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Adunări _
cetățenești Sfatul popular• BACĂU. — Comuna Pă- străveni din raionul Tg. Neamț numără peste 1180 familii de colectiviști. Gospodăria colectivă de aici, una din cele mai vechi din raion, posedă un fond de bază de peste 3 700 000 lei, iar averea obștească depășește 4 500 000 lei. A fost. construit un magazin alimentar și de produse textile, care, împreună cu alte 7 unități ale cooperației de consum, desfac anual mărfuri în valoare de peste 2 300 000 Iei. S-a dat în folosință un club dotat cu aparate de proiecție cinematografică și televizor. 350 săteni s-au mutat în case noi, ridicate din veniturile realizate în gospodăria colectivă.Despre toate acestea și despre alte înfăptuiri au discutat cei 400 de colectiviști care au participat la recenta adunare cetățenească care a avut loc la clubul G.A.C. din Pă- străveni, cu prilejul apropiatelor alegeri de la 3 martie. Asemenea adunări cetățenești au avut loc pînă acum în 487 localități rurale din regiunea Bacău.

în viața comunei

Votez întîia dată
De la școală, de departe 
Iți trimit măicuță carte 
Să-ți dau veste minunată 
Că votez întîia dată.

amenii vin la 
tul popular cu 
mai felurite 
buri. Cu cite 
buri nu vin,

sta- 
cele 
tie- 
tie- 

de

• BAIA MARE. — 33 localuri noi de școală, 28 biblioteci comunale, zece case de naștere, numeroase localități electrificate și radioficate, zeci de magazine, cămine culturale, dispensare medicale — iată numai cîteva din realizările înfăptuite în anii din urmii în raionul Sighet.Despre asemenea realizări, ca și despre cele obținute în sporirea producției agricole și ridicarea nivelului de trai au vorbit numeroși cetățeni care au luat cuvîntul la adunările ce au avut loc în comunele Bociocoi, Budești, Ocna Șuga- tag, Oncești, Strîmtura și altele, pentru susținerea candi- daților propuși în alegerile de deputați de la 3 martie. Numeroși deputați — care fost propuși din prezentat cu acest de seamă asupra lor pe anul trecut cutat cu alegătorii țile de realizare a unor noi propuneri privind mai buna gospodărire a localităților.
(Agerpres)

au nou — au prilej dări activității și au dis- posibilită-

pildă, colectiviștii 
la sfatul popular 

din comuna Smeeni. Se întîl- 
nesc pe uliță :

— încotro, tovarășe Bănică?
— La sfat, cu treburi...
— Dar, dumneata, tovarășe 

Enache ?...
— Tot la sfat...
Expresia aceasta prescurtată 

a devenit foarte obișnuită. O 
poți auzi pe ulițele oricărui sat 
din țara noastră: Sfatul popular 
și-a cîștigat, în rîndul oameni
lor muncii, o mare încredere, 
se bucură de un mare presti
giu. Lui i se adresează oameni) 
cu cele mai diferite probleme, 
și alături de deputați iau parte 
la rezolvarea numeroaselor tre
buri obștești. Sfatului popular 
îi sînt adresate multe propu 
neri, îi sînt sugerate acțiuni 
gospodărești iolositoare, toate 
pornite din partea cetățenilo,, 
contribuind la buna gospodăriră 
a satului. Ia înfrumusețarea lui. 
Președintele gospodăriei colec
tive din Smeeni, inginerul a- 
gtonom Ion Teșu, spune despre 
sfatul popular că este un slat 
major al comunei. $i lucrul a- 
cesta este adevărat. Sfatul 
popular, prin preocupările sale, 
prin acțiunile pe care Ie iniți
ază și le organizează, sprijinit 
de masa colectiviștilor, seamănă 
cu un stat major al treburilor 
obștești.

In comuna Smeeni, pătrunzi 
pe o șosea asfaltată care se des
parte din drumul Buzăului spre 
Brăila, asfaltat și el. Centrul 
satului, fără exagerare, aduce a 
centru de orășel. Clădiri mo
derne, și pe o parte și pe alta 
a șoselei, începînd cu edificiul 
căminului cultural, continuînd 
pe aceeași parte, cu un teatru 
în aer liber construit în mijlo
cul unui parc. Vine Ia rînd spi
talul comunal, clădire cu etaj, 
cu ferestre largi orientate spre 
sud, în stare să primească tot 
soarele în încăperile spațioase. 
Peste drum, șase case tip, con
struite pentru inginerii agro-

