare a fost foarte largă. De la problema ordinei și curățeniei la locul de muncă — pînă la frumusețea spectacolului de balet, de la dragostea pentru artă și literatură — pînă la lucrul făcut cu suflet și cu răspundere,— aproape nimic din coordonatele frumosului, din viața și munca noastră de fiecare zi, n-a fost trecut cu vederea în discuțiile purtate la adunare. Interesant este că deși aduna

rea generală nu a adoptat ho- tărîri concrete, discuțiile purtate au pătruns în sufletul și conștiința fiecărui tînăr. Esențial este faptul că tinerii au înțeles că frumosul e un atribut al vieții și muncii noastre noi, socialiste și, mai ales, au înțeles că trebuie să înveți cu sîrg, cu strădanie a îndrăgi frumosul. Ei au înțeles limpede că între munca tinerilor Ion Constantin și Nicolae Brîn- zică, de pildă, adevărați artiști în meserie, și pasiunea lor pentru spectacole, pentru muzică, pentru muzee și pictură — există o legătură organică Au înțeles că, cu cît orizontul tău cultural e mai larg, mai bogat, cu atît mai trainice sînt în tine respectul și dragostea pentru frumos.
★Merită a fi relatat și un alt exemplu, care ilustrează ce rol însemnat are adunarea generală'U.T.M. în educarea răspunderii utemiștilor pentru fiecare' om din colectivul în care muncesc. La rea „Electronica" II (secretara U.T.M., tovarășa ria), utemistul loan Cenușe făcea notă discordantă în armonia colectivului sănătos de tineri de aici. în general, pe loan Cenușe îl caracteriza indisciplina și lipsa de respect 

înîntreprinde-— unitatea organizației Jianu Ma-

orășenesc București al U. T. M.
față de vîrstnici. Atitudinea lui revolta, cu atît mai mult cu cît era singurul în această si- el în cutuație. S-a discutat cu grupa U.T.M., a discutat dînsul și comitetul U.T.M. Degeaba ; el persevera în atitudinea sa greșită. Fiind vorba de un singur caz, problema s-ar fi putut rezolva și prin îndepărtarea lui din colectivul uzinei. Dar nu s-a procedat așa. Utemiștii au socotit, pe bună dreptate, că nu va fi timp pierdut dacă vor consacra una din adunările generale U.T.M. dezbaterii acestui caz. Și s-a convocat adunarea generală U.T.M. care a dezbătut o singură problemă : „Cum muncesc, cum îmi trăiesc viața". în adunare, ca bază pentru discuții, au fost puși să raporteze despre munca lor, despre modul cum se achită de sarcinile organizației, doi utemiști: Constantin Aldea — unul din muncitorii fruntași ai uzinei, și loan Cenușe. La discuții s-au înscris 14 tineri. Firește că în discuții cu toții au criticat purtarea lui Cenușe. Dar nu s-au rezumat la atît. Tineri fruntași, iubiți de întregul colectiv, ca matrițerul Ion Voi- cu, lăcătușii Ion Chițu, Octavian Ciosinescu și mulți alții au arătat cum învață ei, cum își petrec timpul liber, ce cărți citesc, ce spectacole văd. ce prieteni au, ce țeluri și-au propus în viață. Și, încet, încet, pe măsură ce vorbitorii se succedau la cuvînt, în fața lui Cenușe prindea contururi tot mai clare, tot mai luminoase viața bogată, frumoasă, plină de bucurii și de satisfacții a tovarășilor lui de muncă, pe care, comparînd-o cu a sa, trăia aproape fizic durerea regretului pentru anii irosiți de el în preocupări bicisnice. Și iată că. la sfîrșitul adunării, reacția pe care scontaseră utemiștii s-a produs : loan Cenușe a luat din nou cuvîntul și, pentru prima dată în viața lui, a simțit ce e aceea autocritică. Important e că el și-a dat seama singur ce minunată forță e colectivul tovarășilor săi de muncă. Și astfel, colectivul de utemiști a mai cîștigat un to-

din școli și facultăți, mai mult, cu cît acest de abia se pregătește adevărata muncă în Societății, — care îl

varăș, cu toții trăgînd un în- vățămînt prețios : niciodată să nu piardă încrederea în ceea ce are omul bun într-însul.
★Problema educării tineretului în spiritul unei atitudini înaintate față de muncă se pune deopotrivă și pentru tineretul cu atît tineret pentru folosul așteaptă.în Capitală sînt numeroase organizații U.T.M. din școli și facultăți care pun în centrul preocupărilor lor problema educării răspunderii și dragostei față de muncă a e- levilor și studenților.Merită consemnată aici, de pildă, experiența bună a organizației U.T.M. de la clasa a X-a a Școlii medii nr. 15. împărtășită în plenară de tovarășa Popescu Emilia, elevă fruntașă la învățătură. ,Clasa noastră este un colectiv unit, disciplinat, care obține consecvent rezultate bune la învățătură. Anul trecut însă, cînd eram în clasa a IX-a, spunea dînsa, aveam în clasă și cîțiva codași la învățătură. Firește, colectivul clasei nu se putea împăca cu această situație. Iar dacă azi, despre cei cîțiva codași putem vorbi la trecut, transformarea lor în elevi sîr- guincioși a început cu o adunare generală U.T.M. Am chibzuit mult cum să procedăm pentru a face ca adunarea noastră să fie cît mai plină de

învățăminte. Și ce am făcut ? Am invitat la adunare elevi fruntași la învățătură din cla- . sele mai mari, care ne-au arătat practic cum muncesc ei, cum își organizează timpul pentru odihnă și învățătură, cum își ajută colegii mai slabi. Am invitat, de asemenea, și tineri muncitori, elevi la liceul seral și trebuie să spun că cuvîntul lor a avut multă greutate. Ei ne-au arătat cum reușesc să-și organizeze munca încît să fie și fruntași în producție, și fruntași la învățătură. La adunare au luat parte și părinții cîtorva elevi, care ne-au arătat în ce condiții grele au fost ei nevoiți să învețe carte în trecut.Cu ce rezultate s-a soldat a- dunarea noastră ? în primul rînd, ea a constituit un puternic moment educativ pentru noi toți; fiecare a înțeles limpede ce înseamnă să simți cu adevărat răspundere și recunoștință față de partidul și statul nostru care ne-au creat condiții minunate de învățătură, cum trebuie să răspunzi, ca elev, la grija ce ți se poartă. Adunarea, prilejuind totodată un rodnic schimb de experiență. ne-a ajutat să stabilim asemenea măsuri concrete care, aplicate în viață perseverență, au făcut ca scurt timp clasa noastră devină un colectiv fruntaș învățătură".„Ce drum să-mi aleg în viață ?“ Iată o întrebare care fră- mîntă cu deosebire pe elevii claselor a Xl-a. Iar organizația de bază U.T.M. de la Școala medie „M. Sadoveanu", raionul „30 Decembrie", a folosit, anul trecut, o metodă utilă pentru a-i ajuta pe elevii claselor a XI-a să găsească un răspuns cît mai potrivit la această întrebare. Organizațiile U.T.M. din clasele a Xl-a au convocat adunări generale în care au dezbătut această problemă : „Ce drum să-mi aleg în viață, spre a fi cît mai folositor patriei socialiste". La adunări au fost invitați muncitori fruntași, tehnicieni, ingineri, intelectuali de diferite

cu în să la 

specialități, care au vorbit despre frumusețea meseriei lor, despre satisfacția ce le-o dă munca, dar și despre exigen țele fiecărei meserii. Aceasta i-a ajutat pe viitorii absolvenți ai școlii medii să chibzuiască mai matur, cu mai multă răspundere asupra drumului pe care să și-1 aleagă, asupra viitoarei lor profesiuni.
TICHETUL PREOCUPĂ COIECIIVUL

M

La temelia educării tinerei generații, a formării conștiinței socialiste a tineretului, organizațiile de bază U.T.M. trebuie să pună dezvoltarea dragostei pentru Partidul Muncitoresc Romîn, conducătorul în- •țelept al poporului, inițiatorul și organizatorul tuturor marilor victorii în opera de construire a socialismului.Tineretul trebuie ajutat să-și însușească învățătura marxist- leninistă în strînsă legătură cu sarcinile stabilite de partid, să fie conștient că numai stă- pînind cea mai înaintată concepție despre natură și societate poate fi demn de epoca în 

l llUCtO L-L Ct j fii credin- „Perspecti- se de-

care trăim, epocă a transformării socialismului în factorul hotărîtor al dezvoltării mondiale, că numai astfel poate participa din plin la construirea socialismului și comunismului în patria noastră.Preocupîndu-se pentru a face cunoscute utemiștilor trecutul de luptă a poporului, lupta partidului nostru, mărețele realizări obținute în anii regimului democrat-popular, grija partidului pentru creșterea și educarea tineretului. multe organizații U.T.M. din Capitală cum ar fi, de pildă, cele de la Uzinele „Tudor Vladimirescu”, „Dîmbovița”, F.R.B., Direcția regională C.F.R., Școala medie nr. 15, Institutul de studii și proiectări energetice, Facultatea de matematică au ținut a- dunări generale U.T.M. în cadrul cărora au prelucrat hotărîrile partidului și guvernului, au dezbătut probleme politice și ideologice importante, au prezentat asemenea materiale interesante, bine documentate : „Pagini din trecutul de luptă a partidului”, „P.C.R. — organizatorul și conducătorul insurecției armate din august 1944”, „P.M.R. - forța conducătoare în țara noastră”. „Ce înseamnă să fii —-dl.. cios vele schid în fața poporului peal Ill-lea al P.M.R." în multe organizații discutarea acestor probleme a fost urmată de vizite în colectiv la Muzeul de istorie a partidului, la Muzeul Doftana, la casele și locurile memoriale din București legate de lupta partidului, la obiectivele industriale și social-culturale construite în anii regimului democrat-popular. La aceste adunări, comitetele organizațiilor de bază U.T.M. au invitat membri de partid, tovarăși cu munci de răspundere pe linie de partid și de stat care au vorbit tinerilor despre lupta partidului, despre sarcinile planului de 6 ani, despre per- spectivile ce se deschid în fața poporului prin desăvîrși- rea construcției socialismului în țara noastră. Expunerile prezentate au fost urmate de discuții și angajamente din partea tinerilor, fapt care a ajutat organizațiile de bază în stabilirea unor măsuri concrete în vederea traducerii în viață a sarcinilor reieșite din 

partidului”, luminoase cedirectivelor Congresului și altele. U.T.M.

documentele de partid și de stat.
Măiapemaiă"

A ÎMBUIBI -

în prezent, organizațiile de bază U.T.M. din orașul București manifestă o grijă mai mare pentru educarea moral- cetățenească a utemiștilor, pentru combaterea influențelor și rămășițelor ideologiei și moralei burgheze în comportarea unor tineri, discută în adunările generale U.T.M. probleme privind viața tinerilor, comportarea lor în familie, față de prieteni, modul cum se distrează, cum își petrec timpul liber, într-una din adunările generale ale organizației U.T.M. din secția sculerie a Uzinelor „23 August", de pildă, s-a dezbătut atitudinea cîtorva tineri care manifestau multă ușurință în viața lor de familie. Pe baza referatului întocmit, utemiștii au discutat cu multă însuflețire și au criticat foarte aspru pe tînărul Apostol Marin, căsătorit pentru a doua oară, care avea o atitudine necorespunzătoare în viața de familie și intenționa din nou să se despartă. Colectivul care a lucrat la întocmirea materialului a discutat cu tovarășul Apostol, s-a deplasat acasă și a purtat discuții cu soția acestuia, s-a informat și asupra altor tineri care aveau comportări asemănătoare. întocmind un material bine documentat, pătruns de grijă față de soarta acestor familii. Luările de cuvînt ale tovarășilor lui de muncă cît și ale unor muncitori vîrstnici, stimați și apreciați în colectivul uzinei, l-au ajutat pe tînărul Apostol Marin și pe alții să tragă la timp concluziile necesare. După adunarea generală amintită, tinerii și tinerele din secție au invitat de mai multe ori pe soțiile colegilor lor să participe la acțiunile cultural-educative, să meargă împreună la spectacole de teatru și la acțiunile organizate la casa de cultură a tineretului din raion, contribuind și prin aceasta la întărirea acestor familii. Dezbaterea în adunările generale a unor astfel de probleme arată cît de important este ca organizațiile U.T.M. să cunoască aceste aspecte din viața personală a tinerilor, să intervină cu grijă și răbdare pentru a-i ajută la timpul potrivit.

DE ORGANIZARE

Ce învățăminte s-au desprins în plenara comitetului orășenesc U.T.M., cu privire la organizarea adunărilor generale ?în primul rînd, faptul că acolo unde biroul sau comitetul organizației de bază U.T.M. cunoaște temeinic viața și activitatea tineretului, reușește să aducă în discuția adunărilor generale U.T.M. cele mai importante probleme ce interesează tineretul din locul respectiv de muncă. Dar este oare suficientă numai alegerea și includerea pe ordinea de zi a celor mai importante probleme pentru ca adunările generale U.T.M. să-și atingă scopul lor educativ ? Fără îndoială că nu. Iar din exemplele prezentate s-a văzut clar că la fel de importante pentru reușita adunării sînt și antrenarea unui larg colectiv de utemiști la pregătirea lor, și anunțarea din timp a utemiștilor. și elaborarea judicioasă a proiectului de hotă- rîri, și invitarea la adunare — cînd e cazul — a unor oameni care pot da o mare contribuție la asigurarea unui bogat conținut educativ adunării și multe alte măsuri cu caracter organizatoric.De asemenea, plenara a apreciat faptul că în majori

tatea organizațiilor de bază U.T.M. din Capitală, adunările generale U.T.M. încep cu o scurtă informare politică a tineretului asupra principalelor evenimente interne si internaționale.Plenara comitetului orășenesc a apreciat ca pozitivă orientarea a tot mai multe organizații de bază, care se străduiesc ca, cu prilejul adunărilor generale U.T.M., să ofere tinerilor și posibilitatea de a petrece cîteva ore plăcute și instructive organizînd la sfîrșitul adunării fie învățarea unor noi cîntece patriotice, fie vizionarea programului unei brigăzi artistice de agitație, a unui film, fie cîteva ore de muzică și dans, sau vizitarea în colectiv a unui muzeu. în general există preocuparea ca acest„supliment” al adunării, foarte agreat de tineri, să fie legat de problemele ce au fost discutate. De pildă, multe din organizații, cînd dezbat probleme privind comportarea tineretului în muncă, în viață, organizează din vreme ca la sfîrșitul adunării brigada artistică de agitație să prezinte un program inspirat chiar din faptele despre care s-a discutat în adunare.în practica muncii organizațiilor de bază U.T.M. a intrat organizarea unor adunări generale deschise — ca unul din mijloacele importante de întărire a legăturilor U.T.M.-ului cu masa largă a tineretului, de creștere a influienței organizației noastre asupra tineretului neîncadrat încă în U.T.M. Unii tovarăși au ridicat în plenară această problemă : la care dintre adunările generale trebuie invitați și tinerii neu- temiști ? Răspunsul, firește, a fost acesta : la acele adunări în care se dezbat probleme privind munca și educația tineretului, probleme politice și ideologice, într-un cuvînt, trebuie să-i invităm pe tinerii neutemiști ori de cîte ori adunarea generală dezbate probleme ce interesează munca, viața și educația întregului 
tineret din fabrica, școala, instituția respectivă.
AJUTOR CONCRET—

OE BAZĂ U.T.M.

