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— Mîine, la noi, la cazan- 
gerie, se ține cursul de ridi
care a calificării. Eu trebuie 
să predau o lecție despre fi
zică, și intenționez să le vor
besc cursanților despre pre
siuni, greutăți specifice și mă
surători. După cum se știe, 
la noi în cazangerie se con
struiesc recipienți pentru in
dustria chimică și de aseme
nea cunoștințe se simte nevo
ie. Cum voi proceda?

...Și inginerul Ion Anuței a 
povestit pe îndelete cum s-a 
pregătit pentru lecție, în ce 
fel se gîndește să facă expu
nerea mai interesantă, mai a- 
tractivă, în ideea că va expli
ca totul într-o strînsă legătu
ră cu munca concretă ce o de
pune fiecare. Au mai luat cu- 
vîntul și alți lectori. Ingineri 
și maiștri care predau la 
cursurile de ridicare a califi
cării profesionale, organizate 
la Uzina de utilaj greu ,.Pro- 
gresul"-3răila, au povestit 
despre metodele lor de mun
că, și-au împărtășit unii altora 
experiența acumulată.

Aici, anul școlar profesional

COL om PE TEMA
RIDICĂRII CALIFICĂRII

este în plină desfășurare. A- 
proximativ 850 de tineri sînt 
încadrați în cele 49 de cercuri 
organizate pe meserii.

Conducerea uzinei, comite
tul sindicatului și comitetul 
U.T.M., la indicația comitetu
lui de partid, au organizat re
cent o discuție cu lectorii pen
tru a vedea ce probleme ri
dică munca plină de răspun
dere a acestora.

Lucrul principal amintit de 
toți vorbitorii a fost legătura 
fiecărei lecții cu nevoile pro
ducției.

Programele analitice ale 
cursurilor sînt acum întocmite 
mai judicios, la alcătuirea lor 
au colaborat ingineri, maiștri 
și tehnicieni cu experiență, 
muncitori fruntași. S-au dat și 
numeroase exemple în acest 
sens.

Dar oare numai întocmirea 
unei programe analitice bune 
asigură eficiența așteptată ? 
Desigur că nu. Maistrul ori 
inginerul care ține lecția are 
largi posibilități pentru a o 
face interesantă și vie, pentru 
a lega tot mai strîns noțiunile 
teoretice de nevoile concrete 
ale producției. Tocmai acest 
scop, de a relata experiența di
dactică bună, metodologia in
teresantă folosită, l-a avut con
sfătuirea.

— Pregătirea prealabilă a 
lectorului, spunea inginerul 
Miron Flonta de la serviciul 
tehnolog șef, are un mare rol 
în buna desfășurare a cursuri
lor. Muncitorilor vîrstnici sau

tineri trebuie să le redai în 
lecție întotdeauna ceva nou, să 
le arăți ce folos au ei în urma 
însușirii unor noțiuni teoreti
ce. Personal, nu las pregătirea 
lecției pe ultima zi. îmi con
spectez din vreme materialul 
din cărți, reviste pe care le am 
la îndemînă, îmi fac schițele 
necesare. Relațiile de muncă 
pe care le am ca tehnolog cu 
secția mecanică grea, unde 
predau, îmi oferă un bun pri
lej de a îmbogăți lecția cu o 
sumedenie de fapte concrete 
din munca oamenilor. Iată de 
ce, cînd am ținut lecția despre 
ajustaje și toleranțe, m-am 
referit și la modul defectuos în 
care unii tineri făceau asam
blarea roților dințate pe canal 
de pană fixă.

Cum se predă în mod con
cret o lecție ? Această temă a 
solicitat intervenția multor 
participant la discuție.

NICOLAE FILIPESCU, 
giner la oțelărie :

— La cursurile organizate la 
noi s-au predat pînă acum mai 
multe lecții privind sistemele 
de alimentare și maselotare a 
pieselor, amestecuri de forma
re, metode de îngreunare a 
formelor precum și lecții de 
desen. Lecțiile de desen le-am 
început, firește, cu noțiunile 
elementare, pentru ca în final 
muncitorii să primească piese 
de complicații diferite pe care 
să le reprezinte grafic pe tablă 
la orele de curs. Asupra mo
dului în care reușeau aceștia 
să facă schițe se purtau discu-

in-

Zeci de tineri din secția sculerie a Uzinelor „Grivița roșie" din Capitală primesc sfatul și îndrumă
rile muncitorului vîrstnic Ion Săvulescu. Fotoreporterul l-a surprins pe Anton Alexandru discufînd cu 

bătrînul muncitor despre calitate.
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ții de către toți cursanții. Simt 
că pe muncitorii de la forma
re i-a pasionat foarte mult a- 
ceasta. Le-am dat și teme de 
desen tehnic pe care să le exe
cute în timpul liber pentru a 
le discuta apoi în colectiv la 
lecția următoare.

Efectul a fost dintre cele mai 
bune. Cei mai mulți dintre 
formatori consultă acum fișe
le tehnologice, cer desenele a- 
tunci cînd închid formele. A- 
nul trecut oțelăria a reușit să 
reducă continuu rebuturile, iar 
peste 158 de muncitori, prin
tre care și tinerii Dima Niță, 
lacoban Victor, și-au ridicat 
categoria de încadrare tari
fară.

MIHAI CHICULIȚĂ, ingi
ner :

— Predau la electricienii 
din cadrul sectorului mecanic 
șef și anume, la acei care au o 
pregătire superioară. în pro
grama analitică este trecută 
ordinea de predare a lecțiilor. 
S-a întîmplat să survină însă 
o problemă la noi, în sensul 
că apăreau defecțiuni la relee
le regulatoare disjunctor-con- 
junctor de la excavatoare. O 
lecție despre această problemă 
aveam în programă, dar ține
rea ei era stabilită pentru 
martie, aprilie. Evident că am 
ținut lecția mai devreme. După 
ce am predat noțiunile teore
tice, am desfăcut o instalație, 
am văzut ce defecte pot sur
veni, am montat-o și demon
tat-o de mai multe ori. în plus, 
în atelier am făcut o instalație 
pentru încercarea releelor pe 
loc. Electricienii au asimilat 
mai ușor cunoștințele și ca ur
mare acum 
defecțiuni la releele regu
latoare. De 
să amintesc că programa noas
tră analitică cuprinde un ciclu

nu mai apar

altfel, trebuie

M. SUDITU 
I. BODEA

(Continuare în pag. a IV-a)

Mașini 
și utilaje agricole 
pentru S.M.T.-uri

Aproape 3 000 de mașini și uti
laje agricole — semănători, com
bine, grape etc au primit zilele 
acestea stațiunile de mașini și 
tractoare din întreaga țară. Pînă 
la sfîrșitul anului ele vor fi înze
strate în total cu 8 100 de noi 
tractoare, 7 400 de semănători de 
porumb și păioase, 3 600 de com
bine pentru recoltarea păioaselor, 
un însemnat număr de combine 
pentru siloz, cositori mecanice, 
mașini pentru combaterea dăună
torilor și alte utilaje necesare lu
crărilor de pregătirea solului și 
îngrijirea culturilor.

Mecanizatorii au de efectuat 
anul acesta un volum de lucrări 
cu peste trei milioane de hectare 
mai mult decît anul trecut. Ei vor 
executa pe suprafețe mult mai 
mari lucrări de întreținerea cultu
rilor, în zootehnie, viticultură, po
micultură. protecția plantelor etc.

(Agerpres)

Proletari Sin toate țările, uniți-vă!

cinteia
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Așa-i stă bine unui fînăr, să 
zîmbească. Și zîmbeful este 
mai frumos cînd e justificat de 
satisfacția unor bucurii. Care 
sînf bucuriile elevei Smaranda 
Țîru, din fotografia noastră? la- 
tă-le : are numai note de 9 și 
10, și este fruntașa clasei a 
Xl-a D de la Școala medie nr. 
1 din Brașov. Așa întîmpină ea 
examenul de bilanț al celor 11 
ani de școală — maturitatea. 
Să-i urăm în viitor numai note 
de 10 și succese la apropiatul 

examen de maturitate.

Foto : N. STELORIAN

Succese ale laminoriștilor reșițeni
„La fiecare laminor, indici 

de utilizare cit mai ridicați". 
Cu acest obiectiv muncitorii 
reșițeni au pornit întrecerea 
în acest an pentru sporirea 
producției de laminate. Cu a- 
jutorui inginerilor și mai
ștrilor au fost întocmite gra
fice pe fiecare linie de la
minare pentru stabilirea tim
pului reparațiilor ?i aprovi
zionarea ritmică cu piese de 
schimb. Respectînd, graficele, 
laminoriștii au reușit să reducă

pâmîntui

E-un arbore frumos păruitul țării, 
în rădăcini sînt vuietele mării 
Și-i delta, ca o pasăre de-argint 
La răsăritul soarelui vislind.

...Și soarele-n trei crengi de foc răsare. 
O creangă e a munților și-mi pare 
Vioara codrilor de brad, rotundă, 
Că mari bătăi de inimi o inundă 

durata de reparații la diferite Li Și smulg adîncului încinse strune 
agregate și să îmbunătățească >$ a'u’> Ș* de fier, și de cărbune ,
sistemul de funcționare a unor ?? „
instalații auxiliare de la lini- ® creangă e a dealurilor, plina 
He de profile grele, tablă » poartă ramuri zvelte de lumina. 
groasă, profile mijlocii și M La umbra ei se-apropie sondorii 
ușoare. << cu f]uvii de petrol în mîini, cu zorii

Măsurile aplicate au pe^is < ramuriie verzi, și-o saltă
lammonștilor sa ridice indicii « / . .. * „
de utilizare a agregatelor în << *n aer> împlimnd-o mai înalta, 
medie cu 8 la sută și să pro- >> Vin podgorenii — apoi și-n ore grave 
ducă în 22 de zile peste plan M Culeg din struguri vinuri de Tîrnave 
1 372 tone de laminate. << , . „ - „ ." Și arde-un cer de brumă și de jar

în limpedele dulce de Cotnar;

Cu prilejul celei de-a XlII-a aniversări a 
proclamării Republicii India, în numele Con
siliului de Stat, al poporului romîn și al meu 
personal, adresez Excelenței Voastre cordiale 
felicitări și urez marelui popor indian prieten 
fericire, prosperitate și pace.

Păstrînd o vie amintire despre vizita în
treprinsă în minunata dumneavoastră țară, 
îmi exprim încrederea că prietenia și colabo
rarea multilaterală romîno-indiană se vor 
dezvolta continuu, spre binele ambelor noa
stre popoare și al înțelegerii internaționale.

Cu prilejul sărbătorii naționale a Indiei, 
transmit Excelenței Voastre călduroase felici
tări din partea guvernului romîn și a mea per
sonal și urez poporului indian prieten noi 
succese în dezvoltarea pașnică a țării sale, 
prosperitate și progres.

Sînt încredințat că relațiile de prietenie și 
colaborare dintre Republica Populară Romî- 
nă și Republica India se vor dezvolta con
tinuu, în avantajul ambelor popoare, în inte
resul apărării păcii și al promovării colaboră
rii internaționale.

Festivalul filmului la sate

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romine

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne

Filmele și jurnalele documentare 
care au rulat pînă acum pe ecra
nele cinematografelor din regiu
nea Suceava, în cea de-a doua 
etapă a Festivalului filmului pen
tru sate, au fost vizionate de a- 
proape 100 000 de oameni ai 
muncii. De o atenție deosebită în 
rîndul spectatorilor se bucură cele 
peste 100 de jurnale și documen
tare agricole care lămuresc co
lectiviștilor diferite probleme în-

A. I. ZĂINESCU

(Agerpres)

(Agerpres)

E-a treia creangă-a câmpului, și parcă 
Grăbiții nori cu fulgere-o încarcă. 
Prin trunchiul ei trec ploile și-n ropot 
Albastre sună ca-n pereți de clopot 

văfafe la cursurile agrozootehnice. << Pe cînd în jur aud cum ape, ape,
Paralel cu festivalul filmului, în S> Apleacă cerul spicelor, aproape 
satele și comunele regiunii se des- ș. izvorăsc ogoareie în iarg 
tâșoarâ și o intensa activitate cui- >>!,., 
furală. Au loc prezentări de filme, >> lanurile cresc în dunga zării, 
simpozioane etc., iar în holurile << Sub luna ca o pînză de catarg, 
cinematografelor au fost organi- 
zale standuri și expoziții de cărți $ ...E-un arbore frumos pămîntul țării, 
de știință popularizată, agroteh
nice, beletristice.

Muncitor

Sîmbătă 26 ianuarie 1963

CONSTANTA

1963 1975...

cu un 
susținut 

clădiri", 
ritmul 

al 
lungi

Ți na, dincolo de fe- 
restrele acestea. 
Cealaltă, în sche

ma întocmită de arhitecții 
proiectanfi ai orașului. 
Mergi pe străzile primei 
și ajungi în Constanța a- 
nului 1975 ; urci pe sche
lele unui bloc-turn în con
strucție și începi să o 
identifici pe cealaltă, 
Constanța viitorului. De 
aici se văd frumos blocu
rile complexului Gara ve
che — Gara nouă. Dar 
mai frumos se văd dinspre 
port, poate șl mai frumos 
de pe mare.

Constructorii vorbesc cu 
termenii lor despre „asi

gurarea fale.
zei 
front 
de 
despre
accentuat 
șirurilor 
de construcții, 

prin liniar și vertical". Din 
port, arcuirea elegantă a 
falezei spre gara nouă se 
vede scrisă pe orizont, ca 
un vers de Ovidiu, scan
dat cu accentele puse pe 
silabele înalte.

începi să 
microraioanele 
fi grupate în jurul noii 
piețe administrative a o- 
rașului — în locul Pieții 
Ovidiu — care va rămîne 
o piafă tradițională. In 
parcul din centrul orașului 
așezi localul operei. Ur
mezi axul verde central 
al orașului, treci printre lo
cuințele tip litoral care 
vor înlocui, în următorii 
ani, pe acestea cenușii, 
bătrînicioase... Undeva 
spre marginea orașului, 
dai de hipodromul ame
najat anume, pe măsura 
vechei faime a cailor do
brogeni ; spre stadion în 
jurul Lacului Tăbăcăriei, te

identifici 
care vor

întîmpină marele parc al 
orașului, cu un acvariu 
uriaș, un punct nautic, un 
teatru în aer liber, scuar 
și sera experimentală...

De la Mamaia urmezi 
spre Constanja linia fale
zei, consolidată, înfrumu
sețată, ridicată de la ori
zontala cuminte, roșcată 
a malurilor de acum, la 
verticala noilor hoteluri tu
ristice — tip blocuri.turn; 
sau urmezi noua rețea 
de circulație a orașului, 
așa-zisa rețea de rocadă. 
Portul va apare mult ex
tins ; la fel, șantierul naval. 
Va începe construcția 
unui complex de locuințe 

cu 500 de a- 
partamente 

pentru con
structorii care 
vor lucra la 

extinderea 
portului. Prin 
balcoane, prin 

și pictură monu- 
îmbi-

culori 
mentală, se caută 
narea frumosului cu uti
lul...