nomi și medicii comunei, Jnsu- 
mind 12 apartamente confor
tabile, Pe acoperișurile de țiglă, 
păienjeniș de antene de radio 
și televizoare. De altfel acest 
păienjeniș este o caracteristică 
a Smeenilor; majoritatea co
lectiviștilor au aparate de 
radio sau sînt abonații stației 
de radioamplificare. Dar să 
mergem mai departe: școala 
elementară de 8 ani cu 8 săli 
de clasă, construită după minu
țioase planuri arhitectonice > 
baia comunală, restaurantul, 
magazinul universal, care prin 
aspectul său n-ar face de ru
șine un centru urban, apoi se
diul gospodăriei colective —• 
clădire cu un etaj — și în fața 
lui sediul S.M.T. Adăugăm Ia 
toate acestea cele 250 de case 
noi ale colectiviștilor, ridicate 
în ultimii ani din veniturile ob
ținute prip munca lor în gos
podărie.

Toate aceste realizări ale co
munei sînt rodul muncii entu
ziaste a oamenilor, o muncă al 
cărei organizator a fost sfatul 
popular.

— Numai la temelia clădiri
lor

Anii mei, măicuță dragă, 
Sînt ca vișinii-n livadă 
Ce se-nalță către soare — 
Numai cîntec, numai floare.

Scriu, învăț neîncetat 
S-ajung doctoriță-n sat. 
Azi, în prag de dimineață. 
Dau întîiul vot din viață.

Sâ-nfloreascâ-n largul zării 
Toate visurile țării, 
Inălțate-n zarea lină 
De-a partidului lumină.

FLORICA JUCĂLEA 
elevă

55 Luna cărții la sate“
„Luna cărții la 

sate” a prilejuit și 
în Dobrogea nume
roase și variate ma
nifestări : seri lite
rare, recenzii, seri 
de întrebări și răs
punsuri pe margi
nea cărților citite, 
întîlniri între scri
itori și cititori. De 
o largă popularita
te s-a bucurat car
tea agrozootehnică.

O statistică întoc
mită ia biblioteca 
regională arată că 
in această lună, în 
satele regiunii s-au 
citit circa 80 000 
cărți de literatură 
politică, beletristică 
și agrozootehnică — 
aproape de două ori 
mai multe decît în 
luna februarie a a- 
nului trecut. Pentru 
îmbogățirea biblio-

tecilor personale, 
colectiviștii și me
canizatorii au în
cheiat în această 
perioadă cu coope
rativele de consum 
din regiune 1 800 de 
contracte de vinza- 
re-cumpărare a căr
ților, contracte ce 
totalizează aproape 
200 000 lei.

(Agerpres)

MANIFESTĂRI
CULTURAL ARTISTICE

căminului cultural și
DIONISIE ȘINCAN

(Continuare în pag. a Ul-a)

In această săptămî- 
nă, în majoritatea co
munelor din raionul 
Brăila au avut loc nu
meroase manifestări 
cultural-artistice, or
ganizate de comitetele 
orășenesc și raional 
pentru cultură și arfă. 
Astfel, un număr de 30 
de conferențiari s-au 
deplasat în comunele 
Ciucea, Valea Cînepii, 
Viziru, Măicănești,

Gulianca, Movila Mi- 
resii, Însurăței și alte
le uncie au susținut 
conferințele „Alegerile 
din trecut și astăzi”, 
„Viața nouă în satele 
patriei noastre" ele. 
De asemenea, 5 bri
găzi științifice au făcut 
deplasări în comunele 
Cazasu, Tudor Vladi- 
mirescu, Chișcani, 
Scorțaru și Movila Mi- 
resii, unde au răspuns

la o seamă de între
bări puse de colecti
viști. La toate aceste 
manifestări au partici
pat și un mare număr 
de tineri colectiviști 
Care la 3 martie vor 
vota pentru prima da
tă. Toate aceste mani
festări au fost urmate 
de frumoase programe 
artistice.

T. OANCEA

Maistrul instructor Dumitru 
Aldea de la Școala profesio
nală „Partizanul roșu" din 
Brașov este mulțumit. Ele
vele anului ID — „Țesătorie" 
— îi prezintă la control ca
iete de practică bine întoc
mite, dovedind că și-au în
sușit temeinic cunoștințele 

predate.

Foto: N. ST E LORI AN

La gospodăria colectivă din comuna Ardusat, regiunea Maramureș, a avut loc un schimb de experiență pe tema sporirii producției de legume și creșterea animalelor, la care au participat peste 100 de colectiviste din raionul Șomcuta.După ce au ascultat referatele privind organizarea muncii în gospodăria din Ardusat, despre contribuția femeilor și metodele folosite de acestea pentru sporirea producției legumicole și animaliere, participantele la schimbul de experiență au vizitat sera și sectorul zootehnic al gospodăriei.
CANDIDA ȚI AI F. D. P.