în dezbaterile sale, plenara Comitetului orășenesc s-a ocupat și de modul cum au fost ajutate organizațiile de bază U.T.M. în pregătirea adunărilor generale. A fost apreciată pozitiv una din inițiativele comitetului orășenesc, care a format din membrii și activiștii săi 15 colective care au mers și au ajutat concret numeroase organizații de bază U.T.M. din Capitală în pregătirea unor adunări generale interesante, pline de conținut educativ.Pe această linie au fost adoptate de plenară și unele hotărîri. De pildă, s-a stabilit ca membrii comitetului orășenesc, ai comitetelor raionale, activiștii acestora — lunar, fiecare să ajute concret la pregătirea în organizațiile de bază U.T.M. a cel puțin trei adunări generale (în deosebi în acele organizații în ale căror conduceri au fost aleși mulți tovarăși noi. cu mai puțină experiență). S-a stabilit sarcina pentru comitetele raionale de a organiza instruirea tuturor cadrelor alese în birourile și comitetele organizațiilor de bază U.T.M., cu privire la pregătirea și desfășurarea adunărilor generale U.T.M. Mergînd pe linia adîn- cirii ajutorului concret, s-a hotărît, de asemenea, să se organizeze de către comitetele raionale U.T.M. schimburi de experiență între conducerile organizațiilor de bază U.T.M. care au un specific asemănător (cele din școli, cele din facultăți, cele din întreprinderi etc.) în care să se discute temeinic despre modul de organizare și conținutul educativ al adunărilor generale U.T.M.Rodnicul schimb de experiență și măsurile adoptate de plenara lărgită a Comitetului orășenesc U.T.M. — București vor duce fără îndoială la creșterea rolului educativ al adunărilor generale U.T.M., ca școală de educație comunistă a tineretului.
SAVIN STELIAN

Noi tipuri de arzătoare 
fără flacară

în bucătăriile din 
unele case din Mos
cova au apărut ma
șini de gătit noi. 
Gazul arde în între
gime și aerul nu 
mai este viciat. A- 
ceste mașini sînt o 
creație a colabora
torilor laboratorului 
de ardere a gazelor 
din Academia gos
podăriei comunale. 
Aceste mașini sînt 
prevăzute cu arză
toare originale — 
discuri plate din 
ceramică cu mii de 
orificii subțiri.

Procesul de arde
re al gazului se des
fășoară astfel: a- 
mestecul de aer cu 
gaz este debitat în 
arzător cu o viteză 
obișnuită. Trecînd 
însă prin canalele 
foarte fine ale dis
cului de ceramică, 
amestecul se încăl
zește rapid și arde 
în întregime. Discul 
din ceramică, deve
nind incandescent,

degajă căldură, ai
doma unui soare 
mic. Tigăile și era- 
tițele nu se strică, 
aerul din bucătărie 
nu este viciat.

Noile arzătoare 
pot fi folosite pe 
șantiere și în uzine. 
Cu ajutorul lor se 
poate usca tencuia
la, încălzi locurile 
de lucru ale monto- 
rilor, fixa smalțul 
pe automobile; ele 
pot fi folosite în in
dustria de panifica
ție etc., ca și în a- 
gricultură — în 
sere, în ferme. Ele 
pot fi de aseme
nea-, folosite pe 
stadioanele acope
rite, bazinele de 
înot, în gări, restau
rante, cinematogra
fe. Potrivit calcule
lor, economia rezul
tată de pe urma a- 
plicării în practică 
a noilor arzătoare 
se cifrează la mi
lioane de ruble.

Energie electrică 
de pe fundul oceanuluiUn grup de oameni de știință din Leningrad au realizat o sursă electrochimică de curent continuu pentru alimentarea cu energie electrică a dispozitivelor și aparatelor cu ajutorul cărora se cercetează adîncurile oceanului.Electrozii chimici ai sursei, — plăci compacte, presate din materiale ieftine, — se cufundă în apă și dizolvîndu-se dau curent. Apa are rolul de elec- trolit. O asemenea sursă poate produce încontinuu energie e- lectrică timp de 24 de ore.

„Bătălia"

„Mașina timpului"
Vn aparat neobiș

nuit, care a fost denu
mit „mașina timpului” 
a fost construit de lă
cătușul Robert Kriis, 
din Tallin.

Cu ajutorul acestui 
aparat se poate obține 
orice timp: dacă este 
nevoie de „soare" — 
intră în funcțiune lăm
pile de cuarț, „vîntul” 
— îl produc ventilatoa
rele, „ploaia” — un 
duș. Se poate „coman
da” și „ger". Pe baza 
unei comenzi-program 
speciale, mașina poate

imita succesiunea zilei și a nopții, schimbă
rile brusce ale climei.

Mașina va putea fi 
folosită la încercarea 
rezistenței diferitelor 
materiale de construc
ție la condițiile atmos
ferice. Mostre din ase
menea materiale sînt 
introduse în celula ci
lindrului rotit, apoi 
mașinii i se stabilește 
clima necesară.

Instalația funcțio
nează în mod automat 
zile întregi.

din stepa Karșinîn Uzbekistan a început marea ofensivă împotriva stepei Karșin, care va trebui să devină una dintre cele mai mari regiuni producătoare de bumbac din această republică. în
prima etapă a lucrărilor aici vor fi irigate 200 000 ha de pămînt, iar ulterior1 000 000 ha. Specialiștii uzbeci, care studiază această problemă, au propus ca la cotiturile fluviului Amu Daria, cel mai

mare fluviu din Asia centrală, să fie instalate puternice pompe. Treaptă cu țreaptă, acestea vor ridica nivelul apei din fluviu care va fi debitată apoi în stepă pentru iri
garea pămînturilor pustii.

Intr-unui din laboratoarele Institutului de cercetări electrotehnice din Capitală.

Foto : AGERPRES



Tineri de la sate,

CITITI
ACESTE CĂRȚI

TRAIAN COȘOVEI

RÎUL PORNI 
MAI DEPARTE

In povestirile lui Traian Co- 
șovei întîlnim oameni cu o 
structură morală impresionan
tă. Autorul preferă descrierii 
obișnuite — notarea reacțiilor 
eroilor în 
tice. Toți 
plări sînt

împrejur&ri drama- 
eroii acestor întîm- 
niște pasionați, oa-

FANUSs NEAGU

t de la

GH. TOMOZEI

✓✓

mult eu
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0 IMPORTANTA ACȚIUNE
DE EDUCAȚIE MUZICALĂ

A TINERETULUI

SĂ-ȘI JUSTIFIC

fi»?
\ vi SȘȘ&Mă

Partid, ești pentru mine al cincilea anotimp 
sever echilibru de seve, sporind 
lumina-n miezul răcoros al fructelor, 
carbonizînd rădăcinile putrede, 
gravînd silabele vocii umane
pe oglinda netedă, amețitor rotindu-se, a frunzei...

Pentru mine ești echilibrul sfînt, al vîrstelor. 
Cu tine sîntem totdeauna tineri 
nici o zi nu se consumă, 
nimic nu piere cu totul 
chiar frunzele toamnei, chiar ele,
nu mor
ci îngenunche numai, ușor 
întârziind, într-un popas de o clipă 
înaintea unor noi înfloriri...

meni care trăiesc mai 
inima. Pentru un pescar ca 
Tulceanu, prinderea sturioni
lor și a morunilor este o ade
vărată artă pentru că în ea nu 
pune numai îndemânarea, ruti
na experienței, ci însăși inima, 
prinsă în cîrligele catifelate, 
nesfîrșite și vrăjite ale pa
siunii pentru frumoasa dar di
ficila meserie.

Scriitorul manifestă interes 
pentru acele stări sufletești în 
care mocnesc energii nebănu
ite. Cu un neobișnuit simț al 
dramaticului, ne sînt înfățișate 
în carte tablouri ale vieții as
pre, întunecate a celor din sa- 
doveniana „împărăție a apelor” 
în anii regimului burghezo-mo- 
șieresc. Dramele provocate de 
ticăloșia unor negustori fără 
scrupule, ca Dementi Vulgaris, 
se consumă în locuri obscure, 
pline de taine primejdioase. 
Tulburătoare este descrierea 
psihologiei „pîndarului” de
via lui Marin Necula.

f Aspect din spectacolul „Zări 1 
f albastre", montaj literar muzical j 
f interpretai de artiștii amatori J 

Șantierele navale Olte- 1 
nifa )
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„DINCOLO 
DE NISIPURIRecentul volum de schițe și povestiri al tînărului prozator Fănuș Neagu continuă într-o evoluție firească, pentru talentul recunoscut al autorului. Faptul de viață sugestiv, de multe ori inedit îi oferă posibilitatea unor profunde investigații psihologice. Stilul îngrijit și original, înclinația spre proza de atmosferă și sugestie, spre intuirea unor fine nuanțe sufletești, fac povestirile lui Fănuș Neagu interesante, atractive. Și dacă la a- ceste calități revelatoare adăugăm un material faptic inspirat din actualitate, cîteva caracteristici lui Fănuș Neagu,Conflictul în sale, sau pretextul, nu iese totdeauna din obișnuit, nici chiar în cele mai izbutite. Insă, mai întotdeauna autorul se oprește la acele momente edificatoare pentru evoluția personajului. In „Păpușa", bunăoară, se evidențiază artistic pătrunderea principiilor mora-

enumerăm ale prozeipovestirile

Pentru mine ești echilibrul culorilor... 
Soarele coborînd în carnea albă a cireșelor, 
săruturile desenate pe buze, cu văratică stângăcie, 
firele ierbii, în septembrie 
și apele pămîntului, toate, 
sînt roșii, au moștenit culoarea sîngelui tânăr. 
Dar putem să ducem cu noi 
în cupa surîsului, străvezie, 
mereu alte, nemaizărite culori, 
in spice pămîntene ori în tulpini stelare 
putem umple amiaza cu ele...
Partid, 
ești pentru mine însăși vîrsta luminii 1

Iei socialiste în viața oamenilor satului.Horia Vadu din „Drum întins” descoperă, convingător, adevărul, sensul vieții zilelor noastre, după ce o confruntare dramatică cu viața îl situase pe o poziție opusă eticii noi.Cartea lui Fănuș Neagu se recomandă ca un volum interesant de o autentică valoare artistică.
ECONOMIA BAZEI

FURAJERE“

deea destinării u- nui cinematograf în exclusivitate tineretului, în cadrul căruia să fie aduse filmele cele mai corespunzătoare specificului vîrstei, cerințelor educativ-artistice ale acestei categorii de spectatori, merită salutată cu căldură. Ea face parte dintr-un plan mai vast, inițiat de întreprinderea cinematografică în colaborare cu Comitetul orășenesc U.T.M. București, de atragere organizată a tineretului spre film, spre înțelegerea și însușirea sistematică a celei de a șaptea arte, oare, departe de a fi doar simplă distracție — cum sînt înclinați s-o mai considere unii tineri — reprezintă un important factor de cultură și educație. Cinematograful 
Tineretului poate și trebuie să devină factorul principal în activitatea de cultură cinematografică pe care o duc cercurile de prieteni ai filmului din fabrici și instituții, focarul care să polarizeze în,jurul său Pe tinerii membri ai cineclu- burilor muncitorești'șr studențești, cursanții lectoratului centrai cinematografic înființat recent de Comisia pentru răspîndirea cunoștințelor cul- tural-științifice din cadrul Comitetului de cultură și artă

te ori liste pe întreprinderi, fabrici, școli, instituții). O primă acțiune foarte interesantă cu filmul pe care și-o propune Comitetul raional U.T.M. 30 Decembrie este organizarea unui referat și a unui concurs fulger „Cine știe, răspunde" care să aibă loc în ajunul zilei de 16 Februarie 
Lupta partidului în 
oglindită in filmele Se va prezenta cu cazie realizarea

Desigur sînt nenumărate formele vii, atrăgătoare prin care tineretul poate fi antrenat să cunoască și să discute producția națională ori străină de filme: întâlniri cu actorii și regizorii noștri, simpozioane, procese cinematografice, concursuri fulger cu diverse premii în completarea spectacolului cinematografic.Important este ca acest ci
nematograf să se transforme, 
dintr-o sală obișnuită de spec
tacol, unde tinerii văd numai 
filmul, într-un factor activ, 
cuprinzător de culturalizare și 
educare estetică a tineretului.

rea la cinematograful Tinere
tului a unui film occidental aspru criticat în presa noastră, ca „Acord final" care propaga într-o formă deghizată ideologia străină și dăunătoare moralei noastre noi ? Permanentele sondaje pe care și le propun de aici încolo printre tinerii spectatori, responsabilii acestor programări, pentru a afla filmele pe care tinerii doresc să le revadă, ca și anunțarea cu o lună și jumătate înainte a programărilor, vor fi, sperăm, măsuri salutare în munca întreprinderii. De asemenea, inițiativa de a aduce aici și filme în premieră (pe luna februarie sînt anunțate patru premiere: 

Strada mezinului. Baronul 
Munhausen, Povestiri despre 
revoluție și A fost chemată și 
clasa a V-a) va atrage în jurul cinematografului un număr sporit de tineri spectatori.Dar aceasta nu înseamnă de- cît un prim pas. Vizionările colective riu vor putea da rezultate decît dacă vor fi însoțite de prezentări ale filmelor, referate pe probleme mai generale, concursuri fulger pe teme date etc. Asemenea nifestări care constituie ghia principală a muncii cultural-educative cu filmul rîndul tineretului nu trebuie să lipsească din preocupările direcției cinematografului ori consiliului artistic care a luat ființă pe lingă acest cinematograf. Consiliul, format din activiști ai organizației U.T.M., responsabili ai cercurilor „Prieteni ai filmului" din întreprinderi, fabrici, școli, instituții își propune să urmărească îndeaproape acțiunile cu filmul inițiate aici, să sprijine organizațiile de bază U.T.M. în această muncă. S-a propus —în cadrul unui plan de acțiuni concrete inițiat de Comitetul orășenesc U.T.M. București și întreprinderea cinematografică a orașului București — ca tinerii din fiecare raion al Capitalei să fie programați la a- cest cinematograf pentru vizionări colective o dată pe săp- tămînă într-o zi dinainte stabilită (pe bază de abonamen-

a orașului București. Instructivele Și atît de căutatele „seri ale prietenilor filmului" de la cinematograful „Vasile Alec- sandri" care debutaseră ca niște manifestări destinate în primul rînd tineretului, familiarizării lui cu momentele de seamă ale istoriei cinematografiei, ar putea fi reluate și în cadrul noului cinematograf.Un rol deosebit în reușita a- cestei acțiuni îl ocupă desigur, judicioasa selectare a filmelor prezentate aici, discernămîn- tul în alcătuirea programelor. Pentru că trebuie spus, deși reprofilat încă din noiembrie anul trecut, cinematograful n-a reușit să ofere pînă în prezent tineretului programele atrăgătoare și instructive totodată de care dispunea în acest sens. S-au reluat, e drept, cîteva capodopere ale cinematografiei sovietice și mondiale: Ceapaev, Circul, 
Hamlet, pe care spectatorii de orice vîrstă le revăd oricînd și oriunde cu mare interes; s-au prezentat, la scurt timp după premiera lor în alte cinematografe, filme mai noi pe teme specifice ca Soare și um
bră, Permisie pe țărm, Pedro 
pleacă în Sierra, .Vara roman
tică, Magistratul, ori altele mai vechi, ca Ora H, Princi
piul suprem. Dar cum justifica întreprinderea matografică, de pildă,

Urmărind lărgirea și întărirea 
legăturilor sale cu ascultătorii, Di
recția muzicală a radioteleviziunii 
a organizat recent la Iași un con- 
cert-ghicitoare cu premii la care 
au participat tineri muncitori, in
gineri și tehnicieni din principa
lele întreprinderi ieșene : atelie
rele R.M.R. Nicoiina, Fabrica, „Țe
sătura". Fabrica de antibiotice și 
Fabrica de mobilă.

Menit să contribuie la formarea 
unor noi „prieteni ai muzicii" care 
să asculte emisiunile ciclului de 
inițiere muzicală prin radio, con- 
certul-ghicitoare de la Iași s-a 
distins prin caracterul de masă al 
participării tineretului atît la cele 
peste 20 de expuneri cu audiții pe 
marginea materialului prevăzut 
pentru concurs, tăcute în perioada 
de pregătire a concurenților, cît 
și Ia deslășurarea concertului pro- 
priu-zis.

După o intensă muncă de pregă
tire, 41 de tineri și tinere s-au 
prezentat Ia prima iază a întrece
rii (la această Iază concurența au 
avut de răspuns In scris la trei 
întrebări teoretice corespunzătoare 
celor trei teme date pentru con
curs : istoria teatrului liric romi- 
nesc, istoria muzicii programatice 
pînă la Liszt și cultura muzicală 
romînească în anii puterii popu
lare). Pe baza mediilor obținute, 
au promovat în laza iinală cei mai 
buni 6 concurenți, care aveau să 
răspundă pe scenă, în țața juriu
lui și a peste 600 de spectatori la 
7 întrebări teoretice și de recu
noaștere muzicală. Este deosebit 
de îmbucurător iaptul că toți cei 
6 concurenți au dovedit o pregă
tire bună și toarte bună, contri
buind prin răspunsurile lor la 
reușita concertului, la răspîndirea 
în rîndurile spectatorilor a unor 
importante cunoștințe muzicale.