Constanja. De-aici, de 
sus, urmărești zidul de in
cintă al vechii cetăți To
mis ; cobori treptele edi
ficiului cu mozaic, printre 
capitelurile albe, dăltuite 
în frunză de acant, spre 
incinta portului antic unde 
se clătinau ancorate cotă, 
biile miletiene, cu cioc 
întors...

Stampe vechi, lucrate 
in aquaforte. Memoria 
istoriei le păstrează. Une
ori, ca azi, de undeva, 
de sus, le vezi undeva, 
alături de construcțiile 
noi, parcă anume să le 
compari, să le înțelegi, 
să te simți mai mult, mai 
adine al acestor vremi, al 
acestor frumuseți.

FLORENȚA ALBU

Cursuri de specializare
Scafandrii portului Constanța folosesc lunile 

ianuarie și februarie, în care sînt mai puțin so* 
licitați la lucrările sub apă, pentru lărgirea cu
noștințelor profesionale. La cursurile organizate 
în acest scop, ingineri și tehnicieni predau lecții 
de meteorologie și hidrografia Mării Negre, pro* 
tecția muncii sub apă, construcții hidrotehnice și 
alte lecții de specialitate.

(Agerpres)
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Pasărea nu poate zbura cu o singură aripă
Dar să mergem mai departe. Să observăm 

că lupta pentru trăinicia familiei, care începe 
odată cu primele semne de încolțire a afec
țiunii continuă și se amplifică mai tîrziu. Așa 
precum pasărea nu poate să zboare cu o sin
gură aripă, dacă cealaltă i-a fost schilodită, 
familia nu-și poate urma zborul dacă într-unul 
din cei doi soți se fringe ceva. Dacă fu, celă

lalt, vei rămîne nepăsător, atent numai Ia pro
pria ta evoluție și mișcare, atunci va urma în
clinarea treptată pe o latură a întregii fami
lii și coborîrea din ce în ce mai precipitată, 
pînă la prăbușire. Dar dacă, dimpotrivă, așa 
cum este firesc, și uman, și plin de noblețe 
simplă, dăruiești tot ce ai mai bun pentru a-ți 
ajuta tovarășul de viață, simțind că rana lui,

necazul lui, rămînerea lui în urmă, te dor deo
potrivă, ca și pe el, familia iese biruitoare din 
orice încercări, mucegaiul și rugina nu-și pot 
face loc în cetatea ei fermecată.

Tovarăși de viață I Ce univers încape în a. 
ceste cuvinte! Respectul și sprijinul pe care 
și-l acordă reciproc cei doi tovarăși de viață 
este verificarea de fiecare ceas a purității cu

care arde 'dragostea lor. însăși însoțirea lor 
s-a bazat pe demnitatea proprie și — în 
egală mătură — pe prețuirea demnității celui
lalt. Așa și continuă, de-a lungul vîrstelor. 
Umăr la umăr, aripă lingă aripă, la bine și 
la greu. Cînd vine o primejdie, un, ceas de 
cumpănă, fiecare, gîndindu-se la celălalt, sim
țind privirea celuilalt, se îmbărbătează. Pentru 
că fiecare vrea să vadă că tovarășul lui este 
tare și că nu se clatină, că nu plînge, că nu-și 
pierde cumpătul; vrea să-l vadă demn, înțe
lept și. pregătit, credincios și statornic — Ia 
greu ca și ia bine. Descumpănirea unuia, do
vada de slăbiciune, l-ar mîhni, l-ar jigni pe 
celălalt, i-ar știrbi încrederea. Pe fiecare din 
noi îl doare și îl jignește dovada de lașitate, 
nestatornicie și derută a tovarășului nostru. 
Momentele grele din viața a doi oameni uniți 
prin căsătorie sînt clipele care fac să apară 
în ei mai viu ceea ce este bun sau ceea ce este 
rău; clipe care.i apropie mai puternic, sau 
îi pot depărta. Acum se verifică totul. Acum 
strălucește mai bine și noblețea, înălțimea lor 
morală și capacitatea lor de dăruire care îi 
vor lega și mai mult și vor întări căminul lor. 
Toate acestea îi fac capabili să învingă 
fotul începînd cu treburile așa-zis mă
runte, așa-zis prozaice, dar absolut nece
sare, ca aprovizionarea curentă, de pildă. Ei 
împart cu cinste aceste griji ale gospodăriei 
și le duc împreună, atît de frumos îneît pînă 
și din ele fac un farmec al casei lor, iar după 
ce cresc copiii, îi ajută și pe copii.

Dar mai sînt și familii în care spiritul vechi 
se așterne ca o lespede cenușie : unul dintre 
soți își apără comoditatea, celălalt — ca să

salveze totuși familia — s-a resemnat și se 
sacrifică. A îmbrăcat uniforma de bucătăreasă, 
de spălătoreasă, de curier la aprovizionare și 
trage singur în jug. Cum să nu i se veștejească 
sufletul ? Cum să nu geamă sub povară ?

Și mai sînt cazuri, cu atît mai izbitoare cu 
cit sînt izolate, cînd bărbatul, considerîndu-și 
familia o feudă în care el e stăpînul absolut, 
considerînd că sentimentele soției sînt che
zășia tairiei în care vor rămîne învăluite fap
tele lui nedemne, ridică pumnul asupra omu
lui căruia i-a spus cîndva cuvinte de alintare. 
Cum de nu i-a căzut brațul din umăr tinăru- 
lui E. T. din Bacău, care a „pedepsit" cu o 
lovitură în obraz „vina" soției care nu fusese 
destul de operativă în a coase seniorului un 
nasture la cămașă, noblețea sa grăbin- 
du-se să alerge ia meciul de fotbal l Sau 
Gheorghe N. din București, cel părăsit de so
ție, pentru că o bătea crîncen din senin, cel 
care însurîndu-se pentru a doua oară, și-a 
adus vechea meteahnă și în această căsni
cie ; dar nici noua victimă n-a înțeles să rab
de la nesfîrșit umilința, părăsindu-l și ea, spre 
marea nedumerire a bătăușului: „nu știu ce 
e cu femeile astea, de mă lasă upa după 
alta"... Ce calificativ în afară de mîrșăvie ar 
putea primi apucăturile unor astfel de indi
vizi primitivi ?

Am greși însă dacă i-am veștejii numai pe 
cei care, în degradările lor morale, recurg la 
forța brutală. Cu nimic nu sînt mai buni cei 
care, după căsătorie, uită de zîmbet, ba și 
de „bună-ziua", înlocuind afecțiunea cu ae
rul posac, veșnic nemulțumit, cu acreala 
exasperantă sau cu gelozia agresivă. Lovifu-

rlle pe care le dau ei nu învinețesc fața, dar 
urmele există totuși, la fel de dureroase. Fu
sese Maria G., muncitoare la Fabrica de con
fecții „București11, o tînără cu focul inimii 
viu, vădit într-o activitate obștească remar
cabilă, o utemistă a cărei bucurie era munca 
și cartea, și cîntecul, și jocul, între tovarășii 
ei. S-a măritat; șase luni după căsătorie, 
utemiștii erau puși în situația să discute în 
adunarea generală completa ei inactivitate. 
„El nu mă mai lasă să duc acea viață care, 
voi știți, îmi era atît de dragă" — a explicat 
ea. Ce se întîmplase, deci ? Maria a fost 
ruptă de colectivul ei, egoismul bărbatului a 
condamnat-o la o tristă și apăsătoare izolare, 
la ofilirea minunatelor însușiri ale tinereții. 
Oare aceasta nu este tot o manifestare crasă 
a vechiului în conștiința soțului Măriei ? Ori 
de cîfe ori se ivește tendința de a frîna în- 
tr-un fel sau altul dezvoltarea armonioasă, în
treagă și multilaterală, a vieții tovarășului tău, 
oare nu avem de-a face tot cu răbufniri ale 
mentalității burgheze, o reîncarnare a spiri
tului de proprietar în relațiile dintre soți î Și 
nu tot trecutul își flutură umbrele atunci cînd 
vedem cum unul dintre cei doi, o singură 
aripă a păsării întregi, tinde spre înălțimi mai 
mari, uitînd sau făcîndu-se că uită că și celă
lalt ar putea și ar vrea să aibă aceleași aspi
rații ? Neîndoielnic, împotriva tuturor acestot

TRAIAN COȘOVEI 
ȘTEFAN IUREȘ 

ION BĂIEȘU

(Continuare în pag. a H-a)



■
ii tini 14 ianuarie 1963. Am în față cîteva 

recenzii ale participanților la concursul 
„Iubiți cartea" din comuna Dridu, regiu
nea București. Silit mai mult niște în
semnări pe marginea cărților citite, mai 

II mult niște meditații simple, dar tulbură
toare prin semnificația lor. Un fel de 

jurnal de impresii, de gînduri intime ale celor ce 
seară de seară au întors sute de pagini urmărind cu 
rivnă acțiuni, înfruntări de caractere, destine de eroi 
și sfîrșind prin a lega o strînsă si călduroasă prie
tenie cu cartea. Notindu-și gîndurile lor despre cărți, 
tinerii aceștia își dezvăluie lumea propriilor lor gîn
duri.

„Desfășurarea" — se spune într-una din aceste re
cenzii — ne arată de unde, s-a plecat și cu cită stră
duință au putut fi obținute marile noastre realizări 
în colectivizarea satului. In această povestire se ara- 
lă cum au trebuit să lupte comuniștii pentru a com
bate zvonurile veninoase ale chiaburimii, cum s-a 
desfășurat munca de lămurire plină de grijă $i răb
dare, așa cum bine o descrie tovarășul scriitor Marin 
Preda, și cum s-a petrecut de fapt și la noi".

„După ce am citit această carte („Răscoala’ de 
Liviu Rebreanu) am înțeles mai bine viața țărănimii 
din trecut. Ea arată de unde a țîșnit mînia țărănimii 
necăjite împotriva boierilor". Ana (eroină din roma
nul „Setea’ de Titus Popovici) nu izbutea să vadă 
dincolo de iugărele de pămînt viața nouă unde oa
menii pot privi cerul cu fruntea sus".

Asemenea însemnări împrumută ceva din însăși 
darul cărții; ele te invită la reflecții, de data asta 
insă nu asupra cărților, ci asupra oamenilor care le 
citesc.

Intr-o monografie a comunei se spune : în .1938, 
în Dridu, din 100 locuitori 70 erau analfabeți. Deci 
din cei aproape 2 000 de locuitori ai comunei 1 400

nu cunoșteau literele cărții. Astăzi în Dridu există 4 
școli cu 28 de cadre didactice.

Am văzut odată cum s-a tăiat, între două dealuri, 
un drum. Mari bulgări de piatră și pămînt erau dati 
în lături. Iar cind drumul a fost gata au pornit deo
dată, într-o parte și-n alta, o mulțime de căruțe și 
mașini de parcă în tot acest timp aceste căruțe și 
aceste mașini ar ii așteptat, strîngîndu-se una cile 
una, într-o mare nerăbdare, sub poalele dealului.

Așa s-a petrecut și cu drumul cărții. în 1938 în 
Dridu — ne spune aceeași monografie — biblioteca 
nu era cunoscută nici măcar ca noțiune. Cărțile nu 
ajungeau să treacă de granița satului. Cam în a- 
ceeași vreme un mare moșier, deputat liberal în 
parlamentul burghezo-moșieresc trăgea „semnalul de 
alarmă’ : „Cartea strică cugetul țărănimii... în casa 
țăranului cartea nu poate decît să infecteze un suflet 
curat";

Răsfoiesc mai departe recenziile cititorilor : „Boie
rul Cristea Treinasuri ar ii vrut ca Mitrea să fi ră
mas toată viața o slugă oarbă și supusă. Dar Mitrea 
Cocor întorcîndu-se după front, cu mintea luminată 
de comuniști, l-a pus, împreună cu sătenii de la Malu 
Surpat, în jug să vadă și el ce-i umilința’.

în zilele noastre — după expresia Unui cititor — 
cartea a fost scoasă la soare.

★
Biblioteca din Dridu numără peste 8 000 de volume. 

Cărțile sînt așezate în patru rafturi mari, ocupînd 
mai mult de jumătate din încăpere. Oamenii se plim
bă printre ele, scot cite o certe, o răsfoiesc, o pun 
la loc sau o împrumută.

E luni și biblioteca n-are program. Bibliotecara 
Sanda Neacșu, venise, cu gindul să aranjeze cărțile 
aduse de cititori ieri, duminică, ca a doua zi, marți, 
să nu aibă altceva de făcut decît să împartă cărți.

Oamenii au văzut-o trecînd pe drum și au venit în 
urma ei.

— Azi e închis, tovarăși. Eu am venit să aranjez 
cărțile.

— De ce să le mai aranjați ? Dafi-mi o carte...
— Si mie una, ceva cu Cosmosul.
Un băiat, mototolind în mîini căciula, își face loc 

în fată :
— Tovarășa Sanda, dă-mi și mie o carte, aia care 

a adus-o a lui Stavăr ieri.
— Așa ceva n-am mai pomenit — îmi șoptește bi-. 

bliotecara cu fața luminată de o bucurie lăuntrică. 
N-ai timp nici măcar să aranjezi niște cărți. Și asta-i 
foarte bine — adaugă ea — e foarte bine 1

Bibliotecara începu să-mi vorbească despre con
cursul „Iubiți cartea". Dar în bibliotecă intrau mereu 
cititori și ea era nevoită să-și întrerupă povestirea.

Cind ultimul cititor părăsește biblioteca tovarășa 
Sanda încheie situația Zilei: 101 Cititori, 110 cărți 
împrumutate.

Profit de prilej :
— Și pe întreg anul 1962 ?
— 1 870 cititori ; 15.011 cărți împrumutate.
— Vă povesteam de concursul nostru „Iubiți 

cartea’ reluă bibliotecara. Eu sînt membră în co
mitetul comunal U.T.M. și, ca bibliotecară, fac parte 
și din comisia concursului. Și eu ca și ceilalți 
membri ai comisiei am considerat că e o datorie 
să dăm tot sprijinul acestui concurs. Acum avem în 
comună peste 400 de purtători ai insignei „Prieten al 
cărții", in marea lor majoritate tineri colectiviști. 
Numai în anul trecut au primit insigna 78 de tineri. 
Cum s-au pregătit, cum i-a ajutat organizația U.T.M., 
ce au cîștigat ei din acest concurs ?
PORNIND DE LA‘TNTREBARILE DE MAI SUS, BI

BLIOTECARA ISTORISI APOI ACESTE:

Seară literară. După primele iile, tinerii se și simt cuprinși ta atmosfera tntimplărilor din carte.

Concursul nostru a început 
în mod mai serios din primă
vara lui 1958. De ce de atunci? 
Pentru că pină atunci organi
zația U.T.M. nu se interesa, 
așa cum ar fi trebuit, de soar
ta concursului. îl lăsa mai 
mult la voia întâmplării. Mem
brii comisiei concursului apă
reau mai mult pe hîrtie. Or
ganizația U.T.M. a analizat in
tr-o adunare generală această 
situație. Era limpede că tre
buia să se treacă serios la îm
bunătățirea ei. La indicația 
organizației de partid a fost 
numită o nouă comisie. în cea 
mai mare parte membrii ei au 
rămas și astăzi aceiași. Lucrul 
acesta își are și el importanța 
sa. Cunoscîndu-1 bine pe ti
neri, ajutîndu-i vreme înde
lungată in lectură, luînd parte 
cu ei la toate acțiunile cultu
rale dedicate concursului, 
membrii comisiei vor ști să-i 
folosească apoi și în munca 
cu alți tineri pe drumul cuce
ririi insignei. Din comisie facem 
parte șase tovarăși : directorul 
căminului — tovarășul Ion 
Răduna, care este și secretarul 
comitetului comunal U.T.M., 
Alexandru Pitiș, directorul 
școlii de 1 ani, doi profesori 
de limba romînă — tovarășa 
Casandra Georgescu și Emil 
Puiu, Aurel Baba, tînăr colec
tivist, unul din cei mai activi 
cititori ai bibliotecii șl, bine
înțeles, purtător al insignei 
„Prieten al cărții'1 — și eu.

Aceasta e comisia. Cum am 
muncit noi ? Ca în orice mun
că și aici sînt necesare iniția
tivă, pasiune, idei. Să știi să 
găsești soluții în stare să atra
gă tinerii, să-i facă să îndră
gească lectura, să fii tu însuți 
interesant prin felul cum po
vestești o acțiune, cum recen
zezi o carte. Stirnești sau nu 
curiozitatea, interesul ? Toate 
acestea nu sînt greu de reali
zat. Trebuie numai ca mem
brii comisiei să înțeleagă și 
să-și însușească ei înșiși sco
pul concursului.

Să privim titlurile și autorii 
prevăzuți în listele cu cărți : 
sînt din literatură romînă Cla
sică și contemporană, din li
teratură sovietică, din litera
tura universală... E un orizont 
și luminos și larg pentru min
tea unui tînăr, pentru forma
rea lui ca om, o școală de 
educație comunistă. Fiecare 
nume de autor și de Carte des
chide perspectiva unei lumi 
întregi.

Prietenul 
se alege 
eu grijă

Cu aceste gînduri am înce
put noi și munca de populari
zare a concursului. Aproape 
n-a existat adunare generală 
U.T.M. în care să nu se fi. vor
bit și despre concurs ; de obi
cei, la sfîrșitul fiecărei adu
nări se prezenta o informare : 
ciți tineri s-au înscris pină a- 
tunci la concurs, ciți au obți
nut insigna, ce sarcini noi mai 
sînt în această direcție. In or
ganizația U.T.M. de la brigada 
de cimp nr. 3. de exemplu, ca 
și în cea de la brigada a IV-a 
au luat ființă gazete „Iubiți 
cartea" prin care tinerii erau 
informați, cum s-ar spune „la 
zi“, cu situația concursului. 
Publicînd cu regularitate re
cenzii și informații despre con
curs aceste gazete aveau in 
primul rînd darul de a-1 ține 
mereu în atenția tinerilor.

Pentru popularizarea con
cursului organizația U.T.M. a 
folosit și alte mijloace : pa
nouri și vitrine speciale cu 
cărți din bibliografia concurs
ului, recenzii la fiecare „Joie 
a tineretului" (fiecărui mem
bru ai comitetului U.T.M. i-a 
revenit sarcina să asigure cel 
puțin o recenzie pe lună) dar 
mai ales discuțiile cu tinerii. 
Eu, ca bibliotecară, am avut 
cel mai adesea acest prilej. Ve
nind la bibliotecă, tinerii îmi 
cereau în mod obișnuit păre
rea despre ce carte ar trebui 
să citească, ce cred eu că ar fi 
mai potrivit pentru ei. Ce pu
team să le recomand ? Cartea 
e ca un prieten. Și prietenul 
țî-1 alegi cu grijă. De aceea și 
cartea trebuie să fie cam de 
vîrsta ta, aproape de cerințele 
vîrstei tale, să vină în spriji
nul tău. Iar cărțile prevăzute 
în bibliografia concursului (și 
eele obligatorii ca și cele 1* 
alegere) sînt toate un bun 
prieten al tînărului care vrea 
să-și îmbogățească orizontul.

Tot pentru popularizare or
ganizația U.T.M. a folosit și 
brigada artistică de agitație. 
Nici nu bănuiți ce forță agita

torică poate avea un program 
de brigadă atunci cînd in fața 
unei săli pline cu spectatori 
sînt evidențiați cei mai buni 
dintre cititori. Să vă dau un 
exemplu : la unul din specta
colele brigăzii chiar eu am in
terpretat roiul cărții din con
curs. Iată și scena : închipuind 
cartea (purtam in mîini coper
ta mare din carton a unei 
cărți) cineva mi se adresa :

— Singură ? Nu te plicti
sești ? .

— Eu nu pot fi niciodată 
singură — îi răspunde cartea.

..Am sute de prieteni 
Și toți mă îndrăgesc 
Comori neprețuite 
In pagini ei găsesc.
Am sute de prieteni,. 
De vrei ți-i și nuniesc !"

Și urmau în aplauzele între
gii săli, numele celor mai ac
tivi participanți la concurs.

Desigur, grijă trebuie în 
toate dar noi am considerat că 
ca crește atunci cînd e vorba 
de îndrumarea lecturii. Despre 
carte cititorii pot avea Cele 
mai diferite păreri. In funcție 
de pregătire, aș spune chiar 
și de temperament, de dispo
ziție sufletească.

Și ei toți doresc să-și în
frunte intre ei aceste păreri,

să desprindă cit mai limpede 
acel mesaj către oameni. Or
ganizația noastră U.T.M. a fo
losit pentru aceasta mai ales 
recenzia prezentată fie de ti
neri intelectuali, de studenți 
și elevi pe timpul vacanței, de 
purtători ai insignei sau chiar 
de cei care se aflau încă în 
pregătire. Apoi serile literare. 
Anul trecut am organizat pen
tru participanții la concurs 12 
seri literare închinate vieții și 
operelor lui Eminescu, Cara- 
giale, Sadoveanu, Arghezi sau 
pe teme ca acestea : „Chipul 
comunistului în-literatura noa
stră". „Dragostea de patrie o- 
glindită în literatură", „Prie
tenia romîno-sovietică în lite
ratura noastră". De fiecare 
dată în sala căminului au fost 
amenajate și mici expoziții cu 
cărțile despre care era vorba.

0 discuție 

cu eroii
Mai interesantă și mai po- 

trivită pentru crearea unei at
mosfere de dezbatere ni s-a 
părut totuși una dintre recen

tele noastre acțiuni pe care 
am numit-o „Discuție cu eroii 
cărților". Un fel de proces li
terar dar într-o formă mult 
mai ușor de realizat. De unde 
a pornit ideea ? Pregătindu-se 
pentru concurs, mulți tineri ne 
întrebau pe unul șau altul din
tre membrii comisiei : de ce a 
procedat așa cutare erou ? De 
ce a făcut sau n-a făcut celă
lalt cutare lucru ? De ce. de 
pildă, Anton Filip n-a legat 
Pe toți bandiții ăia din gospo
dărie și să-i ducă în fața tri
bunalului ? De ce nu reușea 
el, Ilie Moromete, s-o scoată 
la capăt cu socotelile lui ? 
Cum de n-a văzut el că se 
împotmolea din ce în ce mai 
rău ? Firește, am fi putut da 
răspunsuri pe loc. Dar ne-am 
gîndit-că s-ar putea face ceva 
mai mult. Ne-am notat aceste 
întrebări și la una din ședin
țele comitetului U.T.M. care 
analiza tocmai situația con
cursului am hotărît, printre 
altele să organizăm pentru o 
sîmbătă seara o dezbatere co
lectivă în care răspunsurile la 
aceste întrebări și la altele a- 
semănătoare să fie date chiar 
de eroii cărților.

Cum am procedat ? Am pre
gătit cîțiva tineri purtători ai 
insignei (am cerut concursul

„lată, aceasta este bibliografia.De tiecare dată membrii comisiei stau de vorbă cu tinerii care 
doresc să participe la concursul „Iubiți cartea".

și cîtorva intelectuali din co
mună) care să apară pe scenă 
în rolul unuia sau altuia din
tre eroi. Răspunzînd la în
trebări. ei și-au povestit via
ta. explicîndu-și acțiunile în 
funcție de idealurile și de con
dițiile social-istorice concrete 
în care au acționat. S-a petre
cut atunci și o întâmplare cu 
haz. Unuia dintre tineri i s-a 
dat rolul inginerului Oprișâ 
din romanul „Destin" de Au
rel Mihale. Tînărul s-a pregă
tit cu toată stăruința și aștep
ta acum pe scenă, nițel cam 
stânjenit, să fie și el întrebat 
de ceva. Dar nimeni nu i-a 
pus nici o întrebare. Atunci 
tînărul necăjit a lăsat deopar
te sfiiciunea, a ieșit mai în 
față, aproape de marginea sce
nei, și s-a adresat sălii :

— Știți cine sînt eH ?
Tinerii au izbucnit în rîs :
— Iulică a lui Alecu, cum 

să nu știm !
A rîs și Iulică dar tot nu s-a 

lăsat. S-a ambiționat și a po
vestit și el cîte ceva despre 
eroul său. Iar tinerii au înce
put să-1 asculte cu tot mai 
mult interes.

E ușor de înțeles că o ase
menea acțiune s-a bucurat de 
succes. Iar noi ne-am dat sea
ma și mai bine de un lucru,: 
deschizind cartea și aflînd pri
mele acțiuni ale eroului, rîvna 
de a-1 cunoaște pînă la capăt 
nu-1 părăsește pe cititor nici 
după ce a terminat ultima 
filă. El își pune întrebări, în
treabă și pe alții, vrea să pă
trundă cit mai adînc în viața 
eroilor, să se împrietenească 
cu cei mai buni. Și tocmai aici 
intervine rolul organizației 
U.T.M.. al membrilor comisiei. 
Tînărul trebuie ajutat să-și 
găsească aceste răspunsuri, să 
cunoască mai bine eroii, nu .în 
fugă, nu să le știe doar nu
mele, ci sensul adînc al acțiu
nilor lor.

Sînt tineri care își spun cu 
ușurință părerea despre carte. 
Citind „Străinul" și simțind o 
mare dragoste pentru acest a- 
trăgător și frămîntat Andrei 
Sabin, urmărindu-i cu toată 
participarea afectivă drumul 
sinuos pînă la înțelegerea și 
îmbrățișarea revoluției, tână
ra colectivistă Lina Serghei a 
cerut ea însăși să-și spună, la 
una din serile noastre literare, 
gîndurile despre erou. Dar 
altor tineri care au înțeles tot

atât de bine mesajul cărții le 
este incă greu să-l exprime 
limpede și concis. Acțiunile 
de masă cu cartea, interesan
te vii, au după părerea mea 
nu numai darul de a limpezi 
nedumeriri, ci și de a-i ajuta 
pe tineri să-și spună cît mai 
clar cele ce gîndesc despre 
cărți,

8 concurenți 
si sute
Ut

de spectatori
...V-am spus că în 1962 din 

cei 140 de tineri înscriși la 
concurs au obținut insigna 
aproape 80. Cum decurg la 
noi discuțiile finale ? Am să 
încerc să vă povestesc ultima 
discuție de acest fel care a 
avut loc în luna . decembrie. 
Au fost examinați atunci 8, 
tineri. Vă povestesc despre a- 
ceastă discuție pentru că ea a 
fost organizată într-un chip 
deosebit de cele de pînă a- 
tunci : o discuție finală — 
concurs, gen „Cine știe, cîștl- 
gă“. Pentru cei mai buni din
tre concurenți, am pregătit 
chiar și premii în cărți. în or
ganizarea acestui gen de dis
cuție finală comitetul comunal 
U.T.M. a pornit de la ideea că 
toate acțiunile din cadrul con
cursului ar trebui să aibă un 
caracter atractiv și deosebit 
de interesant, ca un spectacol. 
Am pregătit, așa-dar, un nu
măr de cîteva zeci de între
bări pe marginea cărților din 
bibliografie. Și iată și ziua 
concursului,, așteptată cu emo
ție de toată lumea, dar mal 
ales, de concurenți. Citiseră, 
fiecare mii de pagini, recitise 
ră gîndind îndelung la desti
nul eroilor, la sensul faptelor. 
La 15 sau 21 de ani, băieți și 
fete aveau acum aceleași cu
noștințe comune: eroii din căr
ți de la care rîvneau să îm
prumute ceea ce li se părea 
mal bun, mai luminos. Pe toți 
îi caracteriza pasiunea puter
nică pentru lectură trecută 
prin propria lor sensibilitate. 
Primele întrebări s-au și pus. 
Maria Stavăr, o fată de 15 ani, 
ascultă o singură replică sem
nificativă a lui Mitrea Cocor 
și recunoaște eroul după oîte-

va clipe de concentrare. îm
prejurarea în care Vladimir 
Ilici Lenin a adresat minunate 
cuvinte tinerei generații este, 
reținută de toți prietenii cărții 
— cu exactitatea locului și da
tei respective — ca și cum și 
ei, acești tineri colectiviști, s-ar 
fi aflat acolo, în rîndurile de- 
legaților la cel de al III-lea 
Congres al Comsomolului. Ni- 
colae Neacșu are 17 ani. S-a 
pregătit pentru concurs cu a- 
ceeași pasiune cu care și el și 
ceilalți tineri muncesc în gos
podăria colectivă. Acum, pe 
scenă, ascultă cu toată atenția 
o 'înfruntare crîncenă care 
constituie una din întrebările 
concursului. Cuvinte cu un în
țeles neomenesc care amenin
ță cu tortura, cu moartea... Și 
alte cuvinte vibrante pline de 
o nobilă credință în forța u- 
manității socialiste, în trium
ful ei...

Concurenții ca și spectatorii 
ascultă încordați acest episod 
din anii însîngerați ai războiu
lui pentru nimicirea fascismu
lui. Și toți cei care au citit 
„Tînăra gardă" recunosc cu
vintele lui Oleg Coșevoi an
chetat de Gestapo în orășelul 
Rovenki vremelnic ocupat da 
fasciști.

Se dau răspunsuri clare, 
limpezi și... întreaga sală a- 
plaudă.

★

Mărfi 15 ianuarie 1963. O di
mineață cu lumină puternică 
care se răspîndește peste 
cîmpie. E încă devreme, sa
tul abia s-a trezit. Dar la că
min, în biblioteca cu 8 000 de 
volume tovarășa Sanda, aceas
tă pasionată bibliotecară, a șl 
sosit. Nici nu observasem : la
gazeta concursului „Iubiți car
tea' a apărut o nouă recenzie 
la romanul „Setea" semnată de 
două fete, de puțin timp pur
tătoare ale insignei. Alături, un 
articol „Din experiența mea în 
pregătirea pentru concurs", iar 
mai jos, numele primilor în
scriși la concursul „Iubiți car
tea' pe anul 1^63 : Alecu Ani- 
ca, Lăcătuș Maria, Ioniță Tudor 
și Busoic Dumitru, toți tineri 
colectiviști.