In urma întrecerii au tost pre- 
miați: Coman Melinte, inginer Ia 
atelierele R.M.R. Nicolina-lași, Ba
ciu Aurelian, cazangiu la aceeași 
întreprindere, premiul II, Iacob 
Elena, controlor de calitate la Fa
brica de antibiotice — premiul III, 
I.ungu Radu, turnător la atelierele 
R.M.R., Munteanu Constantin elec
trician la Fabrica „Țesătura" și 
Mohr Angela, contabil la Fabrica 
de antibiotice, mențiuni.

Exempliiicările muzicale s-au 
bucurat de o interpretare îngrijită 
din partea unor soliști ai Teatru
lui de operă și balet din București, 
ai Operei de Stat din lași, precum 
și din partea Filarmonicii 
dova" sub conducerea 
Gh. Vintilă;

Întreaga desfășurare 
lui a dovedit nivelul 
pregătire culturală la care se allă 
în zilele noastre cei mai mulți 
oameni ai muncii, interesul lor 
deosebit pentru a-și Însuși cît mai 
multe din comorile artei.

Pe tema 
ilegalitate 
romînești. această o- StudiouluiBucurești Străzile au amintiri. Noi am propune în completare și o ilustrare a referatului cu cîteva secvențe din alte filme romînești pe aceeași temă ca : Valurile Dunării, Furtuna etc. ALICE MĂNOIU

ma- pîr-în
poate cine- relua-

In pauza dintre două spectacole am stat de vorbă cu un 
grup de iubitori ai filmului și spectatori frecvenți ai Cinemato
grafului Tineretului din Calea Victoriei. Am pus interlocutorilor 
noștri întrebările : 1. Ce filme ați vrea să vizonați la cinemato
graful dumneavoastră ? 2. Ce activități ați dori să se organizeze 
aici pentru întregirea culturii cinematografice a tineretului ?

Iată cîteva din răspunsurile primite.
Dumitru D. Ion, muncitor la Fabrica „Flacăra roșie" :
— Avem o sală cu condiții de vizionare optime. Bineînțeles că 

am vrea mai multe filme în premieră și în primul rînd cu subiect 
care să se adreseze direct tineretului. Ar fi bine să fie folosită și 
scena. La ce mă refer ? Aici, înainte de film, în 15—20 minute ar 
putea fi invitați actori și regizori de frunte ai ecranului nostru 
care să ne vorbească despre activitatea lor.

Dumitru, Donase, de la Editura didactică și pedagogică: — Ve
dem la fiecare film jurnale de actualități. Eu cred că o dată la două 
săptămîni s-ar putea prezenta o sinteză a principalelor evenimente 
politice interne și internaționale care au fost ilustrate și în jur
nalele vizionate.

Ion Oprea, montator la centrul II vagoane Uzinele „Grivița 
roșie" : — M-ar interesa să cunosc mai multe despre viața și ac
tivitatea unor mari actori și regizori. De asemenea despre cinema

tografia realist-socialistă aș vrea să am o imagine mai cuprinză
toare. în sensul acesta cred că inițierea unor expuneri pe aceste 
probleme ținute de specialiști i-ar interesa pe toți tinerii specta
tori.

Cicerone Mușat, student la Facultatea de filologie :

Foto: N. STELORIAN

docu- care agro-
„Mol- 

dirijorului

Cel mai tînar interpret al echi
pei de dansuri din comuna 
„Tudor Vladimirescu" raionul 

Galați

a concursu- 
ridicat de

I. DAN

• • •

Adică |
I

Filme zootehnice pe muzică de dans
ca la carte...

fi
anul viitor... 
merge bine.

Asta se întreabă

I. GHEORGHE 
frezor

Este o lucrare mai mare, care poate fi de folos atât inginerilor. cît și brigadierilor din gospodăriile colective. Sînt descrise aici zonele de producție agricolă și tipurile de bază furajeră din țara noastră, volumul și structura resurselor de nutrețuri, căile de sporire a producției de nutrețuri la hectar, calitatea nutrețurilor și posibilitățile de îmbunătă-

țire a lor, modul de întocmire a balanței nutrețurilor etc.Fiecare capitol în parte este ilustrat cu grafice, scheme, tabele orientative. De pildă, într-un asemenea tabel este înfățișată cititorului balanța nutrețurilor necesare în anul 1965 pentru animalele proprietate obștească și cele proprietate individuală ale colectiviștilor din comuna Ianca, raionul Făurei.într-un capitol special sînt descrise metodele de îmbunătățire calitativă a nutrețurilor și de preparare a acestora. Autorii — V. Nica, C. Bistriceanu, D. Pușcaru și I. Dinu — prezintă în această carte diverse rețete economice de nutrețuri combinate pentru hrănirea vacilor în gestație și lactație, a scroafelor pentru reproducție, a porcilor puși la îngrășat.Lucrarea pe care am prezentat-o aici este un valoros material bibliografic, mentar, pentru lectorii predau la învățămîntul zootehnic de trei ani.

— Propunerea mi se pare valoroasă. Aș adăuga, ca după aces
tea să se organizeze concursuri-fulger cu întreaga sală, sau pe 
teme dinainte date care să se fină lunar.

Alți tineri au propus ca înainte de film să se prezinte scurte 
programe artistice date de cele mai bune formații din raionul 
programat în acea zi la vizionare. Paralel cu filmele artistice ti
nerii au cerut să se prezinte și documentare pe teme politice, teh
nice sau științifice care, după un interval de timp, să fie urmate 
de dezbateri cu oameni de specialitate. De asemenea, tot aici, ar 
putea fi organizate zile ale filmului sportiv în genul celor pro
gramate — din păcate destul de rar — la sala Floreasca.

Părerile și sugestiile lor vor servi desigur la alcătuirea unei 
bogate activități la Cinematograful Tineretului.

Interviu cu o vedetă

Despre creșterea albinelor pe 
teritoriul țării noastre amintește 
pentru prima dată istoricul grec 
Herodot, care arată că ,,ținuturile 
de dincolo de Istru sînt ocupate 
de albine și din cauza acestora 
oamenii nu pot merge mai de
parte’'. Firește, este o exagerare, 
dar trebuie să reținem că, datori
tă condițiilor naturale prielnice, în 
vechea Sciție apicultura era destul 
de răspîmdită.

Apreciați, desigur, dulceața și 
parfumul mierei și întrebuințările 
ei medicinale. Dar cunoașteți rolul 
albinelor în... creșterea producției 
agricole ? S-a calculat că valoarea 
sporului de recoltă obținut la 
principalele plante cultivate este 
de 7-8 ori mai mare decîf valoarea 
produselor directe (miere, ceară) 
obținute din creșterea albinelor. 
Pomii roditori, tloarea-soarelui. 
unele plante de nutreț, legumele 
și alte culturi agricole dau recolte 
de 1,5—2 ori mai mari atunci cînd 
florile lor sînt polenizafe cu aju
torul albinelor. Dar și mierea adu
ce cîștiguri însemnate. De pildă, 
în anul 1960, colectiviștii din co
muna Cîrpiți, regiunea lași, au 
obținut de la fiecare familie de 
albine o producție de 31,3 kg de 
miere. In 1961 colectiviștii 
din comuna Gh. Lazăr, regiunea 
București, au obținut în medie, 
cite 31 de kilograme de miere de 
la o familie de albine.

Ca să obții asemenea rezultate 
trebuie să ai o stupină organizată 
pe baze științifice. Un ghid pie- 
țios pentru apicultori îl constituie 
cartea intitulată CREȘTEREA ALBI

NELOR de dr. Teodor Bogdan, 
părută în Editura Agrosilvică. Scri
să într-un limbaj curgător, boga* 
ilustrată cu schițe, desene, grafice, 
cartea stimulează interesul citito
rilor. Sînt prezentate aici, pe larg: 
biologia și viața albinelor, inven
tarul stupinei (cu descrierea și de
senul diferitelor tipuri de stupi și 
a uneltelor necesare), metodele 
științifice de creștere și îngrijire 
a albinelor, metodele de comba
tere a bolilor, produsele melifere.

Despre toate acestea veți alia 
lucruri deosebit de interesante ci
tind cartea „Creșterea albinelor".

★
Cărțile prezentate se găsesc 

de vînzare la librării și la uni
tățile cooperației de la sate. în 
cazul cînd nu le găsiți aici, le 
puteți procura prin „Cartea 
prin poștă”, str. Biserica Enei, 
16, București.

I 
I La noi, în comuna Po- 

mîrla, raionul Dorohoi, 
există un cinematograf și 
chiar și un operator. Une
ori sînt aduse la cinema
tograful nostru și filme cu 
caracter agrozootehnic, 
care ne interesează în 
mod deosebit. Totul ar fi 
bine, dar aparatului no
stru de

H merge
” mprnp

proieefie nu-i 
sonorul. Adică

- merge, dar... tace. S-a a- 
fl nunta! într-o zi un film 

de scurt metraj in care se
L___________-

vorbea despre felul cum a 
obținut o gospodărie co
lectivă 2 800 litri lapte pe 
cap de vacă furajată. Fil
mul a început. Pe ecran 
apar niște grajduri mari, 
curate și vaci de rasă nu
mai una și una. Vedeam, 
dar nu auzeam nimic.

In sală, cîțiva începu
ră să strige : „Sonorul 1 
Sonorul I". De unde să ia 
bietul operator sonor dacă 
nu are ? Dar băiatul e 
descurcăreț. A pus la pi-

cup o placă și a făcut 
legătura la difuzor. Și în 
timp ce în film apăreau 
fragmente din programul 
de grajd, în sală se re
vărsa cunoscuta melodie 
„Spune-mi ce să fac 
să-ți plac puțin''. Fi
ind vorba de vaci, poate 
mergea mai bine un 
„cea-cea", dar operatorul 
nu avea placa respectivă. 
După terminarea filmului, 
unii ziceau că ar fi bine

să se aducă asta la cu
noștința întreprinderii re
gionale cinematografice. 
Alții ziceau că ar fi poate 
mai bine ca filmele agro
zootehnice, de pildă, să 
fie însoțite de seri 
dans. Pe ecran filmul 
lează, picupul cînfă, 
spectatorii dansează, 
fi interesant, nu ?

de 
ru- 
iar
Ar

V. MANOLACHE
elev

Vă mărturisesc sincer că nu e deloc simplu să iei interviu unei vedete. In primul rînd îți trebuie o scară pompierească ca să-i ajungi pînă la nas, știut fiind că vedeta nu stă de vorbă cu oricine. In al doilea rînd, vedeta despre care e vorba aici, tînărul Ilie Florea, de la Uzina mecanică din Cîmpu- lung Muscel are un pumn de un kilogram netto, pumn care

— Și victima ce zice ?— Păi, are timp să zică ? De pildă... în autobus eu nu iau niciodată bilet. La reuniuni toată lumea îmi știe de frică. Mai ales că mă și „ciupesc” puțin, nu mult, circa un kilogram pe seară...— înseamnă că sînteți o vedetă de mare clasă.— Bineînțeles. Eu, de pildă, nici măcar nu plătesc chiria, lumina. încălzirea. O plătește vecinul de apartament că dacă n-o plătește, îi închide și lui lu-

mina și căldura. Așa-i că sînt deștept ?— Ești. Și-ți merge așa ?— îmi merge.Dar noi am auzit că vedetei nu-i mai merge. Tinerii au discutat cazul lui într-o adunare. Și se zice că vedeta... nu mai e vedetă. Cică s-ar fi dezumflat de tot. Adică, începe și ea să semene a om, ca toți oamenii.
Patru au fost 
patru au rămas

I 
I 
I
I
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lo-simte toi timpul nevoia să vească ceva.— Vă place boxul ? — l-am întrebat.— Mamă-mamă... îmi sfîrîie pumnii de plăcere cînd lovesc.— Faceți box numai pe ring?— Mai mult în afara ringului.— Adică cum ?— Adică, dacă nu-mi place mutra unuia, îl pocnesc pe loc.

1 decembrie 1962. 
In întreaga țară au 
început să se desfă
șoare întrecerile 
Spartachiadei de 
iarnă a tineretului.

In aceeași zi, tele
fonul a sunat pre
lung la gospodăria 
agricolă colectivă 
din comuna Beznea, 
raionul Aleșd.

Ion Stanciu, se
cretarul organizației 
U.T.M., ridică re
ceptorul :

— Cine-i ? U.C.-
F.S-ul ? Vă salut, 
fraților. Cu sparta
chiada? Nici o grijă, 
am luat toate măsu
rile. Adică nu chiar 
toate, dar aproape. 
Mobilizare, între
ceri, bază materi
ală... Colaborăm cu 
asociația ca la tele
fon... am vrut să

spun 
Concret ? Avem 
concret. Numai azi, 
de pildă s-au înscris 
4 tineri... Nici o gri
jă, lăsați pe noi. Vă 
salut.

20 ianuarie 1963. 
Iar telefonul, iar 
U.C.F.S.-ul, iar răs
punde Ion Stanciu

— Spartachiada E în atenția noastră 
Ne-am orientat in 
primul rînd spre a- 
tragerea tinerilor la 
diverse sporturi 
care nu se practică 
pe la noi. ...Care 
sporturi? De pildă 
schiul... cîți partici- 
panți? Păi s-au în
scris deja patru ti
neri... Puțini? Stai 
frate, acțiunea con
tinuă... continuă tot 
anul, continuă și la

tinerii: continuă, | 
continuă, dar pînă 
cînd ?

ION MONEA |
colectivist

I

I
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Primul dintre 

ultimele examene

...Și clnd a ieșit din examen ultimul dintre ei, anun- 
findu-și nota, din piepturile tuturor colegilor care-l 
așteptau pe culoar a izbucnit un singur chiot de bucu
rie. In clipa aceea, bilanțul primului examen al grupei 
241 a anului V-Filologie de la Universitatea din lași, 
a fost încheiat: treisprezece note de 9 și 10, șapte 
note de 8 și 7. Promovarea oricărui examen cu ase
menea rezultate e un succes, de bună seamă, totuși 
bucuria celor douăzeci de filologi era îndoită. Avea 
în formele ei de exprimare, accente deosebite de cele 
obișnuite în astfel de împrejurări, pentru că mai deo
sebit era însuși examenul : era primul dintre ultimele. 
Cu cel de „Istoriografie -și critică literară'' începea 
seria celor drn urmă 5 examene din viata acestei 
grupe de studenți.

Pe biletele trase erau înscrise subiecte ce pretindeau 
© cunoaștere largă, profundă, uneori în amănunfime 
a unor epoci și probleme literare curente : „Progra
mul Daciei literare",,,Critica antichității", „Ibrăileanu, 
critic literar", „Marx și Engels despre literatură". „Pro
bleme ale criticii noastre actuale" etc. Cînd această 
cunoaștere există, expunerea la examen a oricăruia 
dintre subiectele căzute se transformă in clipe de 
adevărată desfătare pentru examinator, pentru colegi, 
pentru propriul cuget. Numai astfel ar putea fi ca
racterizate momentele în care și-au dezvoltat subiec
tele Bolohan Modesta, Barău Dumitru, Perianu Neagu, 
Bărbășelu Ileana și alții. Debutul grupei 241 în a- 
teastă sesiune conține promisiunea unor rezultate, în 
continuare, și mai frumoase. I le dorim din inimă.

I. ș.

Rezultatele puteau fi mai buneIn această sesiune, anul III dă ultimul examen la rezistenta materialelor. La buna însușire a cunoștințelor din cadrul acestei discipline Concură însușirea temeinică și a altor discipline studiate în anii I și II, cum ar fi: analiza matematică, mecanica teoretică, fizica.Pregătirea examenului a fost precedată de lucrări de control, seminarii. care au obligat pe studenți să desfășoare o muncă continuă de studiu al materiei de examen. Studenții care au ob- ținut rezultate bune în aceste forme de învăță- mînt au obținut rezultate bune și la examen. Pînă la data cînd scriu aceste rînduri, la examenul de rezistența materialelor s-au prezentat două grupe din anul III al Facultății de construcții din Timișoara. Cine sînt cei care au obținut rezultate bune? Firește, cei conștiincioși. Măndescu Ion, spre exemplu, un student foarte conștiincios, care a obținut numai note de 10 la lucrări de control și de casă, și care nu are nici o absență de la seminarii. a obținut și la examene nota 10. Vlad Alexandru și Muhle Clara au obținut nota 9 datorită aceleiași conștiinciozități în studiu.Totuși, cele două grupe global, nu au obținut rezultatele așteptate. A- ceasta se datorește faptului că au fost trase înapoi de un număr de studenți care nu s-au străduit să capete deprinderea de a studia ritmic, de a participa la formele obligatorii de școlaritate — cursuri, seminarii. Bunăoară Gui- roiu P. nu a fost admis la examen deoarece n-a predat lucrarea de casă, Văcaru Radu a obținut nota 4 datorită absențelor, Știrln Sofia a obținut, de asemenea, nota 4 din cauza pregătirii superficiale. Cele două.'grupe vor trebui să ia în discuție situația acestor studenți.
Ing. ION POP

IN CURIND, 

VACANȚA
n timp ce în facultăți și institute continuă, în aceeași însufleți- toare atmosferă, sesiunea de examene — la Sinaia și Predeal, la Bușteni ca și la cabanele din platoul Bucegi, la casele de cultură ale studenților din București și Iași, din Cluj și Timișoara se fac intense pregătiri pentru apropiata vacanță studențească.

Peste 5 000 
de studenți în tabereȘi în acest an, cei mai buni ' studenți își vor petrece vacanța de iarnă în taberele organizate de Ministerul învăță- mîntului și Comitetul Executiv al U.A.S.R. Aceste tabere vor funcționa la Sinaia, Predeal și Bușteni și vor cuprinde circa 3 000 de studenți. în vederea apropiatei inaugurări a taberelor studențești se fac ultimele pregătiri, definitivîndu-se programul de desfășurare a activităților cultural-educative și sportive.Cei 1 500 de studenți care își vor petrece vacanța la Predeal vor fi găzduiți în cele mai confortabile vile de pe Cioplea. în acest scop, vilele au fost reamenajate și înzestrate cu tot inventarul -necesar. De asemenea, în colaborare cu casa de cultură din localitate, s-a stabilit un interesant și atractiv program pentru zilele de vacanță. în acest program sînt cuprinse excursii la cabanele Diham. Trei Brazi, Gîrbova și Poiana Secuilor, cursuri de inițiere în schi, întreceri în cadrai Spartachiadei :de iarnă a tineretului, vizionări de filme și spectacole de

teatre, reuniuni, seri literare și manifestări muzicale.Cei 1 400 de studenți care își vor petrece vacanța în tabăra de Ia Sinaia vor participa la excursiile programate în platoul Bucegi, la Cota 1 400, Piscul Cîinelui etc.De asemenea, la Pîrîul Rece se organizează o tabără sportivă centrală pentru formațiile universitare care activează în diferite campionate.Prin grija Ministerului în- vățămîntului, institutele și u- niversitățile din întreaga țară organizează tabere de schi la care vor participa în total peste 2 000 de studenți.
O bogată activitate 

la casele de cultură 
ale studențilorPentru studenții care își vor petrece vacanța în respective-, le centre universitare, casele de cultură ale studenților au și definitivat programul de activități, care este foarte bogat, variat și atractiv.Sînt astfel incluse întreceri sportive la șah și tenis de masă, reuniuni studențești, medalioane muzicale și expuneri cu caracter științific și de politică curentă. Au fost programate, de asemenea, excursii, vizionări de filme și seri literare.Și astfel, în timp ce graficele din holurile facultăților și institutelor sînt completate cu zeci și sute de note — dintre care marea majoritate bune și foarte bune — pretutindeni pregătirile pentru vacanța u- niversitară sînt în plină desfășurare pentru a da posibilitatea studenților să petreacă neuitate zile de odihnă și re- creere.

„ ION CRISTIAN

II așteaptă nu peste multă

vreme munca pe ogoare. De a- 

ceea studenții Ascald Nistor și 

Viorel Laza din anul V a! Insti

tutului agronomic r,Nicolae Bel— 

ceseu" din București s-aw pre

zentat la examen bine pre-

gSfifi.
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Metodele fruntașilor — larg popularizate
(Urmare din pag. I) 

primul rînd, se risipesc furaje, 
iar vacile nu le consumă eu pof
tă. Apoi, nici cantitățile nu le 
poți măsura cum trebuie.

Și, amănunțit, Păun, explică 
cum decurge programul de grajd 
pe întreg parcursul zilei. El face 
apoi și alte observații. Explică 
și cum se face masajul. Mulsul Ia 
o vacă în plină producție — de 
3 ori pe zi; la una fătată pen
tru prima oară — (pînă la 5 mul- 
sori pe zi, dacă producția e 
mare). Mai explică gazdelor că, 
la Conduratu, adăpatul vacilor se 
face la pompele instalate la ca
pătul grajdurilor, chiar de ei, în
grijitorii, că și la ei, în acest an 
nu sînt furaje prea multe, dar că 
sînt judicios folosite. Oaspetele 
a căutat să le demonstreze gaz

delor că nu rasele și producția 
slabă de masă verde pe pășune 
sînt principalele cauze pentru 
care cei din Ulmeni au obținut 
în anul trecut doar 1 300 de li
tri de lapte de Ia fiecare vacă 
furajată, ci modul de îngrijire a 
animalelor și ca acesta depinde 
în primul rînd de pregătirea pro. 
fesională a îngrijitorilor. De a- 
ceea Păun Ana, a Pus un accent 
deosebit pe calificarea celor ce 
îngrijesc animalele. EI spunea ca 
în fișa lui de cititor Ia bibliotecă 
sînt trecute numeroase cărți de 
zootehnie pe care le-a citit, că 
n-a lipsit nici o zi de la cercul 
zootehnic din cadrul învățămîn- 
tului agrozootehnic de trei ani, 
că tinerii de la ei, ca Nicolae 
Nica, Gheorghe Dănciulea, Ște
fan Burlacu și alții au fost tri
miși Ia un curs de calificare în

G.A.S., în schimburi de experien
ță în alte gospodării colective 
fruntașe. Și un alt fapt, esențial: 
organizația U.T.M., care i-a reco
mandat s* lucreze în acest sec
tor, îi sprijină permanent să-și 
însușească cunoștințe cît mai bo
gate pentru a-și perfecționa con
tinuu calificarea.

Atît secretara organizației 
U.T.M. din G.A.C. Ulmeni, cît și 
tinerii îngrijitori de aici, nu prea 
au avut cu ce se lăuda în privin
ța calificării îngrijitorilor de a- 
nimale. întrebat cîte cărți a ci
tit în anul trecut, Stanică Grigo- 
re a ridicat din umeri :

— Păi... dacă nu ne aduce ni
meni broșuri...

— Ce-i drept, nici noi n-am 
prea dat buzna la bibliotecă, a 
zis Nicolae Stanciu.

Din astfel de discuții a reieșit 
clar că organizația U.T.M. din 
G.A.C. Ulmeni nu numai că a 
recomandat un număr mic de ti
neri pentru a lucra în sectorul 
zootehnic — față de necesități —- 
dar nici nu s-a ocupat de califi
carea lor.

Lucrurile bune pe care le-au 
aflat de la invitatul lor, trebuie 
să constituie un învățămînt pre
țios pentru activitatea organiza
ției U.T.M. îri viitor, să pună în 
practică metodele bune folosite 
de organizația U.T.M. din Con
duratu.

Gazdele au promis oaspetelui 
că vor face și ei o vizită la tine
rii îngrijitori de animale din 
Conduratu, să învețe și „Ia fața 
locului" din experiența lor și că 
vor aplica de îndată în practică . 
metodele despre care le-a vorbit [ 
oaspetele.

„Prima
De un timp încoace, holurile spațioase ale numeroaselor blocuri din cartierul Țiglina de la Galați, sînt scăldate în lumina argintie a neonului, pînă seara tîrziu. Și nu-i deloc greu de aflat motivul pentru care grupuri mari de tineri vin seară de seară să-și petreacă aici orele libere. Căci pe oricine ai întreba ți-ar răspunde: Spartachiada tovarășe... Prima noastră Spartachiada.De ce prima ? Pentru că a- sociația sportivă „Constructorul siderurgic” este tînără ca și cartierul ce prinde contururi tot mai vaste la Țiglina. Miile de constructori veniți să înalțe marele Combinat siderurgic (zidarii, electricienii, mecanicii, conducătorii-auto, tinichigiii etc,), îndrăgesc sportul ca și mistria sau strungul pe care le mînuiesc zi de zi.In holul blocului A 2 l-am întîlnit, ca spectator la o întâlnire de tenis de masă, pe președintele asociației sportive, tovarășul Alexandru Pătruț, căruia i-am propus o scurtă discuție pe marginea competi-

Fotbalîști romîni 
peste hotare

• Joi dimineața a părăsit 
Capitala, plecînd cu avionul 

in Liban, echipa de fotbal Pe
trolul Ploiești. Fotbaliștii ro
mîni urmează să evolueze sim- 
bătă și duminică la Beirut în 
compania unor selecționate lo
cale. Echipa romînă va juca a- 
poi în Irak și Grecia. Din lotul 
care a făcut deplasarea fac 
parte Sfetcu, Pahonțu, Dridea, 
frații Munteanu, Tabarcea și 
alții.

Tot ieri a plecat cu trenul 
în R. P. Bulgaria echipa de ju
niori a R. P. Romine. Tinerii 
fotbaliști romîni vor susține 3 
meciuri de control în vederea 
turneului U.E.F.A. Primul joc 
se va disputa la 26 ianuarie la 
Haskov în compania juniorilor 
bulgari.

Iarna în Cișm:giu

Foto : G'H. .BUȘOIU

noastră Spartachiada44
țiilor ce se desfășoară în cadrul Spartachiadei de iarnă.— Da! E prima noastră spar- tachiadă. — mi-a spus el — dar marea majoritate a tinerilor au mai participat la asemenea întreceri acolo de unde au venit: pe . șantier, în școli la sate, în alte orașe ale țării și sînt mîndri că acum își pot demonstra calitățile sportive în marea familie a constructorilor.

Convorbire 
cu președintele 

asociafiei sportive 
,.Constructorul 

siderurgic"-Galati

— Cîți tineri s-au înscris 
pentru a participa la întreceri?— Numai la disciplinele la care au început întrecerile sînt antrenați pînă acum peste 1500 de tineri, iar numărul lor este în creștere.La cros, de pildă, au participat peste 300 de tineri, la tenis de masă tot atâția, la tir 260, la șah 280 și astfel am putea să enumerăm toate celelalte discipline. Mulți dintre aceștia au dovedit calități deosebite și constituie „speran

țele” noastre pentru etapei® care urmează. Așa sînt: electricianul Vasile Ciobanu și mecanicul Dumitru Sava, laboranta Leaotă Constanța și Nicolae Ursu, conducător auto.
— După cum se vede, pentru 

întrecerile de șah și tenis de 
masă ați amenajat „terenuri" 
potrivite de desfășurare.— .Nici nu se putea mai potrivite. Aceste blocuri sînt construite pentru tineri necăsătoriți, așa că tovarășii con- curenți sînt chiar aici. Nu au decît să coboare scările. întrecerile de trîntă le-am organizat la dormitoarele comune de pe strada Traian unde am a- menajat cîteva săli. Pentru întrecerile la disciplinele ce se desfășoară în aer liber membrii tinerei noastre asociații au amenajat terenuri speciale: piste pentru cros și atletism, patinoare, două terenuri de sport etc. Tot ei au confecționat și unele materiale de care aveau nevoie, cum ar fi halterele etc.Aș vrea să mai arăt că intenționăm ca din întrecerile spartachiadei să selecționăm un mare număr de tineri cu care să pregătim un program demonstrativ, pentru marele public.

VIOREL TONCEANU

• Joi seara la Belgrad, în cadrul „Cupei, campionilor europeni” la handbal feminin, s-a disputat meciul retur dintre echipele Lokomotiv Zagreb și Rapid București. întâlnirea s-a încheiat cu scorul de 6—6 (1—2). Golurile formației ro- mîne au fost marcate de Oțe- iea (3), Boțan, Dumitrescu și Andone.învingătoare în primul meci (13—8), echipa Rapid București s-a calificat pentru semifinale, urmînd să întâlnească pe campioana Danemarcei.• Șahista romînă Alexandra Nicolau continuă să se mențină printre fruntașele turneului internațional de la Beverwijk: Reprezentanta noastră a cîști- gat partida întreruptă cu Gom- foas’z (R.P. Ungară), iar în runda a 6-a a întrerupt cu Ljiljak (Iugoslavia). S-a întrerupt, de asemenea, partida centrală a rundei dintre Jovanovici (Iugoslavia) și Gaprindașvili (U.R.S.S.), campioana lumii.înaintea ultimelor trei runde ale turneului, clasamentul se prezintă astfel: 1. Jovanovici (Iugoslavia) 5 (1) puncte ; 2. Gaprindașvili (U.R.S.S.) 4 (2) puncte : 3. Nicolau (R.P.R.) 4 (1) puncte.
• Echipa selecționată de box 

a R. P. Romine va inaugura 
noul sezon internațional cu o 
dublă întîlnire, pe care o va 
susține în compania redutabi
lei reprezentative a R. P. Po
lone. Meciurile contează pen
tru preliminariile „Cupei Eu

ropei" și se vor desfășura in
tre 23 februarie și 15 martie. 
Prima întîlnire se va disputa 
la București, urmînd ca returul 
să aibă loc în capitala polo
neză.

Asociația internațională de 
box amator a stabilit ca la în- 
tîlnirea de la București să 
funcționeze ca arbitri neutri 
Zibalov (U.R.S.S.) și Beckman 
(R. D. Germană), la Varșovia 
Cooper (Irlanda) și Wolf (R.D. 
Germană).• Intre 19 și 24 februarie, pe patinoarul artificial din Capitală se vor desfășura întrecerile celei de-a 6-a ediții a competiției de hochei pe gheață ..Cupa orașului București”. La întreceri și-au anunțat participarea echipele cehoslovacă V.J.T. Chomutov, selecționata de tineret a R. D. Germane, reprezentativa orașului polonez Kattowice și o echipă din U.R.S.S. care nu a fost încă comunicată. Țara noastră va fi reprezentată de două selecționate. Cele 5 ediții ale competiției au fost cîștigate de Spar- tak-Pilsen. Slovan Bratislava, Torpedo Gorki (de două ori) și L.I.S.T. Leningrad.

e In runda a 10-a a turneu
lui internațional de șah de la 
Bad Liebenstein, maestrul ro- 
mîn Victor Ciocîltea l-a învins 
într-o frumoasă partidă de a- 
tac pe polonezul Balczerowski. 
In urma acestei victorii, Cio
cîltea a trecut pe locul 4 în 
clasament, cu 6 puncte.

(Agerpres)

Oțelâriilor patriei, 
tot mai mult fier vechi!

(Urmare din pag. I)

Bascov (Trustul de foraj Pitești) 
5 turle de foraj casate (circa 250 
de tone) alte 2 turle (circa 100 
de tone), de la întreprinderea de 
foraj Moinești (Trustul de foraj 
Moinești) n-au fost încă expe
diate. Rezerve există pretutin
deni. Ca și în ceilalți ani, facem 
apel la tineri, la organizațiile 
U.T.M., în sensul de a întreprin
de acțiuni pentru colectarea 
și expedierea fierului vechi

aflat în întreprinderi, pe șantie
re, în gospodăriile cetățenilor.

Este o mare cinste pentru tînă- 
rul, pionierul sau școlarul, pen* 
tru organizația U.T.M. sau unita
tea de pionieri, care va reuși să 
strîngă cea mai mare cantitate de 
fier vechi. Aceasta este o ac țiu* 
ne patriotică, care vine în spriji* 
nul creșterii producției de oțel, 
a dezvoltării industriei noastre 
constructoare de mașini.

Să continuăm cu tot entuziast 
mul tinereții acțiunea de «olec* 
tare a metalelor vechi !

SA DISCUTAM UFSUR! HXHlfTf EDUCAȚIE HASPUNHEUI
___________ - ' - .............................................................................................................................................................................................................................. ................... ............................. ................................................ - .TT, C ■ 

(Urmare din pag. l-a)

lume, idealurile către care năzuiau și 
faptele zilnice prin care realizau aceste 
idealuri se asemănau ca două torțe. Și la 
lumina acestor torțe gemene, minunat 
alăturate, și-au privit cu luare minte chi
purile și sufletele — și s-au îndrăgit. Au 
împărtășit convingeri și idei încă înainte 
de a încolți dragostea care, astfel, s-a gă
sit pe un teren fertil. Îmbrățișarea lor, 
durind o viață, dă fiecăruia dintre ei acel 
climat care dublează energiile, împrospă
tează elanurile, întinerește inimile.