Si din nou ușa se deschide și 
în bibliotecă intră oamenii. Iar 
seara, tîrziu, bibliotecara în
cheie iarăși situația zilei: 206 
cititori; 539 cărți împrumutate.

Cîte vor fi la sfîrșitul anului).

gIndurimi h wt. f

(Urmare, din pdg. I)

aspecte «le realității, puse în minoritate de 
esftmplele milioanelor de familii, trebuie să 
ne mobilizăm toți, făcînd să răsune pu- 
temic glssul opiniei publice, intensifitînd 
munca de că mare a conștiinței socialiste, lup-

tind neobosit pentru trăinicie și frumușele» 
relațiilor de familie pe temeiul respectării 
demnității și a sprijinului reciproc între cei 
doi Oameni care și-au unit viețile.

Familia — o pasăre cutezătoare și însetată 
de înălțimi, spre care se Svîntă cu două 
aripi egale I

Bogăția căminului
Lumea merge mereu înainte, oamenii de- 

, iii mereu mai puternici prin ceea ce cir 
ildâc și știu sa făurească, iar familia nu 
poate rftmîfle în âfara acestui proces de 
nestăvilit. Ferestrele căminului trebuie des
chise tot mai mult spre cunoaștere, plafonul 
necesități lot spirituale se cuvine tot mereu 
înălțat, altminteri, îritro atmosferă stă
tută. flacăra dragostei începe să pîlpîie tot 
mai .-dab. Ca să luptați pentru trăiuicia fa
miliei voastre, prieteni, nu e suficient să fiți 
cu băgare de teamă la alegerea cea mare, 
nici să vă purtați fiecare cu egală conside

rație și stimă față de cel ales^ dotedindu'i-o 
consecvent. Măi e necesar să vă aliăți pentru 
totdeauna împotriva mărginirii. Să încheiați 
pactul nescris, dar viu, confirmat zilnic prin 
felul vostru de trai, împotriva închistării 
iiitC’hlirgheze, împotrivă orizontului meschin, 
împotriva deprinderilor vechi, prăfuite, re
trograde. Nii an ce căuta in căminul vostru 
ăcele metehne specifice familiei burgheze — 
egoismul strimt, chiternisela posacă și la
comă, izolarea — cu un cuvînt, filisti
nismul cu înfățișarea lui de sac enorm 
plin cu făină și bunuri și care, odaia instâ'

lat intr-un cămin, îl transformă într-o maga
zie de materiale, iar cei doi se înăbușe sub 
această îngrămădire, ca două păsărele sub 
un mal de pămînt. Aceasta nu este familia 
noastră, ci familia filistini ! Pe ei nu-i inte
resează nimic altceva decît cum ar putea să 
trăiască ei mai comod și mai liniștit, fără să 
se simtă cu nimic datori societății. „Noi... 
casa noastră... al nostru... nu n.e băgăm... 
nu ne interesează nimic... noi doi...” Aseme* 
nea soiuri de familii triste ajung poate cel 
mai rar Ia divorț. Ele nu se despart : — dar 
nu-i nici o bucurie — ele s-au despărțit de 
întreaga societate.

Nu, aceasta nu este familia noastră, acesta 
nu este căminul nostru. La noi trebuie să 
fie spațiu și timp pentru adevăratele valori, 
pentru asimilarea treptată a comorilor știin
ței, artei și literaturii, pentru foșnetul pa
ginilor de carte și album. Spațiu și timp 
peutru dezbaterea pasionantă, intensă, a 
.marilor probleme ale veacului nostru, pentru 
satisfacerea curiozității umaniste, în călăto
riile spre tot mai profundele zone ale cu
noașterii. Spațiu și timp pentru munca con
cret creatoare, de inițiere a noului în do
meniul de muncă al fiecăruia, sub veghea 
cercului de lumină a lămpii de birou, tîrziu 
in noapte. Spațiu și timp pentru o viață iu' 
teresantă, plină de tumultul și farmecul 
autodepășirii, cu ajutorul și din îndemnul 
tovarășului de viață, care, iubindu-te, te vrea 
mereu mai inteligent, mai capabil, mai edu
cat, așa cum se vrea și pe sine, așa cum 
visează și vrea să fie copiii voștri. O viață 
plină de clocot, cu toate firele permanent 
conectate la viata colectivului, a societății 
socialiste, â idealurilor acesteia.

Aceasta este ambiția cea măre a familiei 
și una dintrț: îndatoririle cele mai de seamă 
pe care și le asuma cei doi în lupta con' 
știentă pe care o duc pentru trăinicia $i

frumusețea cetății lor în stare să înfrunte 
cu succes timpul.

Dacă ar fi singuri în această luptă ale 
cărei ipostaze le-am schițat aici, dacă ar fi 
ca doi naufragiați pe o insulă pustie — ar 
fi nespus de greu, și poate imposibil, să iasă 
victorioși. Dar ei nu sînt naufragiați pe o 
insulă pustie.

Aproape că habar iran avut, în nopțile de 
dragoste și planuri spuse în șoaptă și pe
cetluite cu sărutări, că s-au făcut în jurul 
lor rețele uriașe, relee, cabluri uriașe legînd 
căsuța lor cu lumea ca înti-un sistem uriaș,

puternic. Ocrotitoare și bună prin toate 
aceste legături, lumea îi prinde de fapt în 
uriașul ei angrenaj, îi consolidează : societa
tea i'a conectat la ea, trimițîndu-și în cămi
nul lor ceva din viața ei puternică, biruitoa
re, avîntată spre înfăptuirea unor idealuri 
nobile. Societatea urmărește cu căldură cum 
crește bogăția lor adevărată, societatea se 
bucură de fiecare pas făcut de ei spre uni
versul spiritual al omului adevărat, demn și 
conștient.

Viitorul e acolo, la ferestrele luminate ale 
căminului lor !

Colectivul - judecător 
lucid și competent

Se întimplă nu rareori ca familia ““ 
nava celor doi tineri — să treacă prin 
momente grele. Se întimplă să o năpă
dească din larg rechini care-i mușcă 
trupul: neseriozitatea, lipsa de înțelegere 
și grijă, nesinceritatea... în asemenea mo
mente grele, nava începe să troznească. 
valurile o poartă la întîmplare spre stînci 
care o pot sparge pentru totdeauna.

Atunci cînd nava a fost construită în 
grabă și s-a pornit în larg la prima su
flare a vintului, sfîrșitul e trist. Cei doi 
ajung în fața tribunalului, cerînd divor
țul. Desigur, nici acum nu e prea tîrziu 
ca nava să fie refăcută, tn făța unor oa
meni înțelepți, înzestrați cu tact răb

dare de pedagogi — procurori, judecători 
și avocați — tinerii, care într-o clipă de 
nechibzuință au hotărît divorțul, pot să-și 
recapete luciditatea, veștejind ambițiile, 
și să-și întindă mina.

De multe ori însă e prea tîrziu. Ruptu
ra. chiar cîrpită pe moment, apare mai 
tîrziu. La discuția organizată la ziar, ju
decătorii și procurorii invitați vorbeau 
despre eforturile pe care le fac instan
țele judecătorești pentru a întoarce de 
pe drumul despărțirii pe cei care iau a- 
semenea hotărîri capitale în momente de 
nechibzuință. Uneori reușesc, alteori nu.

Se pune însă întrebarea: cînd ar avea 
oare mai mare însemnătate această mun

VASILE BĂRAN

că de clarificare a familiei ? Cînd ajunge 
la divorț, istovită obosită, sau cu mult 
înainte, cînd se ivesc conflictele ce ar 
trebui clarificate ? Se sugera tot în acea
stă discuție de către cineva ideea de a se 
pune unele stavile în calea divorțurilor 
nechibzuite și pripite.

Cine sugera această idee, pierdea din 
vedere un lucru elementar din viața 
practică și anume că torenții, cei care 
sfirtecă dealurile, nu sînt opriți jos, la 
baza lor, unde ajung vijelioși. Acești to- 
renți sînt opriți sus, aproape de izvoarele 
lor, acolo unde ei sînt mici, acolo unde 
apele se adună și unde cu niște garduri 
de nuiele împletite ei devin cuminți și 
sînt întorși în pămînt. Să observați că la 
căsătorie legiuitorul nu apare decît în 
persoana unui funcționar care înregi
strează; colectivitatea nu apare decît prin 
niște martori. La divorț apar și hîrtii 
mai multe, și martori mai mulți, apar 
avocați, apar părinții, și rudele și auto, 
ritatea tutelară. La divorț se dau ter
mene și, obișnuit, cei doi împricinați sînt 
trimiși acasă să se mai gîndească înainte 
de a face pasul despărțirii.

Firesc ar fi însă ca atenția mare asupra 
familiei, a acestor organisme de stat, 
să fie mutată spre un alt moment 
important al căsniciei — momentul în
temeierii. De ce clipa căsătoriei să 
fie atît de fugitivă, atît de puțin me
morabilă pentru cei doi și ceilalți din ju
rul lor? Nu e firesc ca acest moment să 
aibă mai multă solemnitate și să se desfă
șoare într-un cadru corespunzător? Sfatul 
popular al orașului Sibiu, de pildă, a înte
meiat un palat ai căsătoriilor: o casă 
luminoasă, elegantă, plină de flori, cu săli 
de primire pentru oaspeți, cu un mic bu*

r
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Contribuția atemiștilor 

Ia întărirea colectivei
n planul de pro
ducție al G.A.C. 
.,23 August”-Pe- 
trești, raionul Gă
iești, pentru anul 
acesta sînt prevă
zute sarcini deo

sebit de importante în vederea 
obținerii unor mari producții 
agricole vegetale și animale. 
Ce trebuie să facă tineretul 
pentru a aduce o contribuție 
mărită la îndeplinirea lor?

Această problemă, comitetul 
organizației de bază U.T.M. pe 
G.A.C. a stabilit să fie dezbă
tută în zilele de 20—21 ianua
rie, în cadrul adunărilor orga
nizațiilor U.T.M. pe brigăzi.

Pentru pregătirea adunări
lor, membrii comitetului au 
fost repartizați pe organizații 
U.T.M. de brigadă.

Caracteristic pentru toate a- 
ceste adunări este faptul că 
ele au avut un caracter prac
tic, de lucru.

Dar mai bine să dăm cuvîn- 
tul faptelor.

Erau adunați într-una din 
sălile de clasă ale școlii toți cei 
19 utemiști, cîți fac parte din 
organizația U.T.M. din briga
da nr. 2 din G.A.C. „23 Au- 
gust'LPetrești, raionul Gă- 
ești. S-au adunat să răs
pundă la o întrebare simplă 
și firească : „Noi, organizația 
U.T.M. de brigadă cu ce vom 
contribui la îndeplinire» sar- 

. cinîlor ce stau în fața gospo
dăriei” ?

Un prim răspuns la această 
întrebare a fost dat de biroul 
U-T.M., prin planul de măsuri 

Ei a 
de

Propunerea a 
imediat la vot și 
unanimitate. Și 
și-au mai asumat 
să asigure transportatul guno
iului de graj și Tudor Manole 
și încă alți 4 utemiști.

— Eu mă angajez — a spus 
Grigore Marin — să lucrez pe 
semănătoare.

— Și cu — s-a auzit vocea 
lui Nicolae Udreanu.

Și numărul celor ce doreau 
să lucreze pe semănători și să 
asigure o calitate superioară 
acestei lucrări, după toate re
gulile agrozootehnice, a cres
cut. Adunarea a stabilit nomi
nal ca numai cinci dintre ei 
să fie propuși consiliului de 
conducere al G.A.C. pentru a-

fost supusă 
aprobată în 
lingă Oprea 
răspunderea

adunarea colectiviștilor. A- 
tunci — continuă Nicolae 
Udreanu — de ce nu am pro
pune un număr de băieți din 
brigada noastră ? Eu, unul, 
dacă credeți că merit, mă în
scriu să lucrez în echipa de 
constructori.

— Mă înscriu și eu, spuse 
din prezidiu Marin Radu.

Și în felul acesta 7 tineri co
lectiviști vor fi propuși con
ducerii G-A.C.-ului să lucreze 
în echipa de constructori.

— Dar este suficient atît ? 
întrebarea a pus-o Doanță Du
mitru și tot el a dat imediat și 
răspunsul:

— Nu, nu este suficient. 
Cred că prin munca patriotică 

onoi mai putem contribui la

VIATA de organizație

prezentat în adunare, 
constituit o bună bază 
discuții.

— Eu zic că s-a făcut 
cînd s-a pus pe primul 
campania de primăvară — a 
spus Oprea Dumitru. Am în
vățat la cursul agrozootehnic 
cît de important este să se a- 
sigure o bună fertilizare a so
lului. De aceea, eu propun ca 
noi, utemiștii din brigadă să 
transportăm 500 tone gunoi de 
grajd pe cîmp.

bine 
plan

ceastă treabă. Alți 7 tineri 
însă, printre care și Niculina 
Burduceanu, Eleonora Mata
che, Gheorghiță Piciu, s-a ho
tărît să fie propuși consiliului 
de conducere al G.A.C. pentru 
a se ocupa de tratarea semin
țelor.

— Dar în primăvară vor în
cepe și alte lucrări — a inter
venit în discuție Gheorghe 
Ștefan. Desfundatul viei, de 
pildă. Eu cred că nu este mult 
dacă fiecare dintre noi s-ar 
angaja să realizeze 50 m.p. Ce 
spuneți ?’

Nu, propunerea nu era cu 
nimic exagerată și ea a fost 
primită de toți participanții la 
adunare. Dar, ca buni gospo
dari, tinerii s-au gîndit și la i 
asigurarea condițiilor necesare 
dezvoltării sectorului zooteh
nic. O maternitate pentru 
scroafe, 2 grajduri, cotețe pen
tru 1.000 de păsări — iată 
doar cîtev» din construcțiile 
de primă urgență care se vor 
ridica în acest an în gospodă
rie.

în echipa de constructori se 
simte nevoie de brațe tinere. 
S-a spus treaba aceasta și-n

seamă de lucrări. De pildă : 
săpatul șanțurilor pentru fun
dație, căratul pămîntului pen
tru lipit, transportatul nisipu
lui și pietrișului.

— Dar unele din aceste lu
crări le putem face și la ter
minarea căminului cultural 
— interveni Marin Radu.

Cu toții au fost de acord că 
amindoi vorbitorii au dreptate 
și adunarea a hotărît ca la 
lucrările amintite, fiecare ute- 
mist să efectueze cel puțin 30 
ore de muncă patriotică, apro- 
bîndu-se totodată propunerea 
ca toți utemiștii să colecteze 
cel puțin 500 kg. fier vechi.

Nici în domeniul muncii e- 
ducative discuțiile nu au fost 
mai puțin rodnice. S-a vorbit în 
adunare despre carte, despre 
rolul ei în educarea tineretu
lui, despre importanța, din a- 
cest punct de vedere, a con
cursului „Iubiți cartea”. Și ti
nerii au fost întrebați :

— Cine se mai înscrie la 
concursul „Iubiți cartea” ?