Familia în socialism! Este aici, în a- 
ceastă unire a două puteri omenești des
cătușate, întreaga măreție, puritate și 
frumusețe a vieții noastre. Tot Engels, 
omul de știință, analistul sobru și exact, 
la încheierea capitolului despre familie, în 
„Originea familiei, a proprietății private 
și a statului’’ se oprea să viseze pentru o 
clipă la epoca de după iminenta înlătu
rare a exploatării capitaliste, cînd se va 
fi ridicat o nouă generație, „o generație 
de bărbați care niciodată în viața lor nu 
vor fi fost în situația de a cumpăra o 

femeie cu bani sau prin alte mijloace ale 
forței sociale și o generație de femei care 
niciodată nu vor fi fost în situația de a 
se da unui bărbat din alte motive decît 
iubirea adevărată...”. Aceasta este o ge
nerație care crește sub ochii noștri 1 Noi 
avem fericirea să fim nu numai martorii, 
dar și participanții la această mare și 
neîntreruptă sărbătoare a dragostei cu
rate, unde țîșnesc luceferii în jerbe, ca la 
unirea celor două metale supuse sudurii și pentru totdeauna împreună.

...Iată-i pe acești doi, dintre acești ti
neri, în toată plenitudinea lor urcînd 
munții înalți și plini de legende. Nu, nu 
în excursie, nu în plimbare. Iată, el este 
inginer silvicultor și conduce acolo, în 
munții Gurghiului, șantierele de exploa
tări forestiere ; ea este inginer feroviar și 
răspunde de rețeaua de căi ferate înguste 
și de trenurile care circulă acolo în munți 
și transportă lemnul. Amîndoi sînt prinși 
de ani de zile într-o acțiune mare, mun
cesc cu răspundere, ajutîndu-se, sfătuin- 
du-se și toată munca aceasta, și răspun
derile, și legătura cu munții lor — totul 
îi leagă și mai mult. Ei au adus pe lume, 

pentru ei și pentru munții lor, acolo, un 
copil. Căminul lor strălucește. El s-a de
dicat muncii oamenilor de pe șantier și 
familiei; ea s-a dedicat muncii, trenuri
lor ei, nesfârșitelor transporturi — și fa
miliei. El este studios și energic, scrie 
studii de specialitate care se traduc și 
în alte limbi; ea este o ingineră bună. Ci
tesc mult și neobosit, și Ie place să ju
dece împreună ceea ce citesc; sînt la 
curent cu mai tot ce apare. Discută între 
ei, se contrazic, se completează, se critică și se împacă. Sfnt doi comuniști, doi îngi- 

ineri tineri, dpi soți tineri, doi părinți ti- 
tneri și în jurul lor oamenii, pădurile, 
^nunții j gă a*' imprineț înaintea lor. — 
mniină.

Iată-i și pe acești doi tineri, înalți și 
robuști, în liainete lor de protecție — el 
metalurgist, ea sudoriță. S-au așezat la C 
masă scriindu-și autobiografiile. Nu-i tul
burați, sînt autobiografiile necesare pen
tru intrarea în partid. Sînt de pe Crișurl 
amîndoi, și sînt de vreo zece ani căsăto
riți. Copiii lor sînt la școală. Cei doi, 
coborînd de pe Crișuri, s-au întîlnit la o 
uzină, în Brașov — ucenici amîndoi. Ea 
a devenit o sudoriță bună și o bună ac
tivistă printre femei; el este un meta
lurgist de nădejde. Âu mers împreună, 
au înaintat neclintit către țelurile lor 
mari —■ învățătura, o profesiune, un 
cămin, o conștiință de om adevărat.

Nu s-au pierdut printre lucruri mă
runte.

Sau iată-i pe acești doi tineri dintr-un 
sat din raionul Balș. Ies ținîndu-se de 
braț ; un bărbat înalt și tînăr, cu o fe
meie cu părul alb. Cine sînt aceștia ? Soț 
și soție ! Ea e albită complet — el pare 
tînăr 1 Priviți-i mai atent și Observați: 
amîndoi sînt tineri. Au trecut amîndoi 
printr-o încercare grea: copilul lor s-a 
accidentat gjjtțv înțrro împrejurare nefe

ricită. Fata asta tînără a stat șaptespre
zece zile și nopți la căpătîiul lui, neclin
tită și l-a îngrijit — și în acest timp a 
albit. Ei sînt amîndoi învățători la o 
școală mică, într-un sat mic. Cît ea a stat 
lingă copil — el la datorie, cu toate patru 
clasele, cu munca la organizația U.T.M., 
îndeplinind și îndatoririle soției! Venea 
acasă și se ocupa de toate grijile casei. 
Copilul s-a făcut sănătos. Apoi, într-o zi,

Pe unde trec dihorii...
întotdeauna, oamenii simpli au 
nutrit un profund respect pen* 
tru sentimentul iubirii, pentru 
cei care-l încearcă sincer — fe
riciți sau nefericiți — descope* 
rindu-se în fața lui cu evlavie. 

Iubirea ne face mai frumoși,
mai demni, mai curajoși, mai sensibili și mai 
buni. Sufletul sterp, incapabil să iubească, 
se usucă și piere. Credem în oamenii pe care 
iubirea îi transfigurează și-i înalță, statorni- 
cindu-se adînc în ființa lor, în cei credin* 
cioși ei, pe care nu-i clatină prima adiere de 
vînt. Ne impresionează ca un poem demni
tatea și puritatea Zoiei Kosmodemianskaia, 
care spunea că n*ar putea săruta un alt om 
în viață decît pe cel pe care-l iubește ; nu 
există, poate, o sărbătoare de familie mai 
copleșitoare prin înaltele ei semnificații 
umane decît acele „nunți de argint” la care 
stau în capul mesei doi bătrîni, care vreme 
de un sfert de secol au fost alături clipă de 
clipa, cu dragostea lor, luminîndu’le casa și 
chipul.

Ne scria cineva de curînd într-o scrisoare 
despre doi tineri de la Fabrica de postav 
Buhuși, Au fost colegi la școala profesională, 

soțul a plecat la Craiova, la Institutul 
pedagogic de 3 ani, să învețe. Ea a pre
luat atunci și sarcinile lui la școală, în 
organizația U.T.M. Iubirea lor a rămas 
la fel de statornică. Viața lor merge îna
inte, triumfătoare. Doar că femeia a ră
mas cu acest nimb de lumină în jurul 
frunții — părul ei alb.

Iată-i deci pe acești tineri, milioane de

au intrat amîndoi muncitori în fabrică. Vre
me de doi ani veneau la lucru ținîndu_se de 
mînă, privire în privire, lumea șoptind în 
jurul lor cu respect : „se iubesc”. S-au că* 
sătorit și tot de mînă veneau la lucru și 
plecau la „seral”, și lumea la fel șoptea cu 
respect: „se iubesc”. EI a plecat Ia Iași să 
urmeze facultatea (ea mai are de terminat 
a Xl-a la seral). își scriu des, cu aceeași 
flacără a dragostei arzînd în fiecare cuvînt, 
de fiecare dată avînd să’și spună lucruri 
extraordinare.

Amîndoi sînt îndrăgostiți, și sînt uimitor 
de frumoși, nimbul iubirii le acoperă frun
țile cu o lumină pură — și parcă totul în 
jurul lor, și locul, și oamenii, s-au înnobilat. 
Ei sînt ai noștri — așa tineri și frumoși 
cum sînt, izvorîți din frumusețea zilelor noa
stre — același Romeo pătimaș și temerar, 
aceeași Julietă credincioasă pe veci ; lipsesc 
doar veninul urii din jur, otrava și pumna
lul, în locul acestora luminînd lumina, dra
gostea de om, bucuria pentru fericirea aproa
pelui, căldura tuturor.

Dar frumusețea iubirii mai trebuie uneori 
apărată, ca o floare de buruieni. O mai a- 
menință, nu rareori, cu colți bătrîni și ve

tineri, perechi-perechi, în pragul căminu. 
lui lor, înconjurați de copiii lor. Ei au 
așternut acele brațe de flori de Ia cunuț- 
nia lor la temelia căminului și acum zi
desc liniștiți, înalță liniștiți și luminați 
de idealuri mari cetatea aceea fermecată 
a vieții lor, cu ferestrele larg deschise 
spre ziua de mîine. Familia pe care au 
întemeiat-o va naviga neabătut intr-acolo,

ninoși minciuna și ipocrizia, meschinăria 
filistinismul, vrînd să-i păteze lumina, 
rupă din frumusețe.

Ne sosesc la ziar scrisori cu strigăte <^e 
mînie împotriva acestor dihori, rînduri care 
condamnă și veștejesc.

Una din scrisori relatează cu indignare 
îndreptățită cum un inginer se căsătorește 
cu o fată care nu are „titlul" lui, a doua zi 
după nuntă se și îndrăgostește de o alta, o 
ia cu el pe motocicletă și fuge cu ea. 
altul se lasă întreținut de soția care mun
cește, iar el „studiază”, pentru ca după 2-3 
ani, cînd se vede cu patalamaua la mînă să-și 
caute o altă femeie, pe măsura ^deștepta* 
ciunii” lui.

Pe oameni îi indignează pe bună dreptăjte 
lichelele, indivizii fără scrupule, craiul (ft 
profesie și holteiul. Individul de aceasta 
speță nu are nevoie de „fericire personală’, 
el nu are de gînd să întemeieze niciodată tip 
cămin, pentru că el are să fure din fericirea 
tuturor și are să îngrămădească în cuibarul 
lui atîta murdărie sufletească, cîți fulgi și 
cîte pene sînt în groapa unui dihor.

El face ce face cîinele care, unde vede •



în întreaga tară au loc

Propuneri de candidați 
pentru alegerile 
de la 3 martie

în comunele și orașele raionale de pe cuprinsul patriei 
continuă să aibă loc adunări cetățenești pentru desemnarea 
de candidați ai F.D.P. în alegerile de la 3 martie.

IAȘI. — Directorul școlii din comuna Lețcani, Popescu Mihai, este cunoscut de cetățenii din comună ca bun gospodar, în calitate de deputat în sfatul popular comunal, a contribuit mult la acțiunea de înfrumusețare a comunei. împreună cu cetățenii din circumscripția sa, a participat la amenajarea a 7 km de drumuri, 3 km de șanțuri, la plantarea a 40 000 de puieți de sal- cîm și la alte lucrări. O activitate susținută a depus și la electrificarea comunei. Apreciind meritele sale atît în domeniul învățămîntului cît și pe linie obștească, alegătorii din circumscripția electorală nr. 10 l-au propus să candideze din nou ca deputat al F.D.P. pentru sfatul popular comunal.în ultimele zile în regiune au mai fost propuși candidați ai F.D.P. colectivista Olga Rî- peanu, în circumscripția electorală nr. 33 din comuna Stol- niceni-Prăjescu, colectivistul Ion I. Dulceanu, în circumscripția electorală nr. 28 din comuna Scheia, inginerul a- gronom Leonida Popa, în circumscripția electorală nr. 32 din comuna Oșești, tehniciană agronom Maria D. Unguru, în circumscripția electorală nr. 2 din comuna Perieni, sora medicală Rusu T. Maria, în circumscripția electorală nr. 7 din comuna Perieți și alții-
BACĂU. — în circumscripțiile electorale comunale și ale orașelor de subordonare raională din regiunea Bacău au fost desemnați pînă acum 4 954 candidați ai F.D.P. pen------e----- ------

10 ani 
de la înființarea 

Teatrului de stat 
din Baia MareTeatrul de stat din Baia Mare și-a sărbătorit un deceniu de activitate. Cu acest prilej actorii teatrului au prezentat un spectacol la care au luat parte conducători ai organelor locale de partid și de stat, reprezentanți ai organizațiilor obștești, numeroși oameni ai muncii.în cei zece ani de la înființare, colectivul teatrului a pus în scenă aproape 80 de piese, prezentate în 3 000 de spectacole, din care mai mult de jumătate au avut loc la căminele culturale, cluburile și casele raionale de cultură din cuprinsul regiunii. Actorii teatrului au întreprins turnee în diferite orașe din țară, cu piese din dramaturgia clasică romînească și din repertoriul universal, cu lucrări inspirate din viața nouă a oamenilor muncii de pe cuprinsul patriei. La spectacolele prezentate de teatrul băimărean în cei zece ani de activitate au asistat aproape un milion de spectatori. (Agerpres)

( Campania agricolă de primă-
I vară îi va găsi pe mecaniza-
| lorii de la S.M.T. Bărcăneșfi,
( regiunea Ploiești, cu întreg
l parcul de mașini pus la punct 
!■ pînă în cele mai mici amă

nunte. 

Foto : AGERPRES

tru sfaturile populare comunale și 297 pentru orașele raionale. La aceste adunări au luat parte peste 211 000 de a- legători. Printre candidații propuși în ultimele zile se află mecanicul Constantin Baciu, de la Trustul de extracție Moi- nești, învățătorul Paul Bibire din comuna Buhociu, raionul Bacău, colectivista Elena C. Rotaru, președinta comisiei de femei din comuna Gîrcina, raionul Piatra Neamț și alții,
SUCEAVA. — Peste 230.000 de cetățeni din regiunea Suceava au participat pînă acum la adunările cetățenești pentru desemnarea de candidați ai F.D.P. în alegerile de la 3 martie. La aceste adunări au fost propuși 5 301 candidați ai F.D.P., muncitori, colectiviști, activiști de partid și de stat, intelectuali, gospodine, pensionari.
TG. MUREȘ. — La adunările cetățenești care au loc în regiunea Mureș Autonomă Maghiară au fost propuși pînă joi 3 584 de candidați ai F.D.P. pentru sfaturile populare comunale și 295 pentru sfaturile populare orășenești de subordonare raională. La aceste a- dunări au participat aproape 160 000 de alegători.Printre candidații propuși în ultimele zile se află și muncitoarea Ana Șerban de la combinatul chimic „Karl Marx” din Tîrnăveni, Ion Adam, președintele G.A.C. din comuna Papiu Ilarian și alții.în același timp, sfaturile populare continuă înscrierea alegătorilor în listele electorale. Pînă acum în regiune au fost înscriși 190 000 de alegători.
CLUJ. — în circumscripțiile electorale comunale și orășenești din raionul Dej au fost propuși pînă joi 860 de candidați. La adunările cetățenești care au avut loc cu acest prilej au participat peste 30 000 de alegători.Sfaturile populare din raion lucrează în prezent la înscrierea alegătorilor în listele electorale. Au fost înscriși pînă acum peste 62 000 de alegători.(Agerpres)

O parfe din orchestra simfonică a Școlii medii de muzică nr. 2 din
Capitală

Foto : AGERPRES

Simpozionul „Sub soarele republicii", organizat de Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă și Comitetul Național pentru Apărarea Păcii din R.P. Romînă, a reunit joi după-amiază în Sala Ateneului R.P. Romine un numeros public.După cuvîntul introductiv rostit de acad. P. Constanti- nescu-Iași, acad. Ștefan Milcu, prim-secretar al Academiei, a vorbit despre dezvoltarea științei în țara noastră, acad. Geo Bogza, vicepreședinte al Comitetului Național pentru Apărarea Păcii, a evocat noile frumuseți ale patriei, iar prof. Ilie Zaharia, vicepreședinte al Comitetului pentru prețuri de pe lingă Consiliul de Miniștri a vorbit despre drumul parcurs de economia națională a țării în ultimii 15 ani.
★în cadrul manifestărilor consacrate aniversării a 100 de ani de la nașterea prof. Dr. Gheor- ghe Marinescu, savant umanist, creatorul școlii neurologice romîneștl, unul din întemeietorii neurologiei ca știință, manifestare recomandată de Consiliul Mondial al Păcii, joi a avut loc la Casa Centrală a Armatei un simpozion organizat de Consiliul orășenesc pentru răspîndirea cunoștințelor științifice și culturale.

Despre viața și opera marelui savant au vorbit prof. dr. State Drăgănescu, profesor emerit. Maria Marinescu, fiică savantului, directorul muzeului memorial „prof. dr. Gh. Marinescu” și dr. D. Vasiliu.
★La Casa prieteniei romîno- sovietice a avut loc joi seara simpozionul „Prestigiul internațional al culturii și artei ro- mînești". Au luat cuvîntul Ion Jalea, președinte al Uniunii Artiștilor Plastici, George Vra- ca, artiști ai poporului, și scriitorul Demostene Botez.
★Cu prilejul împlinirii a 80 de ani de la nașterea scriitorului Alexei Tolstoi, Consiliul regional A.R.L.U.S. Iași a organizat joi seara în Palatul Culturii din localitate un simpozion pe tema creației marelui scriitor rus.
★La Ploiești a avut loc un seminar cu activiștii culturali din regiune, care a durat trei zile. Cu acest prilej s-au analizat sarcinile privind buna desfășurare a „Lunii cărții la sate”.
★In comuna Corbeni din regiunea Pitești a fost dat recent în folosință un spital cu 80 de paturi. Noua unitate spitali

Sesiuni științificeJoi s-au încheiat în Capitală lucrările sesiunii de comunicări științifice organizată de Direcția monumentelor istorice din Comitetul de Stat pentru Construcții, Arhitectură și Sistematizare, la care au participat arhitecți, istorici, arheologi și ingineri, cercetători din institutele și muzeele din Capitală și din țară.în concluziile dezbaterilor s-a arătat că, aducîndu-și contribuția la grija cu care statul ocrotește monumentele culturii naționale, colectivele complexe de restauratori au dobîndit informații prețioase asupra monumentelor istorice care vor contribui la viitoarele studii de istoria arhitecturii, a artei, culturii, tehnicii vechi și la conturarea cadrului istoric general al epocilor trecute.
★

La clubul întreprinderii de 
construcții siderurgice Hune
doara a avut loc joi după-a- 
miază o sesiune științifică în 
cadrul căreia s-au discutat 
unele probleme privind lucră
rile de construcții industriale 
și social-culturale în centrul 
siderurgic Hunedoara. Au luat 
parte ingineri și tehnicieni 
constructori și numeroși mun
citori fruntași în producție.(Agerpres)

cească, care are trei secții de specialitate : chirurgie, pediatrie și interne, este dotată cu aparate medicale moderne. Bolnavii sînt spitalizați aici în rezerve cu cîte două paturi.
★

Cu ocazia împlinirii a 104 
ani de la Unirea Țărilor Ro
mine, Teatrul Național „Vasile 
Alecsandri” a prezentat joi sea
ra spectacolul „Povestea Uni
rii” de Tudor Șoimaru. Regia 
artistică și scenografia aparțin 
lui Miron Niculescu. Din di
stribuție fac parte Ion Lascăr 
și Ștefan Dănciulescu, artiști 
emeriți, Ion Schimbinschi, Va
lea Marinescu, Virginica Bălă- 
nescu și alții.

★Joi au avut loc lucrările celei de-a VIII-a sesiuni a Sfatului popular al regiunii București. Deputății au analizat executarea planului și a bugetului local pe anul 1962 precum și prevederile bugetului pe 1963.In încheiere, sesiunea a ales asesorii populari pentru Tribunalul regional București.
★

La casa pionierilor din Iași 
muzeografi ai Muzeului Unirea 
din localitate au vorbit elevi
lor despre 104 ani de la Uni
rea Țărilor Romîne.(Agerpres)

Intiliiîre 
sovieto-americană 

consacrată încetării 
experiențelor nucleare

WASHINGTON 24 (Agerpres). 
— TASS transmite : La 23 ia
nuarie, la Washington a avut loc 
cea de-a șasea întîlnire a lui 
N. T. Fedorenko, reprezentantul 
permanent al U.R.S.S. la O.N.U., 
și S. K. Țarapkin, șeful delega
ției sovietice în Comitetul celor 
18 state pentru dezarmare, cu 
W. Foster, directorul Agenției 
pentru dezarmare și control asu
pra armamentelor și Ch. Stellc, 
locțiitor al șefului delegației 
S.U.A. în Comitetul celor 18 sta
te pentru dezarmare.

Întîlnirea a fost consacrată 
problemei încetării experiențelor 
cu arma nucleară.

Pentru lărgirea și dezvoltarea 

comerțului internațional
NEW YORK 24 (Agerpres). — TASS transmite : Potrivit ordinei de zi a apropiatei conferințe internaționale pentru problemele comerțului, delegația sovietică a prezentat spre examinare Comitetului de pregătire a conferinței un memorandum,în memorandumul delegației sovietice se subliniază necesitatea de a se discuta în cadrul proiectatei conferințe hotărîrile celei de-a XVII-a sesiuni a Adunării cu privire la programul economic al dezarmării. Comitetul de pregătire și conferința trebuie să țină seama de faptul că dezarmarea generală și totală reprezintă un factor de mare importanță pentru dezvoltarea economică, lărgirea Și dezvoltarea comerțului internațional. Delegatul sovietic a amintit că cea de-a XVII-a sesiune a A- dunării Generale a adoptat un document foarte important și anume „Declarația cu privire la folosirea în scopuri pașnice a mijloacelor și resurselor care vor rămîne disponibile în urma dezarmării”.După cum se menționează în unul din punctele memorandumului, această conferință urmează să discute problema
Componența 

noului guvern 
brazilianBRASILIA 24 (Agerpres). — La 24 ianuarie, președintele Braziliei, Joao Goulart, a făcut cunoscută lista noului guvern brazilian, pe care l-a format ca urmare a hotărîrii Congresului Național al Braziliei, a- doptată în conformitate cu rezultatele referendumului de la 6 ianuarie, de a introduce din nou forma prezidențială de guvernare.în noul cabinet de coaliție condus de președintele Goulart, fostul prim-ministru Hermes Lima a fost numit ministru al afacerilor externe, Santiago Dantas, care ocupase înainte postul de ministru al afacerilor externe, a fost numit ministru de finanțe, iar Almino Afonso, președintele Partidului Muncii, din care face parte Goulart, a primit portofoliul Ministerului Muncii.în guvern au fost numiți doi miniștri fără portofoliu : economistul Celso Furtado, care a fost însărcinat cu coordonarea planificării, și Amarai Peixoto, însărcinat cu reforma generală a administrației.

Cuvîntul reprezentantului

R.P. Romine in Comitetul O.N.U. 

pentru locuințe
NEW YORK 24 (Agerpres). — 

In ședinfa din 22 ianuarie a Comi
tetului O.N.U. pentru locuințe, 
construcții și planificare a luat cu- 
vînful reprezentantul R.P. Romîne 
prof. arhitect Gustav Gusli, vice
președinte al Comitetului de Stat 
pentru Construcții, Arhitectură și 
Sistematizare. In intervenția sa 
vorbitorul a subliniat importanța 
pe care o prezintă rezolvarea pro
blemei locuințelor pe plan mon
dial pentru îmbunătățirea condi
țiilor de viată a unei mari părți a 
populației lumii. Ocupîndu-se de 
felul în care se rezolvă în R.P. 
Romînă problema locuințelor, vor
bitorul a înfățișat pe larg realiză

lărgirii comerțului dintre țările cu sisteme economice diferite, ceea ce are o mare importanță pentru coexistența pașnică a statelor.în continuare reprezentantul sovietic a explicat punctul din memorandum care propune conferinței să discute problema creării unei organizații comerciale internaționale ca un organ permanent, cu participarea cea mai largă a diferitelor țări din lume.Reprezentantul sovietic a declarat că din relațiile economice și comerciale trebuie să fie înlăturate toate elementele de presiune, discriminare, agresiune economică. Conferința, a spus el, trebuie să a- corde atenție discutării principiilor colaborării economice internaționale.
Tratative sovieto-cubane in problema 

transporturilor de mărfuri
MOSCOVA 24 (Agerpres). — 

TASS transmite : La Moscova 
au luat sfirșit tratativele în 
problema participării cargobo- 
turilor sovietice în transportul 
de mărfuri pentru Republica 
Cuba în anul 1963.

Tratativele s-au desfășurat 
între delegația cubană, condu
să de ministrul comerțului ex
terior al Republicii Cuba, Al

SCURTE ȘTIRI
MOSCOVA 24 (Agerpres). 

— TASS transmite : Ambasa
dorul S.U.A. la Moscova 
Foy D. Kohler a făcut la 24 
ianuarie o vizită la Kremlin 
lui L. I. Brejnev, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. Ambasadorul a 
fost însoțit de R. T. Davies, 
consilier al ambasadei. între 
L. I. Brejnev și F. D. Kohler 
a avut loc o convorbire.

MOSCOVA 24 (Agerpfes). — 
La Moscova a avut loc o seară 
consacrată împlinirii a 20 de 
ani de la înfrîngerea trupelor 
germano-fasciste de pe Volga 
anunță TASS.

Generalul locotenent Suho- 
milin, a arătat că această dată 
remarcabilă trebuie să le a- 
mintească forțelor agresive 
faptul că dacă vor atenta la 
munca pașnică a cetățenilor 
din țările socialiste îi așteaptă 
o soartă mai tristă decît pe 
hitleriștii nimiciți în stepele 
Volgăi. 

rile obținute de țara noastră în 
domeniul construcției de locuințe, 
evidențiind creșterea continuă a 
alocațiilor bugetare destinate ace
stui scop, precum și ritmul accele
rat din ultimii ani al construcțiilor 
de locuințe.

In încheiere, Gustav Guști a 
arătat că rezolvarea problemei lo
cuințelor pe plan mondial, pre
cum și a altor probleme social- 
economice, ar putea fi grăbită, 
iar cauzele condițiilor grele în 
care trăiesc mi.lioane de oameni 
înlăturate, dacă cheltuielile milita
re, care în prezent sînt evaluate la 
peste 100 miliarde dolari, ar fi 
folosite pentru bunăstarea, belșu
gul și fericirea oamenilor.

★
La 23 ianuarie 1963 Gustav 

Guști a vorbit la postul de radio 
al Organizației Națiunilor Unite 
despre realizările țării noastre în 
domeniul construcțiilor de locuințe.

Delegația P. C. U. S. 
la Congresul P. S. U. G. 
s-a înapoiat in patrie
MOSCOVA 24 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 24 ia
nuarie delegația P.C.U.S., care 
a luat parte Ia lucrările Con
gresului al VI-lea al Partidu
lui Socialist Unit din Germa
nia, s-a înapoiat in patrie.

Nikita Hrușciov, prim-secre
tar al Comitetului Central al 
P.C.U.S., șeful delegației, s-a 
oprit pentru cîteva zile în 
Bielorusia. Nikolai Podgornîi, 
membru al Prezidiului Comi
tetului Central al P.C.U.S., 
a plecat din Brest la Kiev.

berto Mora Desena, și o de
legație a Ministerului Flotei 
Maritime, condusă de Dmitri 
Zolotov, locțiitor al ministru
lui flotei maritime.

în cursul tratativelor s-a 
realizat un acord.

Tratativele s-au desfășurat 
într-o atmosferă prietenească 
și în spiritul înțelegerii re
ciproce.

PARIS. — Guvernul italian 
este de acord cu planul creării 
în cadrul N.A.T.O. a forțelor 
nucleare multilaterale, rela
tează agenția France Presse, 
referindu-se la comunicatul 
dat publicității după ședința 
din 24 ianuarie a guvernului 
italian.

TOKIO. — Ministerul Ju
stiției al Japoniei a refuzat să 
elibereze vize reprezentanți
lor organizațiilor de tineret 
din U.R.S.S., R. P. Chineză, 
R. D. Vietnam, R. P. Mongolă, 
și din alte țări socialiste, invi
tați pentru a participa la lu
crările Congresului al VIII-lea 
al Ligii Tineretului Democrat 
din Japonia, care se deschide 
la 25 ianuarie la Tokio. Ca 
pretext, Ministerul a invocat 
un articol din legea cu privi
re la imigrare, care interzice 
intrarea în țară a persoanelor 
a căror prezență „primejdu
iește interesele și creează pe
ricolul de tulburare a liniștii 
publice în Japonia".

ușă deschisă — intră ; unde vede un copac, 
un gard, un zid, o roată de tramvai, se 
oprește și ridică piciorul... Și habar nu are 
că această roată are să-l taie odată...

El poartă numele Rașcu, care, pe unde 
ajunge, pe vreun șantier, în vreun sat, în 
vreun oraș, caută mai întîi o nevastă cu casă 
bună, cu televizor, sau radio și cu butoiul de 
vin în pivniță. După ce se satură, pleacă, 
lăsîndu-și lădița de lemn. Pleacă în delegație, 
zice el, și-l așteaptă prostuța o lună, îl aș
teaptă două, pînă cînd toți îi spur că nu 
mai vine, și-1 caută pe harta țării, cam pe 
unde s-ar afla el, și află că s-a însurat și pe 
acolo. Dar ea tot crede că are să se întoarcă, 
pentru că are geamantanul la păstrare, sub 
pat, în camera ei. Iar cînd într-o zi se hotă
răște să deschidă, găsește în el niște obiele 
și niște ciorapi mototoliți ca glodul. Pentru 
că și în inima lui — ca și în lădiță — indi
vidul poartă tot niște obiele, niște ciorapi 
de glod.

Alteori, dihonii este ea, aventuriera de 
„plăcere”, umblînd ca scaiul agățat de coada 
cîinelui, din oraș în oraș. Ea se căsătorește 
din vreme, ca să se căpătuiască, ca să aibă 
timp să mai „încerce” încă vreo două — trei 
„partide”. Ea nu are „prejudecăți”. Ea îm
parte sărutările și dragostea ca pe mărun
țișul de tramvai, cu dezinvoltură. Filozofia 
ei se sprijină pe trei cuvinte aruncate din 
gură odată cu cojile de semințe : „îmi trăiesc 
tinerețea”.

Dihorii aceștia, care împrăștie în jurul lor 
micimea și duhoarea imoralității, n-au însă 
scrupule și nici rușine. Ei sînt în stare să 

‘" se logodească și de cinci ori într-un an. A 
văzut-o azi, i-au plăcut ochii ei negri și — 
gata — a cerut-o de nevastă. Face logodna 
și pe urmă caută altă partidă. Pe dragoste nu 
pune nici un preț, asta e un moft inventat 
de naivi. Fiorul adevăratei iubiri nu l-a în
cercat niciodată, el nici măcar nu e 6Îgur 
dacă are inimă sau nu. Regrete ? Le vor cu

noaște mai tirziu, ajungînd la vorba înțe
leaptă a unui poet :

„Amarnic e s-ajungi cărunt 
Știind c-ai risipit la întîmplare 

Iubirea ca pe-un simplu ban mărunt”. 
Dar să-i lăsăm s-ajungă bătrîni ca să-și 

dea seama că în tinerețe au fost lichele ? 
Toți cei care ne scriu îndreaptă o mare 

ofensivă asupra celor ce degradează și jig

Dragoste, nu te pripi!
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 n tot ce înalță spre soare, 

oamenii așează și visul lor 
de trăinicie. Dacă n-ar ști că 
rodul trudei este menit să 
înfrunte și să biruie vremea, 
de unde s-ar alimenta entu
ziasmul necesar acțiunilor 

constructive ? Nimic mai uman decît a- 
cest sentiment de securitate cu care în
soțim sau de care vrem să fie însoțite 
creațiile în care am pus suflet.

Ceea ce e cu atît mai valabil în cazul 
familiei. Vrem ca, adăugind zi după zi, 
an după an, deceniu după deceniu, fa
milia să fie mereu mai trainică, țesătură 
ce nu cunoaște destrămarea, zid fără fi
sură, organism în continuă regenerare.

Dar cum 2 De unde și de cind începe 
lupta pentru menținerea neștirbită a fa
miliei noastre 2 Oare trebuie să așteptăm 
întîiele semne de slăbire pentru ca să 
luăm măsurile cuvenite 2 Nu există oare 
o altă soluție, mai simplă, mai radicală, 
mai desăvîrșită ? Ba da, există. Și anu
me, aceea a verificării atente la început, 
atunci cînd abia urmează să se așeze te
meliile familiei. Atunci cînd cei doi ti
neri abia vin unul spre altul, cînd își 

nesc sentimentul adevărat al iubirii. înfăți- 
șînd în scrisorile lor asemenea indivizi și 
apucături, ei repetă mereu : „N-au ce căuta 
în societatea noastră” 1

în mintea lor e statornicit un lucru mare.
Că noi construim o societate sănătoasă, lu
minoasă și puternica, iar cea ce este rău nu 
are ce căuta în această societate nouă. în

întind și își string mîinile, cînd, după ce 
își află numele — ceea ce nu cere decît 
cîteva secunde — trebuie să-și afle și ca
racterele, principiile călăuzitoare, felul 
de viață — ceea ce pretinde infinit mai 
multă vreme. Cîteodată luni, cîteodată 
ani trebuie să treacă ; nimeni în afara 
celor doi nu este în măsură să judece 
care este clipa cînd pot spune cu deplină 
convingere: „da, acesta este omul meu". 
In orișice caz, însă, cînd știi că în față 
ai întreaga viață, cînd vrei o dragoste 
care să lumineze statornic existența ta și 
a celuilalt, nu ai voie să străbați cit ai 
bate din palme drumul pînă la acest 
„da". Nu X, ori Y, ori Z, ci propria ta 
conștiință trebuie să-ți interzică această 
grabă. Visul tău frumos pentru un că
min trebuie să scuture un clopot în cu
getul tău și să strige : uită-te bine, uita
te atent, nu te pripi; acesta e omul, ai 
certitudinea ? Acum se pun temeliile gin
gașei cetăți, ea va trebui să nu aibă ni
mic șubred, nu te pripi! Cunoaște-l, la- 
să-te cunoscut, fă totul pentru ca să a- 
lungi norii, umbrele, cețurile care aco
peră și estompează contururile, pentru ca 

apropierea sentimentelor frumoase și înălță
toare ale tinerilor noștri, frumoși la suflet, 
n-au ce căuta putreziciunile acestor dihori, 
care murdăresc locul unde se aciuiază. Ei 
sînt puțini și tocmai de aceea ies atît de stri
dent în evidență, de aceea oamenii sănătoși 
la suflet nu vor să-i mai știe în apropierea 
lor.

amîndoi să vă vedeți la lumina deplină 
a zilei — și nu te pripi!