, Ileana Suslov a fost prima. 
Imediat după ea s-a înscris 
Niculina Coman, iar în conti
nuare încă alți 10 tineri. Dar
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aceasta nu a fost un simplu 
act formal. La sfîrșitul adună
rii, la toți cei 12 tineri li s-au 
dat și primele cărți din con
curs, stabilindu-se data pînă 
la care să fie citite. La fel s-a 
procedat și cu abonarea tine
rilor la ziare. Chiar în această 
ședință s-au făcut 10 abona
mente individuale și colective 
la „Scînteia tineretului” și 
„Tînărul leninist”.

Un punct asupra căruia bi
roul U.T.M. avea unele îndo
ieli era sportul. „Nu-i obice
iul la noi în sat...”. Tinerii au 
dezmințit o asemenea părere, 
în adunare 8 dintre ei s-au în
scris să participe la toate dis
ciplinele Spartachiadei de iar
nă a tineretului, urmînd să fie 
atrași și toți ceilalți la activi
tatea sportivă.

în discuțiile care s-au pur
tat nu au fost uitate nici chiar 
unele lucruri, așa-zise de amă. 
nunt. Așa, de pildă, școala a 
pus la dispoziția tineretului o 
sală de clasă în care să se 
poată aduna în fiecare seară, 
să poată organiza vizionări ale 
programelor de televiziune 
etc. Cineva trebuia să se în
grijească însă ca această sală 
să fie deschisă zilnic, încălzi
tă, păstrată curat. Patru tineri 
(Nicolae Burduceanu, Anasta
sia Pleșa, Dumitru Doanță șl 
Nicolae Ștefan) și-au asumat 
în adunare aceste obligații.

Și, în sfîrșit. în adunare s-au 
discutat cu aceeași seriozitate 
și problemele vieții interne de 
organizație, începînd de la e- 
vidența membrilor și pînă la 
conținutul adunării generale 
U.T.M. Toți au fost de acord 
și au considerat cît se poate de 
necesar de pildă, ca în urmă
toarele două adunări generale 
să discute, în prima, despre 
U.T.M., rolul și sarcinile sale, 
iar în cealaltă, despre Statutul 
U.T.M. — legea de bază a or
ganizației noastre.

Iată, pe scurt, cum s-a des
fășurat această adunare, ce 
măsuri s-au stabilit de către 
utemiști. La sfîrșitul adunării, 
un mic calcul ne-a arătat că 
absolut toți utemiștii acestei 
organizații au cîte o sarcină 
concretă, precisă, de îndepli
nirea căreia să răspundă. Ră- 
mîne acum în sarcina biroului 
U.T.M. pe brigadă să contro
leze în permanență cum sînț 
îndeplinite aceste sarcini și 
mai ales să-i ajute practic pe 
utemiști în realizarea lor.

PETRU ISPAS

Aspect din interiorul fabricii de produse lactate din Brașov. De la 
tabloul de comandă, Oprea Nicula, maistrul, dirijează procesul de 

pasteurizare a laptelui,
Foto : D. FLOREA

Aspect din interiorul fabricii de produse lactate din Brașov. De la 
tabloul de comandă, Oprea Nicula, maistrul, dirijează procesul de

pasteurizare a laptelui.
Foto : D. FLOREA

Diafilme pentru cercurile 
de învățămînt agrozootehnic

Unitățile agricole 
socialiste au primit in 
ultimul timp , noi dia- 
iilme cu subiecte agri
cole pentru cercurile 
de învățămînt agro
zootehnic. Printre a- 
cestea se numără 
„Obținerea de 5 000 
kg porumb boabe la 
hectar în condiții de 
neirigare", „Folosirea 
amendamentelor și în
grășămintelor verzi", 
„Folosirea sleclei de

zahăr în hrana anima
lelor". Gospodăriile a- 
gricole de stat și co-' 
lectiye au la dispoziție 
anul acesta 20 de dia- 
filme în 25 000 de co
pii cu explicații în 
limbile romlnă și ma
ghiară.

Metoda ilustrării 
lecțiilor teoretice la 
înviățămîntul agrozoo
tehnic cu ajutorul ci
nematografului este 
tot mai larg utilizată.

Rețeaua cinematogra
fică a trimis la sate 13 
filme agro-documenta- 
re. De asemenea, se 
prezintă lunar jurna
lul „Noutăți din agri
cultură" care cuprin
de realizări ale cerce
tărilor științifice și 
experiența unităților 
agricole socialiste în 
diferite ramuri de pro
ducție agricolă.

(Ager preș)

O nouă comună electrificată
Recent s-a terminat electrificarea comunei Gelu — raionul Sinnicolau 

Mare. Majoritatea colectiviștilor au muncit cu rîvnî la săparea gropilor, 
la: instalarea stîlpilor, reducînd astfel termenul de executare a lucrării și 
economisind suma de 3 000 lei.

Printre colectiviștii care s-au evidențiat în această frumoasă acțiune se 
numără Ștefan Jichei, Ene Nicolae, Bobici Milenev, Vlaicov. Blagoia și 
mulți alții.

S. JICHEICI
corespondent voluntar

DECRET
pentru stabilirea datei alegerii unui deputat 

în Marea Adunare Națională
în vederea alegerii unui deputat pentru Marea Adunare 

Națională. în locul rămas vacant din circumscripția electo
rală Sîmburești, regiunea Argeș.

Consiliul, de Stat al Republicii Populare Romîne decre
tează :

Art. unic. — Alegerea unui deputat pentru Marea Adunare 
Națională, în circumscripția electorală Sîmburești, regiunea 
Argeș, va avea loc la data de 3 martie 1963.

Președintele
Consiliului de Stat,

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

De ia Comisia Electorală Centrală
Comisia Electorală Centrală 

s-a întrunit la 25 ianuarie a.c. 
în ședință de lucru, sub pre
ședinția tovarășului Athanase 
Joja.

Au fost luate măsurile pre-

văzute în legea nr. 9/1952, 
pentru alegerea unui depuțat 
în Marea Adunare Națională, 
în locul vacant din circum
scripția electorală Sîmburești, 
regiune». Argeș.

în întreagă țară continuă

Propuneri de candidați 
pentru alegerile de la 3 martie

in întreaga țară, continuă să aibă loc adunări cetățenești 
în care sînt propuși candidați ai F.D.P. pentru alegerile de 
la 3 martie.

CONSTANȚA. — Pînă vineri 
la adunările care au avut loc 
în regiunea Dobrogea au fost 
propuși 3 683 de candidați ai 
F.D.P.

CRAIOVA. — în regiunea 
Oltenia au fost propuși pînă în 
prezent 11027 de candidați 
pentru sfaturile populare co
munale și ale orașelor raiona
le. La adunările care au avut 
loc pînă acum în regiunea Ol
tenia au participat 441000 de 
oameni »i muncii.

SUCEAVA. — Sfaturile 
populare comunale și ale ora
șelor de subordonare raională 
din regiunea Suceava continuă 
înscrierile pe listele de alegă
tori. Pînă acum au fost înscriși 
pe liste peste 350 000 de cetă
țeni. în 40 de comune această 
acțiune a fost încheiată.

111?’' A"
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La Școala tehnică de arhitectură și construcția orașelor se pregătesc cadre tehnice pentru specialitățile: 
arhitectură de sistematizare, construcții civile și industriale, topografi, desenatei tehnici și laboranfi 
pentru șantierele de construcții. Elevii au la dispoziție un local nou cu 18 săli de curse-. laboratoare 
moderne, bibliotecă. In fotografie: Adrian Isacu, Elena Bocan și Dan Boldeanu d.i anul III, secția de 

arhitectură și construcția orașelor, lucrează la macheta unei construcții de locuințe.
Foto : AGERPRES

CINEMATOGRAFE
POVESTEA ANILOR ÎN

FLĂCĂRAȚI — film pentru 
ecran panoramic: Patria. BA
LADA HUSARILOR: Repu
blica, București, Gh. Doja, 23 
August, Volga. TRANSPOR
TUL rulează la cinematogra
fele : Magheru, Elena Pavel. 
MARILE SPERANȚE rulează 
la cinematograful V. Alecsan. 
dri. MEȘTER LA TOATE ru
lează la cinematografele : I. C. 
Frimu, Unirea. SUB CUPOLA 
ALBASTRĂ : 8 Martie, Dru
mul Serii. O ÎNTlMPLARE 
EXTRAORDINARĂ — ambele 
serii: Tineretului. NUMAI O 
GLUMA: Victoria. SOȚUL SO

ȚIEI SALE: Lumina, Arta G. 
Bacovia. DĂ-I ÎNAINTE 
FĂRĂ GRIJĂ: Central, Olga

Bancic, 13 Septembrie, Aurel 
Vlaicu. Program special pen
tru copii — dimineața : 13
Septembrie. Filme documenta

re rulează la cinematograful 
Timpuri Noi. MAGISTRATUL 
rulează la cinematograful Ma
xim Gorki. CĂZUTĂ DIN 
LUNĂ — cinemascop : înfră
țirea între popoare 8 Mai. VA
PORUL LUI EMIL — cinema
scop: 1 Mai, Alex. Sahia, Flo- 
reasca, G. Coșbuc. FETELE — 
cinemascop rulează la cinema
tograful 16 Februarie. POVES
TIRI VESELE: Cultural. ’ TE
LEFONISTA rulează la cine
matografele: Alex. Popov, Fla
căra. PENTRU UN ZÎMBET 
SENIN rulează la cinemato
grafele: Grivița, Donca Simo.

ORADEA. — în regiunea 
Crișana au fost propuși pină 
în prezent 5 068 de candidați 
ai : F.D.P. pentru sfaturile 
populare comunale și 221 pen
tru sfaturile populare orășe
nești. L» adunările pentru de
semnarea candida'ților F.D.P. 
din această regiune au partici
pat peste 250 000 de cetățeni.

PITEȘTI. — în circumscrip. 
țiile electorale comunale și 
ale orașelor de subordonare 
raională din regiunea Argeș au 
fost desemnați pînă acum 
7 880 candidați ai F.D.P. pen
tru' sfaturile populare comu
nale și 440 pentru orașele ra
ionale. în același timp conti
nuă înscrierea cetățenilor în 
listele de alegători. Pînă acum 
în regiune s-au înscris peste 
650 000 de alegători.

(Agerpres)
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Mecan

Cu vreo cîteva luni 
tn urmă, la parche
tul Valea lui Enache 
— I.F. Curtea de Ar
geș — a fost reparti
zat să lucreze ca 
mecanic la funicula- 
rul „Mîneciu", utemis- 
tul Ian Beldiman, 
proaspăt absolvent al 
școlii profesionale.

Încă din 
zile ale 
sale a dat 
hărnicie și 
Observind
larul nu funcționea
ză bine și nu-și poate 
realiza planul, i-a fă
cut o verificare mi
nuțioasă și a desco
perit o serie de de
fecțiuni.

• Tînărul s-a stră
duit să facă singur 
reparațiile necesare ; 
îi lipseau însă unele

primele 
activității 

dovadă de 
pricepere, 

că funicu-

A

Răsplata
celor mai buni

fie

Miine, inginera zootehnistă Elena Șerban va preda o nouă lecjia 
crescătorilor de animale care frecventează cercul zootehnic de la 
G.A.S, Birlad. Lecția trebuie să fie cît mai documentată și de aceia

- tînăra ingineră consultă atent cărțile de specialitate
Foto : FLORIN ȚAGA-ajustor

piese de schimb. În
drumat de conduce
rea parchetului a so
licitat sprijinul servi
ciului mecanizări. Cu 
piesele de schimb a 
venit, tînărul mecanic 
Lazăr Nicolae. Deși neglijezi, te-lasă 
reparația funicularu- 
hi necesita cîteva 
zile, cei doi mecanici 
au reușit să termine 
această lucrare într-o 
singură zi. De atunci, 
funicularul funcțio
nează bine, iar pla
nul lunar este reali
zat în proporție de 
105 la sută:

Obținerea acestor 
frumoase rezultate se 
datorește nu numai 
bunei organizări, a 
muncii în brigadă, ci 
și întreținerii exce
lente a funicularului. 
„Un motor se corn-

portă ca și o ființă 
vie, îi explica deună
zi mecanicul Ion Bel- 
diman unui tovarăș 
de al său. 11 îngri
jești, te servește. 11 

cu
lucrul baltă cînd ți-e 
lumea mai dragă..." 
De aceea, în fiecare 
dimineață înaintea în
ceperii lucrului, ute- 
mistui Beldiman Ion 
controlează minuțios 
grupul motor de la 
funicular, cercetează 
situația combustibilu
lui și a uleiurilor, a- 
poi verifică dispozi
tivul de frînare, ca
blurile etc. In felul 
acesta munca sa se 
desfășoară cu spor.

VASILE ISPĂȘOIU 
corespondent

Zilele trecute, In sala cinema
tografului Cimentul din Turda s-a 
desfășurat faza orășenească a con
cursului cultural-artistic al pionie
rilor și școlarilor din Turda. For
mațiile corale, de dansuri, brigă
zile artistice de agitație, orche
strele și recitatorii au întrunit un 
număr de peste 400 de artiști ama
tori poinieri și școlari.
Pe primele locuri s-au clasat ur

mătoarele '■ formații: locul I, la 
cor, a revenit formației' Școlii de 
8 ani nr. I din: Cimpia Turzii, iar 

- la dansuri —. echipei Școlii de 8 
ani. nr. 2 din Turda și soliștilor 
dansatori ai Școlii de 8 ani din 
comuna Copăceni.

PETRE VASILE 
corespondent

Seară științifică cu tema
„Originea și evoluția omului

Pregătită temeinic de către 
colectivul de conducere al că
minului : cultural, cu sprijinul 
cadrelor didactice, expunerea 
„Originea și evoluția omului” 
a atras zilele trecute la cămi
nul cultural din comuna Iz
voare, raionul Tirgoviște, nu
meroși tineri, vîrstnici, elevi.

Pentru înțelegerea deplină a 
acestei expuneri, au fost pro
curate din vreme diferite ma-

u

teriale demonstrative, planșe. 
S-a: procurat, de asemenea, un 
diafilm în două serii despre 
originea omului. Rularea dia- 
f Untului a fost însoțită de ex
plicații suplimentare.

In încheierea serii științifi
ce a fost oferit' spectatorilor 
un program artistic, urmat de 
dans.

CONSTANTIN GH. DINU 
învățător

O mică comparație

S
înt de 4 luni vînzător 
gestionar la magazinul 
mixt din satul Valeadeni 

de lingă Reșița. In acest timp 
am făcut vînzări în valoare de 
peste. 263 000 lei. Pînă aici ni
mic deosebit. Dar deprins cu 
socotelile, într-o seară mi-am 

zis : satul nostru e mic — abia 
are 130 de case — iar vînzările 
au fost mari. Ia să văd. cam 
cit a cheltuit o gospodărie pe

produse industriale și alimen- celor ce muncesc crește din zi 
tare ? Și am calculat.. Reiese în zi.
că fiecare familie a făcut cum- In ceea ce mă privește m-am 
paraturi în medie de 2 000 lei, străduit să se găsească în ma- 
adică 500 lei pe lună. Calculul 
nu s-a oprit însă aici. Am fă
cut o comparație între vînză- 
rile magazinului cu ani în 
urmă, O asemene» sumă îna
inte »e realiza abia într-un an.
Mi s-a umplut inima de bucu
rie văzînd că nivelul de trai al

gazin dirt belșug tot ce au ne
voie colectiviștii, pentru a nu 
fi nevoiți să mai meargă la 
oraș după. cumpărături.

VICTOR CORVIN 
vînzător

jet. Aici există un album de onoare în 
care fiecare familie nou întemeiată lasă 
ca amintire o fotografie. La momentul 
oficierii căsătoriei participă adesea pre
ședintele sfatului popular orășenesc sau 
un vicepreședinte, care le vorbește tine
rilor și le urează căsnicie fericită.

Tînărul sau tînăra care se căsătoresc 
muncesc într-un colectiv, alături de oa
meni care-i cunosc bine și care le sînt 
apropiați. De ce aceștia să nu fie martori 
de onoare la acest eveniment deosebit de 
însemnat din viața unor tovarăși de-ai 
lor?

Crearea unui cadru solemn, plin de 
gravitate pentru clipa oficierii căsătoriei 
are darul să sporească seriozitatea și în
semnătatea întemeierii unei familii, creea
ză celor doi tineri sentimentul unei mari 
răspunderi pe care și-au asumat-o în fața 
întregii societăți.

Cineva sugera ideea că ar fi necesar ca 
pe lingă ofițerul stării civile să existe 
un sfat al tinerei familii, un fel de școală 
a familiei, prietenoasă, apropiată și pri
cepută, alcătuită din oameni vîrstnici și 
tineri, oameni de frunte, părinți încer
cați și cunoscători, juriști, profesori și 
pedagogi. Spre aceste centre de asistență 
a familiei s-ar îndrepta pentru consultații 
și îngrijire soții mai mult decît spre tri
bunal. Oamenii țin la familiile lor, oa
menii își iubesc copiii lor și de cele mai 
multe ori nu le este deloc ușor să se des
partă. De multe ori numai niște accidente 
grave îi aruncă pe drumul despărțirii. O 
activitate de prevenire a divorțurilor 
este în primul rînd o activitate de pre
venire a căsătoriilor grăbite și negîndite 
și o activitate de prevenire a tuturor fac
torilor care atentează la armonia și la 
sănătatea familiei.

Dar cel mai înțelept glas care să se 
ridice în apărarea familiei socialiste tre. 
buie să fie opinia publică. Forța și înțe
lepciunea ei, autoritatea și prestigiul a- 
cestui mare for sînt de neprețuit. Ea are 
dreptul, dar mai ales datoria să intervină 
în problemele familiare, pentru că în 
aceeași măsură este interesată socie
tatea în consolidarea unei familii, ca și 
cei doi soți. Ea este judecătorul cel mai 
drept și sigur, ea reprezintă conștiința 
socială, sănătoasă și clarvăzătoare.

Dar poate că aici trebuiau prezentate de 
la început cîteva lucruri. Se poate 
naște, de pildă, întrebarea : este nimerită 
sau nu intervenția colectivului în viața 
familiară ? Filistinii, adepții libertinaju
lui mic burghez refuză cu indignare a- 
ceastă intervenție : „De ce să se bage, 
dom-le, în familia mea, in intimitatea 
mea ? Treaba mea, casa mea, nevasta 
mea, fac ce vreau, nu dau socoteala ni
mănui”. El, filistinul, libertinul își poate 
permite orice : să nu aducă banii acasă, 
să nu ducă nevasta cu lunile la un film, 
s-o transforme în sclava lui, s-o bată 
dacă poftește, dar de dat seama nu vrea 
să dea nimănui, ca și cum omul acela de 
lingă el n-ar fi om cu drepturi egale ca 
și el, membru al societății, al colectivi
tății care e interesată direct în crearea fe
ricirii și împlinirea personalității tutu
ror celor care o compun.

Se cade, de asemenea, să facem tot aici 
precizarea că nu oricind și oricum e ne
cesară intervenția celor din afară in fa
milie. Nu pentru orice fleac trebuie să 
mergi și să cotrobăiești în casa omului, 
să faci public ceea ce se poate rezolva 
inăuntru, așa cum opinia publică nu se 
confundă cu curiozitatea mahalagească, 
cu birfeala pe la colțuri.

Iată în acest sens cîteva exemple grăi
toare. La o secție a Uzinelor „23 August'’, 
colectivul de muncitori a aflat că tînărul 
Vasile P. vrea să se despartă de soție. In 
mod firesc, tovarășii săi de muncă l-au 
întrebat: „Te-ai gindit bine, ai un motiv 
serios Omul a stat pe ginduri: „Eu 
n-aș vrea să fac asta cu orice chip, dar 
ne certăm prea des. Ea e geloasă. Cînd 
vin de la o ședință sau de la repetițiile 
brigăzii artistice de agitație, nu mai am 
trai o săptămână în casă. Crede că um
blu după altele. N-am putut s-o conving. 
Din asta am ajuns să nu ne mai înțele
gem. Ce să fac ?". Oamenii din secție 
s-au gindit să-l ajute. Era în joc familia 
unui tovarăș de-al lor, nu puteau rămine 
de o parte. Cîțiva dintre cei mai de pre
stigiu muncitori din secție au mers acasă 
la el și au stat de vorbă cu soția. Au fost 
chemați apoi la o discuție la care au 
participat mulți oameni din secție. Dis
cuția n-a fost simplă, lucrurile nu s-au 
rezolvat cit ai bate din palme. Vinovați 
erau amindoi. Ea pentru că era geloasă 
fără nici un temei, el pentru că nu se. 
ocupa suficient de ea, o neglija. Colecti
vul a reușit să lumineze lucrurile, să îm
prăștie suspiciunile, a dat sfaturi cu grijă 
și tact, alteori cu asprime, cînd a fost 
cazul. Și familia lui Vasile P. a fost sal
vată. Opinia publică, colectivul a operat 
cu răbdare și înțelepciune.

Cititorii își mai amintesc desigur des
pre discuția purtată în ziar în legătură 
cu impasul la care ajunsese căsnicia 
unui tînăr inginer din raionul Tirgoviște. 
Socotind că soția — învățătoare într-un 
sat — nu este pe măsura „titlului’’ său, că 
aceasta nu este suficient de atentă cu el, 
pentru că nu-i spălase la timp niște că

măși.. a părăsit-o. Pe marginea unei scri
sori primite, în ziar a apărut un articol. 
Sute de cititori, tineri și vîrstnici, au scris 
ziarului, i-au scris lui și soției. Cuvintul 
multor cititori a apărut în ziar. Cu grijă, 
cu calm dar și cu asprime, aceștia îl în
demnau pe tînărul soț să judece lucrurile 
cu toată seriozitatea, să nu se lase in
fluențat de părerile greșite ale unor „sfă
tuitori”, și să se întoarcă lingă soție și 
copil.

Și iată că la o lună de zile după publi-. 
carea articolului amintit mai sus, în ziar 
a apărut scrisoarea tinărului inginer prin 
care acesta mulțumea tuturor celor care 
i-au dat sfaturi și l-au ajutat anunțîn- 
du-i că și-a înțeles greșeala și se în
toarce acasă.

. In această- împrejurare nu au acționat 
doar cei din jurul familiei, nu numai cej 
din colectivul unde munceau cei doi soți, 
ci oameni din întreaga țară, necunoscuți, 
dar apropiați prieteni ai celor aflați în 
primejdie. Cuvintul lor a fost drept, por
nit din inimă, dezinteresat — și el n-a 
putut să nu aibă efectul dorit.

S-a întîmplat însă și un altfel de caz, 
la o fabrică din Capitală. O fată, cîndva 
împinsă pe cărări greșite de niște ele
mente descompuse, mai tîrziu îndrumată 
de procuratură și la dorința ei a intrat să 
lucreze în această întreprindere. Timp de 
doi ani, fata aceasta a muncit exemplar, 
s-a calificat, a început să învețe, deve
nind fruntașă. Se dovedea în ea un su
flet bun, însetat de bine. Dar după o 
vreme, cînd s-a dus s-o vadă, procurorul 
n-a mai găsit-o in fabrică. lntîlnind-o 
mai tîrziu, a întrebat-o pentru ce a fugit, ■ 
de vreme ce pornise atît de frumos pe 
un .drum bun. „N-am mai. putut să rezist

jignirilor, batjocoririi și-am fugit. Am ales 
rătăcirea decît să îndur batjocura unora”, 
a răspuns fata. Ori de cite ori aveau 
prilejul, unii din jurul ei țineau să-i a- 
mintească : „tu vorbești, tu spui, tu care 
ai fost, tu care ai. făcut și-ai dres...’’. Aici 
nu mai era vorba, desigur, de o opinie 
publică, ci de birfeala mahalagească, rău
tăcioasă și inconștientă.

Dar nu asemenea intervenții sînt tipice 
pentru- majoritatea covîrșitoare a colec
tivelor noastre socialiste. Viața a dovedit 
cit de eficienț și sănătos este cuvintul 
colectivului și cît de mare este forța sa. 
Deosebit de important e f aptul că din a- 
sefnenea dezbateri au de învățat nu nu
mai cei care se află în discuție, ci. toți 
cei care participă. Lecția dată cu grijă, 
cu căldură, dar și cu asprime, cînd e ca
zul, o primesc și alții, despre care colec
tivul ilu știe încă nimic, dar care se simt 
cu musca pe căciulă. Sînt încă mulți ti
neri care, fie din neștiință, fie din cau
za unor deprinderi rele, își neglijează so
țiile, se poartă urît, brutal acasă, își chel
tuiesc salariul fără rost, pe băutură. Un 
simplu sfat. prietenesc,. dat în fugă, nu 
are eficacitate. Dar pus în fața tuturor 
tovarășilor săi de muncă, în fața a o sută 
de priviri care-l ard necruțătoare, vino
vatul va trebui să ia o poziție limpede 
și deschisă, iar pofta pentru recidive îi 
e tăiată. Nimănui nu-i e indiferentă pă
rerea celor din jur, a tovarășilor de 
muncă, nimeni nu te cunoaște și nu te 
poațe, judeca mai bine decît cei care te 
înconjoară zi de zi. Operația „pe viu”, 
făcută la timp, înlătură rana și o vindecă 
sigur.

Organizațiile U.T.M. au in această pri
vință datorii de onoare. Grija pentru ti
nerele familii, pentru educarea celor ti

neri în spiritul răspunderii față de to
varășul de viață trebuie să constituie o 
sarcină izvorită direct din datoria edu
cării la tînăra generație a unor deprin
deri comuniste, înaintate de viață. In a- 
ceastă privință, organizațiile U.T.M. pot 
întreprinde acțiuni deosebit de intere
sante : conferințe, discuții cu pedagogi, 
juriști, sau discuții pe marginea unor 
cărți, discutarea unor cazuri în adunări 
generale, în comitet sau birou, atragerea 
tinerilor și soțiilor acestora la manifestă-, 
rile cultural-distractive ce se organizează 
în întreprindere, la excursii etc.

Dar opinia publică, cu rolul ei de a în
tări familia, de a preveni destrămările, 
nu se reduce doar la aceste discuții. Exi
stă cluburi, lectorate. în școli pentru pă
rinți etc. Întregul aparat al justiției or
ganizează mari și -interesante acțiuni, de 
educare în rîndul maselor de muncitori 
și tineret. In uzine, în întreprinderi acti. 
vează brigăzi artistice de agitație, folo
sind arma ascuțită a satirei, la sate sînt 
organizate brigăzi științifice. Toate aceste 
forme trebuie să-și deschidă larg fere
strele pentru o corespondență vie, sinceră 
și bogată, în care problemele de viață să . 
ajungă la ele și să formeze substanța lor 
vie, clocotitoare. Trebuie făcut loa cit 
mai mare în presă și publicistică acestor 
dezbateri de educație și morală, în film, 
in. literatură. Sint încă puține cărțile de 
literatură care dezbat această problema- . 
tică extrem de complexă, foarte puține 
filme am văzut pe ecrane închinate jru-„ 
museții familiei socialiste, apărării prin
cipiilor ei noi. >>

Rămine ca toate aceste forme create să 
fie umplute eu menirea și cu sarcinii» 
pentru care au fost create.



Spartachiada de iarna a tineretului
întrecerile Spartachiadei de 

iarnă a tineretului se află 
în plină desfășurare în regiu
nea Oltenia. Un mare număr 
de participanți a mobilizat a- 
sociațiile sportive din comune
le Malu Mare. Terezița, Brato. 
voești, Almăju la întrecerile 
de săniuș, cros, gimnastică și 
șah. Numai la probele de să
niuș din aceste comune au 
participat 1000 de tineri. In o- 
rașul și raionul Tr. Severin la 
întrecerile Spartachiadei de 
iarnă au evoluat pînă acum 
peste 5000 de tineri, iar în o-

In cîteva rînduri
® Continuînd seria succese

lor în turneul feminin de șah 
de la Beverwijk, reprezentanta 
R.P. Romine, Alexandra Nico- 
lau, a învins în runda a 7-a pe 
olandeza Van Veringen și a 
cîștigat partida întreruptă cu 
iugoslava Ljiljak, din runda a 
6-a. Șahista noastră a totalizat 
astfel 6 puncte din 7 posibile, 
situîndu-se pe locul 2-3 la ega. 
litate cu iugoslava Jovanovici.

• Federația poloneză de box 
a stabilit ca meciurile dintre e. 
chipele R.P. Romine și R.P. Po. 
lone pentru „Cupa Europei” să 
aibă loc la 7 și 17 martie. Pri
ma întîlnire se va disputa la 
București, iar cea de-a doua la 
Varșovia.

o Disputat la Santiago, me
ciul internațional de fotbal 
dintre echipa chiliana „Colo 
Colo” și renumita formație 
braziliană Santos s-a încheiat

Colocviu pe tema ridicării calificării
(Urmare din pag. I) 

de lecții teoretice care tratea
ză în ansamblu particularită
țile redresoarelor cu mercur, 
motoarelor sincrone, converti
zoarelor de fază etc. A doua 
parte a programei prevede însă 
lecții practice, cu un caracter 
mai restrîns (cum se face un 
cap terminal, cum se găsește 
un defect într-o schemă elec
trică ș.a.m.d.). Aceste lecții 
practice sînt ținute de către 
cursanții cei mai bine pregă
tiți, de maiștri.

Problema demonstrațiilor 
practice s-a bucurat de atenția 
multor participanți la masa ro
tundă. Există obiceiul ca mai 
toate lecțiile ce se țin la 
cursurile de ridicare a califi
cării să fie completate de a- 
semenea demonstrații.