Dar ce se întimplă uneori în viață 2 
Cum fac unii această cunoaștere, cum 
își găsesc, ori mai degrabă cred că își 
găsesc omul potrivit, omul lor 2 Iată un 
fragment din scrisoarea unei tinere : 
„Ne-am cunoscut în gara Medgidia și 
ne-am găsit potriviți unul cu celălalt. 
După cîteva zile ne-am căsătorit și eu 
m-am retras de la școală. Părea că ni
mic nu poate sta în calea fericirii mele, 
dar în curînd a trebuit să recunosc că 
m-am înșelat amar, pentru că în chiar 
ziua căsătoriei noastre soțul meu a făcut 
cunoștință cu o individă care..." etc. etc 
Prin urmare așa stau lucrurile cu unii, 
și anume tocmai cu cei care se plîng 
mai tirziu de instabilitatea familiei lor. 
Pe acela cu care urmează să conviețuia
scă pînă la adinei bătrînețe, ei îl găsesc 
cu viteză meteorică, pe peronul unei 
gări, ori între două stații de tren, ori în 
vârtejul unui bal, ori pe plaja plină de 
lume. Acolo îl descoperă, într-o clipită, 
și strigă „acesta-i omul". Care om 2 Cum 
de l-ai aflat așa de ușor 2 Așa, la un 
dans 12 Dă-ne secretul acestei cunoașteri 

fulgerătoare, și te premiem pentru acea
stă descoperire genială. Dar ce secret 

este acesta dacă după o săptămână de 
conviețuire cu „omul tău unic’’, el și-a 
luat valiza și tălpășița ! 2 Cum l-ai cu
noscut că era el 2 ! După privirea furi
șată, după tunsoarea „tifos", după cutare 
detaliu de îmbrăcăminte, după timbrul 
jucat al vocii, după cum i-a transpirat 
mina cînd ați dansat, după cum te-a 
strîns la dans ceva mai necuviincios și 
după cum a sunat în clipa aceea dulcea 
trîmbiță a jazului 2 Ori poate după cum 
înfloreau la vremea aceea teii, după cum 
erați singuri pe o bancă în tren și ați 
privit pe fereastră și v-ați sărutat la fe
reastra trenului 2 După ce l-ai cunoscut 
pe omul tău drag și după care din ace
ste semne mai mult 2 N-ai fost atent, dar 
nici nu ai fost tu acela care ai făcut des
coperirea aceasta, ci un glas din tine, 
înfiorarea ta ușoară la vîrsta asta, ea a 
strigat cu glasul tău „te iubesc” — și a 
fost de ajuns. Așa credeai în clipa aceea, 
că iubești. Dar dacă ai fi trecut în com
partimentul vecin sau ai fi luat altă fată 
la dans — i-ai fi spus și aceleia la fel de 
bine: „cu tine vreau să fiu, numai pe 
tine te iubesc” și așa mai departe. Și 
același glas din tine peste cîteva zile sau 
peste cîteva luni ți-ar fi șoptit să te ri
dici și să pleci, că te-ai săturat. Te poți 
lua după asemenea glasuri, poți da as
cultare unor asemenea glasuri 2 Ce în
credere poți avea în ele 2 îndrăznești să 
întemeiezi o familie după îndemnul orb, 
surd și perfid al unor asemenea capricii 
ile instinctelor 2

Și te mai mirai — ții minte, Vasile C. 
din Hunedoara — te mai mirai că soția 
ta a plecat într-o bună zi de acasă, fără 
un cuvînt măcar pentru tine, „ce surpri
ză îngrozitoare". Și te zbuciumai, cerînd 
explicații unuia și altuia și rugai să fii 
ajutat cu un sfat oarecare. Dar dacă te-ai 
fi gîndit la felul în care tu ți-ai înjghebat 

familia, surpriza nici n-ar mai fi fost 
surpriză, ci un epilog firesc. Cum a fost2 
Te-ai dus odată să-ți vezi fratele într-un 
oraș din Moldova. O zi ai stat acolo. Cînd 
ai întîlnit-o, Vasile 2 — Atunci. — Cind 
ai îndrăgit-o 2 — Tot atunci. — Și cînd 
v-ați decis să vă căsătoriți 2 — Păi tot 
atunci. Am și plecat împreună.

într-o zi! într-o singură zi! Curată 
bătaie de joc. De viitorul tău ți-ai bătut 
joc. Nu te mai mira, prietene ; sfîrșitul 
acesta dezamăgitor era înscris în înce
putul acela neserios. E cel mai blind 
cuvînt Pe care-l putem rosti.

Hotărît : din primele momente ale în
tâlnirii trebuie să înceapă, de fapt, lupta 
pentru fericirea familiei de mai tirziu. 
Cine e superficial aici și acum, va avea 
de plătit mai tirziu cu regretul fără 
leac. Cine 2 Cei care întîlnindu-se (nu le 
pasă unde) se îndrăgostesc subit (nu le 
pasă de cine) și de la prima strîngere de 
mină își descoperă cîte un caracter mi
nunat și în consecință, își declară iubire 
pe viață, și, dacă s-au cunoscut dimi
neața, pînă seara se căsătoresc. Abia pe 
urmă își aduc aminte că, nu s-au gîndit, 
că nu s-au cunoscut, că nu și-au terminat 
școala, că sînt prea tineri, că și-au închis 
viața. Atunci tot ei încep să-și desco
pere exclusiv defecte, să adune potcoave 
de cai morți, și nu după multă vreme, 
neghiobia se răzbună, lucrurile iau în
torsătura aceea urîtă despre care auzim 
uneori: „soții cutare s-au certat, soții 

cutare se despart". Asemenea tineri chel
tuiesc repede primele impulsuri ale tine
reții, riscînd să nu cunoască niciodată 
adîncimile virtuale ale sentimentelor lor, 
pentru că ușurința din ei, nestrunită și a- 
lintată, le devorează și le nimicește de la 
izvoare sentimentele.

Dragoste, nu te pripi !

(CONTINUARE
IN NUMĂRUL VIITOR)



■ obinson Crusoe are în zilele noastre doi urmași. Nu-s
eroi plăzmuiți de fantezia săracă a unuia gelos pe cele
britatea lui Daniel de Fde. Robinsonii zilelor noastre, 
sînt ființe cu o identitate precisă, personagii reale. Unul 
este tînăr. Acest Robinson este un băiețandru, plictisit 
de viața cotidiană, îndopat cu lecturi fantastice, chinuit 
de ambiții aventuroase și care într-o zi s-a retras pe o 

insulă nelocuită din arhipelagul Marcuesas. Expediția a luat sfîrșit 
curînd. Slăbind 15 kilograme a trebuit să renunțe la aventura pla
nificată care era să-l coste viața. Acest Robinson s-a temperat și re

semnat și a redevenit Georges du Caunes.
Celălalt Robinson nu-i chiar tînăr și îi lipsește totalmente spiritul 

de aventură. Este un păstor ajuns la 40 de ani. Ciudat, el a devenit 
un Robinson fără să se deplaseze de pe locurile natale. N-a străbătut 
mări și oceane, nici măcar un rîuleț debil. A rămas pe loc. Și tocmai 
rămînînd pe loc a devenit un Robinson. Metamorfoza s-a petrecut în 
satul italian Boccorio de Riva.

Robinson nr. 2 alias Vittorio Andori este singurul locuitor al aces
tui sat. Ceilalți l-au părăsit din cauza mizeriei. A pornit fiecare înco
tro l-au purtat pașii minat de o deșartă speranță. Satul acesta de 
munte s-a pustiit treptat. în cele din urmă nu a mai rămas decît 
Vittorio. Reporterul de la „Unita11 a insistat:

— într-adevăr ai rămas singur ? Nu mai sînt alți locuitori ?
— Nici unul, eu sînt singurul...
— De mult ?
— Ei, aproape de un an...
Singur în satul pustiu. De ce n-a plecat și el din așezarea pe care 

sărăcia a depopulat-o ? Nu poate explica precis. Gîndurile i se în
vălmășesc. în fond, în altă parte la ce poate spera el, sărman păstor ?

Așteaptă deci, fără speranță... Ce așteaptă ? Vittorio, chinuit de 
șiragul nesfîrșit al suferințelor, nu încearcă să dea răspuns la în
trebare. Se cufundă în singurătatea la care l-a condamnat mizeria cea 
crudă.

Doi Robinsoni moderni. Trăsăturile lor nu le poți schița însă în 
același portret...

E. O.

........... JNIȚÎERP !

UNIVERSITARE I
omentul se consumă într-o pivniță. Pe o masă improvizată, o luminare înfiptă într-o sticlă de whisky goală a- runcă luciri palidepe fețele celor prezenți. Asistăm la o scenă în care un tînărmurdar, plin de noroi, tuns chilug, stă în picioare în fața altor tineri care, așezați la masă par să-i ia un fel de interogatoriu.Să nu vă lăsați înșelați de aparențe. Nu e vorba de nici o judecată și nici nu sîntem înbeciurile poliției unde tocmai a fost adus un borfaș oarecare.Sîntem... la universitate. Maiexact, la universitatea din Amsterdam, iar tinerii pe care-i vedeți în fotografia alăturată „se joacă".. Vi se pare cam curios „jocul" ? într-adevăr, acești studenți practică un joc sinistru, ei se joacă „de-a Dachau...”.Aflăm din paginile revistei

vest-germane „Quick" că regulile acestui „joc" cer ca parti- cipanții să fie tunși, dezbrăcați, înghesuiți într-o pivniță în care s-a dat drumul cîtorva porci cărora li s-a administrat în prealabil doze masive de purgative. După o ședere îndelungată în această... companie, ei sînt scoși pe rînd, insultați și pocniți în cap sau unde se nimerește cu sticle învelite în paie, sau cu alte ustensile.Pe bună dreptate oricine s-ar putea întreba la urma urmelor: care este rațiunea acestui „joc"? Revista „Quick" arată că această practică se obișnuiește pentru „inițierea" noilor studenți, a „bobocilor" și că totul provine dintr-o „tradiție" păstrată cu sfințenie la această universitate.Alte practici mai puțin „tari" prevăd ca tineri îmbrăcați în frac, dar fără pantaloni, să fie

azvîrliți într-un bazin, după care li se dă să bea un cockteil din ingredientele cele mai grețoase... tot pentru a fi „inițiați". Este cunoscut cazul unui tînăr care a trebuit să fie de urgență internat în spital avînd craniul spart de o puternică lovitură dată cu o crosă de hockey din greșeală în timpul jocului „de-a Wilhelm Tell"...Și astfel se face că unii dintre „inițiați" au luat drumul spre spital cu capetele sparte sau ducîndu-se acasă și-au pus părinții să le oblojească cucuiele și vînătăile cu care au venit de la... cursuri. Este semnificativ că în fața indignării justificate a părinților, ministrul de justiție olandez a declarat candid că și pe vremea lui au existat astfel de practici și că asta „nu l-a împiedicat să ajungă la o situație respectabilă...".
GH. CHIDU

Jaf

■

Demență... 
muzicală
Fotografia ală

turată a fost luată 
în timpul unui 
pretins concert la 

Wiesbaden în 
Germania occi
dentală. Un tînăr 

„artist” și-a înce
put recitalul clă

dind pe pianul 
căruia i-a fost 
scos în prealabil

Mizeria satului mexican

capacul cuburi de diferite culori pe care mai apoi le-a răsturnat
peste coarde. După ce a lovit un timp clapele cu pumnii a sărit pe 
pian și a început să calce corzile cu picioarele.

Este semnificativ că pentru acest gen de „concert” primarul ora
șului a pus gratuit la dispoziția amatorilor oe „muzică" o sală de

oul an 1963 a găsit 
Mexicul cuprins de 
un puternic val de 

mișcări țărănești care au 
pornit din nord și amenin
ță să se extindă în întrea
ga țară. Potrivit relatări
lor agenției „FRANCE 
PRESSE" grupuri de ță
rani au ocupat termele 
,,E1 Poivenir“ și „Santa 
Ana" din districtul Mo
dera. Țăranii răsculați re
fuză să părăsească mo
șiile ocupate pînă ce gu
vernul nu va satisface re
vendicările lor.

In orașul Ciudad de 
Mexico, capitala țării, a 
avut loc recent congre
sul de constituire a Uniu
nii centrale a țăranilor 
mexicani Ia care au par
ticipat peste 3 000 de de
legați reprezentînd 500.000 
de țărani. In comunicatul 
dat publicității se arată 
că Uniunea centrală a ță
ranilor și-a propus să lup

te pentru împroprietărirea 
țăranilor, pentru democra
ție si libertate.

/n economia naționa
lă a Republicii 
Federative Mexic, 

agricultura ocupă un 
rol important. Aici lu
crează aproximativ 60 la 
sută din populația tării. 
Dar peste 75 la sută din 
suprafața agricolă conti
nuă să se aile în mîinile 
moșierilor și ale planta
torilor străini. Alfredo 
Joime de la Serda. unul 
din fruntașii mișcării ță
rănești din Mexic, a de
clarat la o conferință de 
oresă că in nord, unde se 
găsesc cele mai fertile te
renuri. 200 de moșieri si 
plantatori dețin 30 milioa
ne ha pămînt. în timp ce 
5 milioane de țărani deiin 
numai 3 milioane ha. De 
asemenea, în tară există

peste 2 milioane de țăra
ni care n-au nici un pe
tic de pămînt.

Țăranii fără pămînt sau 
cu pămînt puțin sînt ne- 
voiți, fie să arendeze pă
mînt de la moșieri, fie să 
lucreze ca muncitori sa
lariat! pe plantațiile apar- 
ținînd plantatorilor nord- 
americani. In ambele ca
zuri ei duc o viață mize
ră. Pe plantații se lucrea
ză din zori și pînă-n 
noapte pentru un salariu 
de nimic, iar moșierul 
retine mai mult de jumă
tate din recoltă drept a- 
rendă. Din acest motiv, 
un mare număr de țărani 
părăsesc în fiecare an 
tara în căutare de lucru. 
Intre anii 1951—1958. de 
exemplu, au emigrat în 
Statele Unite ale Ameri
ca peste 300 000 de ță
rani. Dar nici în S.U.A. 
nu-i așteaptă o soartă

mai bună. După cum se 
știe, acolo ei sînt Ia che
remul rasiștilor nord-ame- 
ricani. care le plătesc ju
mătate sau chiar mai pu
țin din salariul obținut de 
un muncitor alb.

oamea, mizeria — 
iată cauzele mișcă
rilor țărănești din

Mexic. In lupta lor împo
triva nedreptății sociale 
țăranii mexicani se bucu
ră de sprijinul muncitori
lor de la orașe.

Reforma agrară este 
principala revendicare a 
țăranilor mexicani. O re
formă agrară radicală 
poate să ducă la lichida
rea dominației feudalilor 
și a plantatorilor străini 
la sate, poate duce.la îm
bunătățirea stării materia
le a țărănimii din Mexic.

ȘTEFAN ȘTIAK

concerte...

Istoria unui
manual de... istorie
D-na Charlotte 

Heske, activistă a 
mișcării femeilor 
din Germania occi
dentală și-a propus 
să cerceteze cum 
sînt înfățișate în 
manualele școlare 
de istorie fărădele
gile săvîrșite dP hi- 
tleriști. Ea a găsit 
materiale în legă
tură cu această che
stiune în ziarul 
vest-german „All- fiemeine Deutsche Lehrerzeitung". Zia
rul compara cele 
patru ediții ale ma
nualului vest-ger
man de istorie „O 
mul și timpul" ti
părit in 1950 și re 
editat în 1953 1957 
și 1961.

Iată rezultatele u- 
nei asemenea com
parații :Incendierea Reichstagului : în edi
ția din 1950 — 2 pa
gini și jumătate, în 
ediția din 1957 —

jumătate de pagină, 
în ultima ediție — 
nici un cuvîntLagărele de exterminare : în 1950- 
5 pagini de demas
cări, în 1953 — ju
mătate de pagină, 
în 1961 se mențio
nează doar că „po
porul nu știe nimic 
precis despre ase
menea lagăre". A- 
tît.Barbariile înfăptuite pe teritoriile ocupate : în 1950 — 
trei pagini și jumă
tate, în 1957 — o 
pagină, în 1961 doar 
o singură referire 
plină de cinism ca
re suna astfel: „au 
fost cazuri cînd 
trupele germane au 
fost nevoite să folo
sească metode vio
lente în spatele 
frontului".Mișcarea de rezistență antihitleristă din Germania : în 
prima ediție — 8

pagini, în ediția din 
1953 — 5 pagini, în 
1957 — două pa
gini, in ultima e- 
diție — nici un 
cuvînt.

D-na Heske a dat 
citire acestei deplo
rabile liste la o în
trunire a femeilor 
în Berlinul occiden
tal. Ea a adăugat 
că cei care au întoc
mit ultima ediție 
scriu în cuvintul 
introductiv că ma
terialul „a fost se
lecționat cu mai 
multă exigență".

Nu-i greu de vă
zut ce orientare a 
avut selecția !

Istoria acestui 
manual de istorie 
este o bună ilustra
re a perseverenței 
cu care cercurile re
vanșarde din R.F.G. 
încearcă să-i scoată 
basma curată pe hi- 
tleriști în ochii ti
neretului.

E. R.

Ca in toți anii, nenumărați muncitori se
zonieri din Mexic sînt nevoiți să se angajeze 
ca zilieri pe plantațiile din California.

Pentru a obține autorizația de a lucra, ei 
trebuie să stea la coadă zile și nopți in șir 
în fața consulatului S.U.A. din Mexico-City, 
așa cum se poate vedea în fotografia nr. 1. 
Cînd în cele din urmă izbutesc să obțină au
torizația respectivă și să plece în California, 
duc o viață deosebit de grea muncind pe 
plantații. Fotografia nr. 2 înfățișează un lagăr

al celor nevoiți să cerșească un loc de 
muncă. Despre viața pe care o duc acești se
zonieri între sîrmele ghimpate ale lagărului 
vorbește de la sine această imagine în care 
se poate vedea un polițist pregătindu-se să 
lovească un muncitor pentru „vina" că n-a 
reușit să se încoloneze la timp,..

Și iată acum, în cea de-a treia fotografie, 
pe muncitorii sezonieri pe cîmp. E ora prîn- 
zului. Pămîntul pe care-1 muncesc cu atîta 
trudă, ține loc de sală de mese...

n vara și toamna a- 
nului trecut, în Eu
ropa occidentală a 
fost prea mult soare 
și prea puțină umi
ditate. De aceeș, 
procesul de fotosin- 

teză din plantele verzi, adică 
transformarea luminii solare in
substanță hrănitoare, s-a desfășu
rat insuficient de intens. Rezulta
tul : mai puțini cartofi, mai puțin 
fin, mai puțin lapte, mai puțin 
unt. Este un regretabil — dar foar
te firesc — rezultat al secetei. In
teresant este însă altceva și anu
me : abilitatea cu care întreprin
zătorii angrosiști de produse agri
cole din țările vest-europene au 
știut să transforme surplusul de 
căldură solară în bancnote foșni
toare — și aceasta fără nici un fel 
de fotosinteză, ci numai printr-o 
operațiune foarte simplă j— spe
cula.

în magazinele din Londra și din 
alte orașe engleze, prețul untului 
a devenit acum de aproape două 
ori fhai mare decît în primele luni 
ale anului trecut. Despre mecanis
mul acestei scumpiri ne informează 
ziarul britanic „DAILY TELE
GRAPH" : „Negustorii cu amănun
tul nu pot cumpăra unt la prețuri 
normale de la angrosiști. Cînd slnt 
întrebați oficial, aceștia răspund : 
,,A fost an agricol slab... Untul 
lipsește”. Iar apoi, își trimit repre
zentanții la aceiași negustori cu 
amănuntul .- „...Mai avem totuși 
ceva unt. Putem să vă iurnizăm. 
Dar, desigur, la prețuri speciale". 
S-a format în felul acesta o ade
vărată bursă neagră a untului".

în Suedia, în ultimele citeva 
luni, prețul mezelurilor și grăsimi
lor animale a crescut cu 40 la sută 
față de cel din primăvara anului 
trecut.

— încă stați bine — vor răspun
de la aceasta danezii — la noi 
grăsimile animale s-au scumpit de 
aproape două ori în comparație cu 
vara trecută.

Săptămînalul pari
zian „V EXPRESS" a 
publicat sub semnă
tura lui Nlichel Via- 
ney, un reportaj des
pre viața grea a 
muncitorilor străini 
recrutați spre a 
munci în Franța. Re
producem, cu ■ pre
scurtări, acest re
portaj.

Decorul în care se petrece 
acțiunea : intrarea prefec
turii poliției, serviciul per

miselor de ședere a muncitorilor 
străini. Protagoniștii: muncitori 
străini tăcuți, înarmați pînă în 
dinți cu răbdare, așteptind înco
lonați pe trotuar ca să le vină 
rîndul și păziți de polițiști zefle
mitori, îmbrăcați cu pelerine al
bastre.

...La ora prinsului, porțile servi
ciului se închid. Un polițist mă 
oprește cu un gest al mîinii.

— Se papă, se papă, mi-a spus 
el, toată lumea s-a dus la masă. 
Apoi, cu voce ridicată adăugă : 
la masă, să pape, să pape!

l-am făcut semn că am înțeles 
și m-am așezat pe sub arcade,

— Ce faceți aici ? — m-a în
trebat un alt polițist care era în 
spatele meu.

— Aștept pe cineva. 
~ Nu aici, circulați!

în acea clipă, o doamnă blon
dă și coafată, care lucrează la 
evidența registrelor, se întoarse 
spre un coleg și îi spuse cu o 
mutră acră :

— Toți sînt la fel! Eu le spun 
de fiecare dată : dacă nu sînteți 
mulțumiți, duceți-vă înapoi în 
țara voastră, noi nu v-am che
mat aici!

Colegul a dat ușor din cap.
— Vin să se instaleze aici, 

spuse un funcționar al prefectu
rii, cînd nici pentru francezi nu 
sînt destule locuințe și, în plus, 
acceptă să lucreze pentru salarii 
de mizerie...

La ora 13, este deja formată 
o coloană lungă în care oamenii 
stau răbdători așteptîndu-și rîn
dul.

Apare un funcționar.
Un om se apropie cu basca in 

mină de funcționar și îl întrea
bă ceva. Funcționarul nu-l as
cultă, nu-i răspunde și îi face 
semn să reintre în grup.

Omul cu bască a venit din An
daluzia. Pentru a intra în vorbă 
cu el, l-am întrebat: „Ce părere 
aveți despre funcționarii de aici?" 
Mi-a răspuns dînd din umeri: 
„Unii sînt buni, alții răi. Nu tre
buie să te superi niciodată. Oa
meni ca noi nu au acest drept".

L-am întrebat: „De ce ați ve
nit în Franța ?“

Acest „de ce" l-a făcut să su- 
rîdă. Acolo, în Spania, trebuie să 
muncești o zi întreagă pentru un 
kilogram de fasole. Aceasta ex
plică totul. în baza acordurilor 
inter guvernamentale, agenți fran
cezi recrutează la fața locului 
brațele de muncă destinate să 
alimenteze în Franța piața for
țelor de muncă. Agenții dau dis
poziții să se bată toba sau să se 
lipească afișe în piețele satelor. 
Vestea se răspîndeștc de la om 
la om și sate întregi își iau „zbo
rul", cu sau fără contract.

în contractele încheiate pe 
șase luni sau un an este fixat sa
lariul candidatului la muncă și 
i se garantează posibilitatea unui 
culcuș. I se fac două examene 
medicale: unul la fața locului, 
altul la frontieră. Pînă la fron
tieră muncitorul călătorește pe 
cheltuiala lui. Dacă al doilea 
examen medical nu este satisfă
cător, muncitorul trebuie să facă 
cale întoarsă.

în Franța, proletariatul impor
tat dă patronatului putința de a 
exercita presiuni asupra salari
zării.

Țndustria de automobile din 
/ suburbiile Parisului. f olo

sește un mare număr de 
muncitori străini, apreciați ca 
fiind harnici și serioși.

Decorul în care trăiesc — o 
cimpie posomorită în apropiere 
de Stains. Un lagăr de muncitori 
străini care lucrează la Simca. 
Barăci prefabricate. Ușa duce în- 
tr-un coridor rece, cu miazme, 
pe laturile căruia sînt 12camere. 
Intrăm într-o cameră. Acolo erau 
opt culcușuri, o masă, un dulap 
de metal. Unul din muncitorii 
străini moțăia îmbrăcat pe cul
cușul său. Aici, oamenii se închid 
în ei într-o tăcere prudentă. Cu 
cit vorbesc mai puțin, cu atît 
mai bine. Chiar dacă totul este 
în ordine, un străin e întotdeau
na găsit vinovat de ceva. Unul 
din ei, care se prefăcea că citeș
te ziarul, a ridicat ochii. Am im
presia că pentru a-l face să vor
bească trebuie să-i sucești mina. 
Ceilalți se uită în altă parte. în 
sfîrșit unul din cei opt, un spa
niol, se hotărăște să discute.

— Au fost ținute promisiunile 
ce vi s-au făcut cînd ați fost re
crutat în Spania ?

— Da și nu. Ni s-a spus : o să 
fiți bine cazați, cite patru într-o 
cameră. Bine, dar patul acesta in

camera de 4 costă 8 000 de franci 
pe lună. E cam scump, nu ?

— Dar ce-i cu camerele aces
tea de 8 paturi ?

Sînt ceva mai ieftine. Costă 
numai 6 000 franci, patul.

Ț~\ecor foarte banal. 0 stradă 
/ J din cel de-al 15-lea aron- 

disment al Parisului. Clă
direa azilului de noapte seamănă 
cu aceea a unui liceu. în curte, 
oamenii așteaptă în fața biroului 
de cazare. Unul din ei m-a oprit 
să intru.

— Ai să intri cînd o să-ți vină 
rîndul.

Aștept.
— Ce așteptăm ?
— Să ne vină rîndul. Nu știai 

că trebuie să te înscrii înainte de 
ora 5 pentru a avea un culcuș ?

— Sînș mulți străini aici ?
— Sînt atît de mulți incit azi

lul nu poate primi decît o mică 
parte.

Așezat la peretele azilului și 
avînd pe spate un sac, un tînăr 
muncitor străin, blond își numă
ră banii. Reporterul menționează 
că, venit în Franța de doi ani, a- 
cest tînăr a reușit abia de o lună

să găsească un cîștig mai stabil 
într-o topitorie.

— Vii adesea la azil ?
— Adesea. Unde să dorm ? Nu 

am bani pentru hotel...
— Ce aștepți ?
— Aștept un prieten.
A venit prietenul.
— La vizita medicală de la 

frontieră nu m-au găsit bun de 
muncă. Atunci, am trecut fron
tiera în mod clandestin. La Paris 
nu cunoșteam pe nimeni. Nu a- 
veam bani. Timp de opt zile, am 
mîncat pîinea pe care oamenii o 
aruncau porumbeilor.

— Dar, acum ?
— Lucrez. Mănînc. Vin la a- 

zii... Cunosc situații și mai grele.
Tînărul s-a sculat în picioare 

și și-a șters pantalonii de praf cu 
dosul palmei.

— Dacă nu ne ducem acum, 
nu mai găsim locuri la azil.

Decorul: cocioabe din tablă 
ondulată și rămășițe de 
dărîmături, construite cu 

economie de cuie pe un ocean de 
noroi negru.

Acest vast depozit dc murdă
rie, poartă numele însorit de

„California1'. Toți oamenii care 
locuiesc acolo lucrează la Simca, 
Citroen, într-o uzină de hidro
carburi, într-o topitorie.

— Nu avem nici apă, nici e- 
lectricitate, spune un portughez 
interpretului meu, dar cel puțin, 
în așteptarea a ceva mai bun, nu 
stau pe stradă.

Altă cocioabă, alte bucăți de 
carton, alți pereți de carton.

— Eu lucrez în abanos, ne 
spune un muncitor, înconjurat de 
soția și clanul lui de copii. Cînd 
îmi va expira contractul cu Ci
troen, mă voi reîntoarce la me
seria mea. După expirarea con
tractului rămîi cu permisul de 
ședere și cu permisul de muncă. 
Poți să te angajezi unde vrei.

— Ai oarecum libertate.
— Libertate ?
Rise și toți copiii au rîs îm

preună cu el.
— De fapt, trebuie să vă spun 

că am avut noroc. Azi, nu mai 
este nici un loc în „California". 
Gata. S-au pus garduri peste tot.

— Ce părere aveți de Franța ?
Șovăi puțin, se gîndi, apoi 

spuse:
•— Desigur, Franța este o țară 

frumoasă...
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— Iar la noi, laptele și untul 
costă de două ori și jumătate mai 
scump decît la începutul anului 
trecut — vor adăuga spaniolii.

Negustorii angrosiști din Germa
nia occidentală au făcut și ei mulți 
bani speculînd seceta. Chiar un 
ziar atît de ponderat ca „FRANK
FURTER RUNDSCHAU" a publicat 
la 8 ianuarie un articol cu semni
ficativul titlu „Scandal — prețu
rile la mezeluri, lactate și cartofi 
au fost mărite în mod oficial". în 
acest articol se spune că „preturi
le excesiv de mari la cartofi, me
zeluri și lactate din Republica Fe
derală nu se explică prin seceta 
din vară, ci prin specula de pe 
piață... In ultimele luni, untul s-a 
scumpit cu aproape 60 la sută. Ță
ranul primește același preț ca mai 
înainte; în schimb, marii negus
tori, marile societăți comerciale 
și-au mărit numai în decurs de o 
lună cîștigurile cu 20—30 milioane 
de mărci. Dacă (inern seama și de 
mărirea sensibilă a preturilor la 
mezeluri, legume etc., cîștigurile 
suplimentare ale societăților co
merciale din ramura alimentară se 
ridică în această perioadă la 
100—120 milioane mărci lunar".

Așadar, sute de milioane din 
nimic, din... dogoarea excesivă din 
vara și toamna trecută...

Ce influență au avut toate aces
tea asupra omului simplu din im
periul vest-european al „inițiativei 
particulare" ? Ne vom mărgini să 
cităm iarăși ziarul britanic „Daily 
Telegraph". „Specula cu alimente
le, face ca multi englezi din mari
le orașe să se hrănească mai prost 
fiindcă nu se pot apropia de unele 
dintre produsele alimentare impor
tante".

Referindu-se la indignarea oa
menilor simpli din Germania occi
dentală, ziarul „DEUTSCHE ZEI- 
TUNG“ scrie despre cele întîmpla- 
te la Braunschweig : „Populația, 
revoltată de specula cu alimentele, 
a inundat literalmente municipa
litatea cu petifii în care cerea să 
se ia măsuri. In aceste petifii se 
semnala că ceea ce se întîmplă în 
sectorul alimentar e jaf curat". 
Merită să reproducem aici și răs
punsul municipalității, așa cum a 
fost relatat de ziarul vest-german : 
„Autoritățile municipale au răs
puns că protestele nu pot fi în nici 
un caz justificate fiindcă creșterea 
preturilor este cu totul justificată".

Aceasta este logica în împărăția 
„inițiativei particulare". Manope
rele speculanților își găsesc justi
ficarea, deoarece ei acționează pe 
baza legilor economiei capitaliste, 
legile jafului. în schimb, revendi
cările firești ale oamenilor simpli 
de a se pune capăt speculei „nu 
pot fi în nici un caz justificate".

EM. RUCAR
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