— Eu mă ocup de modul în 
care trebuie să se desfășoare 
demonstrațiile practice în ate
lierul de strunguri mari al 
secției construcții mecanice, 
spunea maistrul Marin Zamfir, 
în general, maiștrii de la noi 
au răspunderea pentru acest 
lucru. S-a ținut, de pildă, o 
lecție despre metodele avan
sate privind așchierea metale
lor. După aceea, toți cursanții 
au mers în hală unde un strun
gar priceput a arătat cum apli
că el în practică cele învățate 
la lecție. Și-a pregătit înainte 
de toate cuțitul de așchiat și 
l-a ascuțit la forma geometri

SĂPTĂMÎNA VIITOARE PE ECRANE 
NOUL FILM ROM1NESC

PARTE* TA DE VINĂ

O producție a studioului cinematografic „București” 
Scenariul : PETRE SĂLCUDEANU, FRANCISC MUNTEANU

Regia : MIRCEA MUREȘAN
Imaginea : NICU STAN
Muzica : DUMITRU CAPOIANU J

Omul cu obiectivul

Jv Producție a studiourilor „Defa”-Berlin. O originală fantezie- 
>> cinematografică, al cărui erou principal este un locuitor al 
i? planetei noastre din anul 2222.

rașul Craiova mai mult de 
7000. Organizațiile sportive lo
cale au luat toate măsurile 
pentru ca întrecerile să se des
fășoare în cele mai bune con
diții. Astfel, au fost amena
jate pîrtii speciale de schi, să
niuș și patinoare pentru tre
cerea probelor de patinaj.

Pînă în prezent la startul 
întrecerilor Spartachiadei de 
iarnă a tineretului s-au pre
zentat în regiunea Oltenia a- 
proape 50.000 de tineri și 
tinere.

cu scorul de 2-1 (2-0) în fa
voarea jucătorilor brazilieni.

• Federația romină de hal
tere a primit din partea Fe
derației internaționale o co
municare prin care se confir
mă omologarea celor trei re
corduri mondiale de juniori 
stabilite anul trecut la cam
pionatele R. P. Romîne pe e- 
chipe de sportivul Fitzi Balaș; 
105 kg la smuls, 142,500 kg la 
aruncat și 357,500 kg la totalul 
celor trei stiluri.

• Astăzi și duminică pe pîr- 
tiile de la Poiana Brașov se 
vor disputa concursurile de 
schi pentru „Cupa Dinamo” 
la care participă unii dintre 
cei mai buni schiori din țară, 
în programul concursului fi
gurează probele de slalom 
uriaș, coborîre, fond 15, 10, 5 
km și ștafete.

(Agerpres)

că și unghiurile indicate, a 
fixat viteza de rotație a piesei, 
în raport de aceasta avansul 
de înaintare al cuțitului, de- 
monstrînd celor din jur avan
tajele aplicării metodei de aș- 
chiere rapidă și efectul ei asu
pra creșterii productivității.

Altădată, după o lecție pri
vind buna îngrijire și exploa
tare a mașinilor și rolul aces
tora în obținerea unor produse 
de calitate, maistrul Gheorghe 
Bratu a explicat „pe viu'. în 
fața cursanților, ce părți com
ponente au mașinile-unelte, ro
lul lor, eforturile ce le suportă 
în timpul sarcinii. Ideea de 
bază a demonstrației a fost a- 
ceea că exploatarea rațională 
a utilajului, evitarea opririlor 
și pornirilor bruște, duc la 
prelungirea vieții mașinii, asi
gură obținerea unui produs de 
înaltă calitate. Nu e astfel de 
mirare că în atelier a scăzut 
foarte mult numărul defecțiu
nilor la mașinile-unelte, a 
crescut productivitatea și ca
litatea.

Predarea în cadrul lecțiilor 
a elementelor de tehnică nouă 
contribuie, de asemenea, într-o 
bună măsură la creșterea ni
velului profesional al tinerilor, 
la dezvoltarea gustului și in
teresului lor pentru studiul li
teraturii de specialitate. Mulți 
lectori s-au referit și la acest 
lucru. Deși pînă acum nu s-au 
ținut asemenea lecții (cursurile 
au reînceput numai de cîteva

Informafii
La Casa universitarilor din 

Capitală a avut loc vineri o 
seară culturală indiană orga
nizată de Institutul romîn 
pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, cu prilejul celei 
de-a 13-a aniversări a procla
mării Republicii India.

Au participat reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Ex
terne, ai altor instituții cen
trale I.R.R.C.S., Ligii romî- 
ne de prietenie cu popoarele 
din Asia și Africa, oameni de 
cultură, ziariști, studenți in
dieni care studiază în țara 
noastră.

Au fost de față R. D. Chak- 
ravarty, însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al Indiei în 
R. P. Romînă, membri ai am
basadei, precum și alți membri 
ai corpului diplomatic.

★
Speake-rul Camerei Comunelor, 

Harry Hylton-Foster, a trimis pre
ședintelui Marii Adunări Naționa
le a Republicii Populare Romine, 
Ștefan Voitec, o telegramă prin 
care mulțumește pentru mesajul 
de condoleanțe în legătură cu în
cetarea din viață a lui Hugh Gaits- 
kell.

★
Profesorii Ion Creangă și 

Ion Șandru, rectorul și prorec
torul universității „Al. L 
Cuza", precum și prof. Gavril 
Istrate. decanul facultății de 
filologie a acestei instituții de 
învățămînt superior, au pără
sit vineri lașul, plecînd spre 
Italia, pentru a conferenția la 
Universitatea din Padua în 
cadrul înțelegerii de colabo
rare reciprocă între cele două 
universități.

★
La Consiliul local al sindi

catelor din orașul Cluj a avut 
loc o ședință de lucru în legă
tură cu îmbunătățirea tehnolo
giei în turnătoriile din între
prinderile regiunii. Au parti
cipat ingineri din secțiile de 
turnătorie ale întreprinderilor 
precum și cadre didactice de la 
Institutul Politehnic și Uni
versitatea din Cluj. Cu acest 
prilej, au fost discutate unele 
probleme privind mai buna 
folosire a nisipurilor în proce
sul de formare în turnătorii.

(Agerpres)

luni), în programele analitice 
sînt prevăzute și scurte infor
mări privind tehnica nouă: 
despre mașini electrice speci
ale (selsine, motoare sincrone 
cu colector, motoare electrice 
cu 4 viteze, tuburi electronice 
cu aprindere automată, cele 
mai noi metode de turnare, de 
forjare, mașini unelte cu co
menzi hidraulice, mecanice și 
electronice etc.).

Discuțiile purtate în consfă
tuire au fost rodnice. Ele au 
constituit un interesant schimb 
de experiență între cei che
mați să asigure un conținut 
corespunzător, eficace învăță- 
mîntului profesional, arătînd 
că sînt mulți lectori ce depun 
în acest scop strădanii meri
torii.

— Efectul, spunea tovarășul 
Cicerone Gorunescu, inginer 
șef de producție, se simte în 
lărgirea orizontului cultural- 
tehnic al muncitorilor, în fap
tul că, sub conducerea organi
zației de partid, ei rezolvă an 
de an tot mai bine sarcinile de 
plan ale uzinei. Faptul că în 
1962 au promovat în categorii 
superioare de încadrare 500 de 
muncitori este o dovadă în 
plus.

Este necesar să se acorde 
însă și pe viitor atenție modu
lui în care inginerii, maiștrii 
și tehnicienii prezintă în fața 
tinerilor lecțiile, ce fac pen
tru ca acestea să fie însușite și 
aplicate de către tineri în pro
cesul de producție. Cu toate 
rezultatele bune obținute în 
direcția legării lecțiilor de 
specificul fiecărei secții, în u- 
nele programe analitice mai 
sînt trecute probleme teo
retice generale, lucruri pe 
care le-au mai auzit tinerii în 
școala profesională, ori cu alte 
prilejuri. Firește că asemenea 
lecții cu caracter general vor 
trebui eliminate. Legarea te
meinică a învățămîntului pro
fesional de nevoile concrete ale 
producției este cerută de în
săși sarcinile sporite de plan. 
Anul acesta producția globală 
a uzinei va trebui să crească 
cu 19,9 la sută, producția mar
fă cu 16 la sută, iar producti
vitatea muncii cu 17 la sută. 
Este clar că asemenea sarcini 
le pot realiza, în condițiile cele 
mai bune, muncitori cu un bo
gat bagaj de cunoștințe profe
sionale, cu un nivel tehnic ri
dicat.

Comitetului U.T.M. pe uzină 
(secretar tov. Șerban Gheor
ghe) îi revine un rol important 
în această privință. Mobilizînd 
în continuare pe tineri la 
cursuri, el are datoria să se o- 
cupe în același timp mai mult 
de conținutul acestora, să ve
gheze la predarea lecțiilor în 
cele mai bune condiții.

Crește numărul depunătorilor

la CE. C.

Depunerile la C.E.C. In regiunea 
iași sînt In continuă creștere. In 
zilele care au trecut din luna ia
nuarie populația a depus Ia casele 
de economii cu peste 15 milioane 
de lei mai mult iată de aceeași 
perioadă a anului trecut.

Totodată, a sporit și numărul, 
depunătorilor. în prezent, în re
giunea Iași, din trei locuitori, 
unul este posesor al libretului 
C.E.C.

(Agerpres)

DE PESTE HOTARE • DE PESTE HOTARE
întîlnire sovieto-americană 

consacrată încetării 
experiențelor cu arma atomică

WASHINGTON 25 (Ager
pres. — TASS transmite: La 
24 ianuarie la New York a 
avut loc cea de-a 7-a întîlnire 
a lui N. T. Fedorenko, repre
zentantul U.R.S.S. în O.N.U., și 
a lui S. K. Țarapkin, reprezen
tantul Uniunii Sovietice în Co
mitetul celor 18 state pentru 
dezarmare, cu W. Foster, di
rectorul Agenției pentru de
zarmare și control asupra ar
mamentelor, și Ch. Stelle, loc- 
țitor al delegatului S.U.A. în 
Comitetul celor 18 state pen
tru dezarmare. La întîlnire 
a participat de asemenea 
Ormsby Gore, ambasadorul 
Marii Britanii în S.U.A. întîl- 
nirea a fost consacrată discu
tării problemei încetării expe
riențelor cu arma nucleară.

Următoarea întîlnire a fost 
fixată pentru 25 ianuarie.Grecia: Manifestare cu prilejul aniversării Unirii Țării tainești cu Moldova

ATENA 25. — Coresponden
tul Agerpres, Al. Gheorghiu, 
transmite :

Cu prilejul aniversării Uni
rii Țării Romînești cu Moldo
va, Liga de prietenie greco- 
romînă a organizat joi seara o 
manifestare la sediul ligii, la 
care a luat cuvîntul prof. Roza 
Imvriotis. După ce a înfățișat

Recepție la ambasada
R. P. Romine din Budapesta
BUDAPESTA 25. — Cores

pondentul Agerpres transmite: 
Cu prilejul celei de-a 15-a ani
versări a Tratatului de priete
nie, colaborare și asistență 
mutuală între R. P. Romînă și 
R. P. Ungară, tov. Mihail Ro- 
șianu, ambasadorul R.P.R. la 
Budapesta, a oferit o recepție 
în saloanele ambasadei.

La recepție au participat 
Somogyi Miclos, membru în 
Biroul Politic al C.C. al 
P.M.S.U.. președintele Consi
liului Central al Sindicatelor, 
Nyers Reszo, membru supleant 
în Biroul Politic al C.C. al

Cuvîntarea premierului Nehru
DELHI 25 (Agerpres). — Luind 

cuvîntul în cadrul dezbaterilor 
parlamentare, primul ministru Ne
hru a cerut parlamentului să caute 
fără încetare o modalitate de a re
glementa pe cale pașnică litigiul 
de frontieră. El a afirmat că gu
vernul indian a acceptat în prin
cipiu propunerile conferinței de la 
Colombo, subliniind totodată că 
guvernul Indiei Continuă să se pro
nunțe pentru restabilirea statu 
quo-ului care a existat la frontiera 
dintre India și China la 8 septem
brie 1962.

Politica neaderării la blocuri 
contribuie la destinderea încordă
rii internaționale, la cauza păcii 
generale, se spune în circulara pri
mului ministru Nehru, pe care, 
după cum anunță ziarele a adre
sat-o miniștrilor principali ai sta
telor indiene. Nehru a îndemnat 
să se respingă încercările de a 
submina politica indiană de neu
tralitate și de a lega țara la re
morca alianțelor militare ale Oc
cidentului.

Dezbaterile care s-au deschis în 
Parlamentul Indiei în legătură cu 
propunerile conferinței de la Co- 
lombo.în ceea ce privește regle
mentarea conflictului de frontieră 
indiano-chinez se desfășoară în 
condițiile unei noi ofensive a reac- 
țiunii, care cere respingerea totală 
a propunerilor conferinței.

Propunerile conferinței de la 
Colombo și lămuririle pe mar

La a 13-a aniversare
a Republicii

Astăzi se împlinesc 13 ani de la 
proclamarea Republicii india. A- 
cesj eveniment, care a avut loc

în fotografie : vedere din centrul orașului Calcutta.

Tratative importante 
pentru cauza păcii

OTTAWA 25 (Agerpres). - 
„Schimbul de mesaje dintre 
președintele Kennedy și pre
mierul Hrușciov și tratativele 
americanilor, rușilor și engle
zilor ce se desfășoară la Wa
shington cu scopul de a se a- 
junge la un acord asupra con
dițiilor încetării experiențelor 
nucleare, au o uriașă impor
tanță”, a declarat în Camera 
Comunelor la 24 ianuarie H. 
Green, ministrul afacerilor 
externe al Canadei.

Este foarte important să se 
obțină un acord în această

LONDRA: Cocteil în 
comerciale a 

LONDRA. — Un grup de oameni 
de afaceri englezi a organizat în 
seara zilei de 22 ianuarie, in sa-

lupta pentru Unirea Țării Ro
mînești cu Moldova, vorbitoa
rea s-a ocupat pe larg de ma
rile realizări ale poporului ro
mîn în cei 18 ani de la elibe
rarea României.

La manifestare a luat, de a- 
semenea, cuvîntul ambasado
rul R.P. Romine la Atena Mir
cea Bălănescu.

P.M.S.U., secretar al C.C. al 
P.M.S.U., Czinege Lajos, mem
bru supleant în Biroul Politic 
al C.C. al P.M.S.U., ministrul 
apărării naționale. Nagy Da
niel, vicepreședinte al Consi
liului Prezidențial, Kiss Karo- 
ly, secretar al Consiliului Pre
zidențial, Vass Istvanne, vice
președinte al Adunării de Stat 
a R. P. Ungare, Peter Janos, 
ministru de .externe, membri 
ai C.C. al P.M.S.U. și ai gu
vernului, reprezentanți ai vie
ții culturale, șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditați la 
Budapesta.

ginea lor, a declarat,în cuvîntarea 
sa rostită în Camera Populară, 
A. K. Gopalan, liderul fracțiunii 
comuniste constituie o bază rezo
nabilă pentru începerea tratative
lor. Adepții rezolvării conflictului 
pe cale armată, pe calea sporirii 
puterii militare a țării, pe seama 
primirii ajutorului din Occident,' 
trebuie să înțeleagă că acest aju
tor este folosit ca mijloc de pre
siuni asupra Indiei, a spus A. K. 
Gopalan.

U. N. Dhebar, membru al parti
dului Congresul Național Indian, a 
arătat că cei care se pronunță îm
potriva propunerilor conferinței de 
la Colombo iau, de fapt, atitudine 
pentru rezolvarea conflictului pe 
cale militară.

Camera Populară a Parlamentu
lui indian a aprobat cu o majori
tate covîrșitoare de voturi politica 
guvernului Nehru în problema re
glementării pașnice a conflictului 
de frontieră dintre India și R. P. 
Chineză.

La Delhi s-a creat Comitetul de 
luptă pentru neangajare, democra
ție și socialism, din care fac parte 

) deputați ai parlamentului, repre
zentanți de frunte ai vieții politice 
și obștești din țară. Comitetul îșl 
propune drept principală sarcină 
să grupeze într-un singur front 
pe toți patrioții Indieni în lupta 
împotriva forțelor reacționare 
care cer să se renunțe la politica 
r.eangajării.

puțină vreme după cucerirea inde
pendenței țării, a marcat un mo
ment important în lupta poporului 

problemă a declarat el. Dacă 
se Va obține un acord cu pri
vire la încetarea experiențelor, 
se va crea posibilitatea re
glementării altor probleme le
gate de dezarmare.

H. Green a menționat peri
colul care amenință orașele 
canadiene în cazul izbucnirii 
unui conflict nuclear. Canada, 
a declarat el, este foarte inte
resată în înfăptuirea dezarmă
rii. Guvernul consideră că și 
Canada poate contribui la re
zolvarea acestei probleme. '

cinstea delegației
R. P. Romine
Ioanele hotelului Claridges, din 
Londra, un cocteil în cinstea dele
gației comerciale romîne, conduse 
de Gheorghe Nistor, secretar ge
neral la Ministerul Industriei Con
strucțiilor.

Au luat parte dl. Allan Green, 
ministru de stat al comerțului, lor
dul Botthby, președintele grupului 
parlamentar pentru comerțul Est- 
Vest, lordul Kilmarnock, președin
tele Camerei de Comerț din Lon
dra, conducători de întreprinderi 
industriale și comerciale.

Au fost de fată Alexandru Lăză- 
reanu, ministrul R. P. Romîne la 
Londra, Constantin Radulescu, șe
ful Agenției economice, și alți 
membri ai oficiului.

în timpul cocteilului, care a de
curs într-o atmosferă cordială au 
rostit cuvîntări ministrul de stat 
al comerțului, Allan Green, lordul 
Boothby și dl. C. E. Lumb, preșe
dintele întreprinderii Consolidatet 
Faundry Plant, care s-au pronunțat 
pentru dezvoltarea comerțului an- 
glo-romîn.

A răspuns Gheorghe Nistor, care 
a arătat dorința părții romîne de a 
dezvolta relațiile economice romî- 
no-engleze pe o bază reciproc 
avantajoasă.

-----------•-----------Scrisoarea lui Cin En-lai către S. Bandaranaike
PEKIN 25 (Agerpres). — 

Guvernul chinez acceptă în 
principiu propunerile elabora
te la conferința celor șase sta
te de la Colombo, drept bază 
inițială pentru o întîlnire a 
reprezentanților oficiali ai R. 
P. Chineze și Indiei în vederea 
examinării problemelor pri
vind consolidarea stării de în
cetare a focului și dezangaja
rea forțelor armate ale ambe
lor țări și pentru a se contri
bui la sprijinirea tratativelor 
dintre China și India. Despre 
aceasta se arată într-o scrisoa
re a premierului Consiliului 
de Stat al R. P. Chineze, Ciu 
En-lai, adresată la 19 ianuarie 
d-nei S. Bandaranaike, primul 
ministru al Ceylonului.

Relevînd că guvernul R. P. 
Chineze a sprijinit totdeauna 
eforturile pașnice ale țărilor 
participante la conferința de 
la Colombo, Ciu En-lai arată 
că cel mai important lucru 
pentru obținerea soluționării 
pașnice a problemei frontierei 
chino-indiene îl constituie în 
prezent începerea cît mai 
grabnică a tratativelor între 
R. P. Chineză și India. în a- 
ceastă scrisoare, care a fost 
transmisă de agenția China 
Nouă se arată că partea chi
neză este gata — ca răspuns 
la chemarea pașnică a confe
rinței de la Colombo — să fa
că încă un pas înainte pe ca
lea concilierii — să nu creeze 
într-o serie de regiuni de fron
tieră posturi adminstrative, cu 
condiția Ca în aceste regiuni 
să nu fie trimis personal ad
ministrativ și trupe aparținînd 
Indiei

India
indian pentru înlăturarea urmărilor 
dominației colonialismului britanic, 
pentru o dezvoltare liberă.

Prietenia și colaborarea 

frățească romîno-polonă

■
 e împlinesc astăzi 

14 ani de la sem
narea Tratatului 
de prietenie, co
laborare și asi
stență mutuală 
dintre Republica 

Populară Romînă și Republica 
Populară Polonă.

Prietenia romîno-polonă are 
rădăcini adinei în trecutul 
istoric. Faptul că popoarele 
Poloniei și României au pășit 
împreună pe calea luminoasă 
a socialismului, în comunita
tea frățească a țărilor socia
liste, a dat legăturilor de prie
tenie dintre popoarele noastre 
un conținut calitativ nou, mai 
bogat și mai profund, priete
nia frățească, alianța inde
structibilă. colaborarea — con
sfințite de Tratatul romîno- 

polon — se întemeiază pe ata
șamentul comun față de princi
piile internaționalismului pro
letar, pe comunitatea interese
lor fundamentale și a țelurilor 
socialiste ale popoarelor noa
stre.

Cu caldă simpatie și dragoste 
urmărește poporul nostru rea
lizările de seamă dobîndite de 
poporul polonez, sub conduce
rea Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, în făurirea vie
ții noi, socialiste. Rod al mun
cii creatoare a poporului liber, 
succesele popoarelor romîn și 
polonez ca și cele ale popoa
relor celorlalte țări socialiste, 
sînt inseparabil legate de a- 
vantajele relațiilor de colabo
rare și într-ajutorare tovără
șească din cadrul lagărului so
cialist și, în primul rînd, de a- 
jutorul multilateral al Uniunii 
Sovietice.

In anii care au trecut de la 
semnarea Tratatului, relațiile 
de colaborare tovărășească și 
întrajutorare frățească dintre 
țările și popoarele noastre s-au 
adîncit necontenit în interesul 
ambelor popoare și al întăririi 
unității marii comunități a ță
rilor socialiste, în interesul 
păcii și colaborării internațio
nale.

Succesele economiei U.R.S.S. 
în 1962

MOSCOVA. — Industria 
Uniunii Sovietice a depășit pla
nul pe anul 1962. Potrivit da
telor preliminare, producția 
industrială a crescut cu 9,5 la 
sută în comparație cu anul 
1961. Volumul producției in
dustriei sovietice a reprezentat 
aproximativ 63 la sută din 
producția S.U.A. (în anul 1957 
— 47 la sută). Direcția centra
lă de statistică a comunicat 
la 25 ianuarie că în ultimii

Conferința de presă 

a președintelui S* LL A»
WASHINGTON 25 (Agerpres).— 

La 24 ianuarie a avut Ioc obiș
nuita conferință de presă a preșe
dintelui Kennedy, care a început 
cu o declarație pregătită dinainte. 
Această declarație, invocînd ca 
„sperietoare" răsuflatul „argu
ment" al unui pretins „pericol co- 
munsit", constituie de fapt un apel 
insistent la „unitatea" Occidentu
lui, firește sub conducere ameri
cană.

Corespondenții au manifestat un 
mare interes față de problema in
terzicerii experiențelor nucleare. 
Răspunzînd la întrebări, președin
tele a subliniat că trebuie, în pri
mul rînd, să se încerce să se a- 
jungă la o înțelegere asupra amă
nuntelor unui asemenea acord și 
că tratative în acest sens se des
fășoară în prezent între Uniunea 
Sovietică, Anglia și Statele Unite.

El și-a exprimat speranța, că, 
dacă se va ajunge la o înțelegere, 
și alte țări se vor alătura la acor
dul asupra interzicerii experiențe
lor nucleare. „Dacă alte țări îl vor 
semna, a spus Kennedy, desigur 
va fi realizat un mare progres". 
Dar dacă alte țări nu-1 vor semna 
și vor începe experiențe, a spus 
el în continuare, vom fi nevoiți să 
stabilim dacă aceasta anulează sau 
nu acordul.

întrebat dacă vede posibilități 
de compromis între propunerea lui 
N. S. Hrușciov cu privire la trei 
inspecții la fața locului și cele 
8—10 inspecții pe care președin
tele Ie consideră suficiente, el a 
răspuns că nu este vorba numai

PE S
BELGRAD. — La 24 ianuarie la 

Belgrad a avut loc o gală de filme 
romînești organizată de Comisia 
Iugoslavă pentru Relațiile Cultu
rale cu Străinătatea la care au 
fost prezentate filmul artistic : 
„Străzile au amintiri" și filmele 
documentare : „Pelicanii" și „Co
locviul de civilizații balcanice". Au 
participat Drago Vucinici, secreta
rul Comisiei Iugoslave pentru Re
lațiile Culturale cu Străinătatea, 
reprezentanți ai secretariatului de 
stat pentru afacerile externe al 
R. P. F. Iugoslavia, numeroase 
personalități culturale iugoslave, 
șefi ai unor oficii diplomatice.

• HANOI. — în curs de 11 luni 
ale anului 1962 partioții sud-viet- 
namezi au ucis, rănit și au făcut 
prizonieri peste 36 000 de soldați 
și ofițeri din detașamentele de 
represalii, între care peste 300 de 
militari americani, anunță agenția 
„Eliberarea". Patrioții au doborît 
55 de avioane și elicoptere ameri
cane, au distrus numeroase alte 
mijloace tehnice militare, au li
chidat 1 200 din așa-numitele „sate 
strategice", adică aproape jumă
tate din satele create de autori
tățile sud-vietnameze din anul

O contribuție de mare în
semnătate la întărirea priete
niei și colaborării frățești ro- 
mîno-polone au adus-o vizitele 
reciproce ale conducătorilor de 
partid și de stat din cele două 
țări.

Se dezvoltă continuu schim
burile comerciale reciproce. Se 
extind, de asemenea, relațiile 
de colaborare culturală, teh- 
nico-științifică.

împreună cu celelalte țări 
socialiste și în colaborare cu 
toate forțele iubitoare de pace, 
R. P. Romînă și R. P. Polonă 
militează neobosit pentru re
glementarea pe calea tratati
velor a problemelor internațio
nale litigioase, pentru promo
varea principiilor coexistenței 
pașnice, pentru înfăptuirea 
dezarmării generale și totale. 
Cele două țări ale noastre se 
pronunță cu hotărîre pentru 
încheierea Tratatului de pace 
cu Germania și normalizarea 
situației în Berlinul occidental, 
acordând întregul lor sprijin 
propunerilor U.R.S.S. și R.D.G. 
de rezolvarea acestei probleme. 
Polonia și Romînia au prezen
tat propuneri de larg răsunet 
internațional pentru crearea 
unor zone denuclearizate în 
Europa centrală și regiunea 
Balcanilor.

Cu prilejul celei de-a 14-a 
aniversări a Tratatului ro- 
mîno-polon, poporul nostru, 
tînăra noastră generație, adre
sează poporului frate polon, 
tineretului polonez un cald și 
prietenesc salut și le urează 
din adîncul inimii noi și mari 
succese în construirea socialis
mului și apărarea păcii. Po
porul nostru își exprimă con
vingerea că prietenia și colabo
rarea romîno-polonă se vor 
dezvolta tot mai mult, în in
teresul nostru comun, al între
gului lagăr socialist, în numele 
triumfului măreței cauze a so
cialismului și păcii.

patru ani, producția globală a 
industriei a sporit cu 45 la 
sută în loc de 39 la sută, cît 
prevede planul septenal pen
tru această perioadă. Potrivit 
datelor preliminare, venitul 
național al U.R.S.S. a fost de 
161,5 miliarde ruble, ceea ce 
reprezintă o creștere de 6 la 
sută (aproximativ 9 miliarde 
ruble) în comparație cu anul 
1961.

de problema inspecției la fața lo
cului, ci și a amplasării și numă
rului aparatelor automate. Se pu
ne, de asemenea, problema liber
tății de mișcare pe care o vor a- 
vea inspectorii.

Kennedy a apreciat ca foarte 
important faptul că a fost acceptat 
principiul inspecției la fața locu
lui și, a declarat el, de aceea 
S.U.A. participă la aceste tratati
ve la nivel înalt. „Sintem foarte 
interesați în continuarea tratative
lor și în succesul lor" — a decla
rat președintele.

In ultima vreme, în Senatul a- 
merican și în presa americană s-a 
făcut zarvă în legătură cu o pre
tinsă „sporire a puterii militare 
soveitice" în Cuba. Solicitat să 
comenteze declarațiile făcute în 
acest sens, președintele a declarat 
că nu există dovezi că în Cuba 
s-ar introduce armament ofensiv.

Expunînd poziția S.U.A. în pri
vința Pieței comune europene, 
Kennedy a spus că S.U.A. nu in
tenționează să se asocieze Ia acea
sta. Statele Unite vor să se înțe
leagă cu Piața comună pentru a 
asigura accesul mărfurilor ameri
cane în țările respective. S.U.A. 
intenționează să ajungă Ia un a- 
cord în această chestiune cu alte 
țări nemembre ale Pieței comune. 
Președintele a declarat că S.U.A. 
sprijină aderarea Angliei la Piața 
comună. „Aș fi foarte nemulțumit, 
a subliniat Kennedy, dacă astăzi, 
cînd Europa a devenit puternică 
și viabilă, Europa și Statele Unite 
ar porni pe căi diferite...".

CURT
1962. In prezent, arată agenția, 
forțele patriotice din Vietnamul 
de sud controlează două treimi din 
teritoriul tării,

ATENA. — După cum anun
ță ziarul „Avghi”, Ia Atena a 
avut loc o ședință a Comitetului 
Executiv al partidului Uniunea 
democrată de stingă (E.D.A.) la 
care a fost discutată situația po
litică internă din țară.

Demascînd tactica scizionistă a 
liderilor „Uniunii de centru”, 
Comitetul Executiv al E.D.A. a 
cerut forțelor democratice din 
țară să fie unite. El a făcut, de 
asemenea, apel la intensificarea 
luptei populare de masă pentru 
zădărnicirea planurilor reacțiu- 
nii, pentru crearea unui guvern 
nou, capabil să efectueze noi a" 
legeri libere pe baza sistemului 
electoral de simplă proporționa- 
litate, pentru sprijinirea reven
dicărilor economice și politice 
ale poporului.
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