Vă prezentăm citiva dintre tinerii 
în alegerile de la 3 martie, 
vicepreședinte al G.A.C. „Filimon Strbu" 
comuna 
în circumscripția electorală nr. 
Galbenu. Alegătorii l-au propus 
dovadă a încrederii de care se 
mună. La realizările înfăptuite 
ștesc, printre care se ailă amenajarea unui iaz 
comunal, stringerea a 70 tone Her vechi, to
varășul Tudor a contribuit efectiv.

Colectivista STELA LOGA din brigada a 
Vl-a a G.A.C. „23 August" a fost propusă să 
candideze în circumscripția a VI-a a comunei

Ajutăm să crească
schimbul de miine

Cum îndrumă organizația U T. M. de la 
Uzinele „23 AugusV din Capitală 

practica ucenicilor

candidați 
ȘTEFAN TUDOR, 

din 
Galbenu, raionul Făurei, candidează 

13 a comunei 
candidat, ca o 
bucură în co
pe tărîm ob-

Fînlenele din raionul Mizil. Oamenii de prin 
partea locului o prețuiesc pentru hărnicia cu 
care muncește în gospodăria colectivă. „Stela 
își ajută cu dragosie tovarășele de muncă, ne 
spunea colectivistul Vasile T. Bozianu, parti
cipă cu însuflețire Ia acțiunile de muncă pa
triotică. O prețuim tare mult și pentru aceste 
calități o vom vota din toată inima".

In circumscripția electorală nr. 21 a comunei 
Jirlău, alegătorii l-au propus pe tinărul briga
dier M. F. RADU. El este un om priceput în 
treburile gospodărești. Colectiviștii din G.A.C. 
Jirlău au numai cuvinte de laudă despre mun
ca Iui. In aceste zile el a îndemnat tinerii ca 
încă de pe acum să participe la începerea lu
crărilor de electrificare. a comunei.

Cine nu-l cunoaște pe tinărul NICOLAE
s—X—V—K—s—s—

PANAIT — directorul școlii din comuna Col- 
ceag a raionului Mizil ? „Un pedagog priceput 
și experimentat care pune tot sufletul în pre
gătirea copiilor — ne spunea despre tovarășul 
Panait, învățătoarea Maria Badea. La fel de 
pasionat se dovedește și în acțiunile obștești. 
Numai un exemplu : în comună se. va ridica un 
mare magazin universal. Aici o contribuție 
consistentă și-o aduc tinerii antrenați de depu
tatul Nicolae Panait, care au descărcat două 
vagoane de ciment și au transportat peste 5 000 
cărămizi. Avem convingerea că în viitoarea sa 
activitate se va dovedi Ia fel de bun gos
podar".

Oameni gospodari, pricepuți și harnici. Oa
meni stimați, înconjurați cu toată încrederea 
de tovarășii lor de muncă.

J

rupul școlar „23 August” din București pregătește cadre calificate pentru uzină. în anii următori, datorită dezvoltăriiimpetuoase a tehnicii, ei vor trebui să conducă agregate modeme, să aplice tehnologii avansate. De aici se desprinde o concluzie : în perioada de școlarizare — ucenicii trebuie temeinic pregătiți.Anul acesta fac practică în uzină 419 ucenici. încă din prima zi de activitate ei au găsit în uzină nu numai căldura cu care colectivul i-a primit, dar și cele mai bune condiții pentru a-și însuși meseria. Pentru organizarea practicii lor au fost luate numeroase măsuri, în uzină a fost creată comisia centrală de muncă practică (fac parte : conducerea școlii, directorul tehnic al uzinei, șefii de secții și sectoare, economiștii principali, tovarăși din serviciul personal, membri ai comitetului U.T.M. și ai comitetului sindicatului) care se ocupă de repartizarea ucenicilor în secții, de trecerea acestora la diferite locuri de muncă cu specific asemănător etc. Conducerea uzinei a stabilit, de asemenea, ca în fiecare secție cel mai bun inginer să se ocupe de practica ucenicilor.Pornind de Ia faptul că viitorii muncitori trebuie pregătiți la nivelul tehnicii noi, repartizarea lor în secții s-a făcut cu mult discernămînt. Elevii anului II lucrează alături de cei mai buni muncitori sau în echipe fruntașe. în general, orientarea a fost ca să-se încredințeze ucenici muncitorilor cu îndelungată experiență, vîrstnici, care au mai pregătit ucenici și au avut rezultate bune. Așa, de exemplu, mun-

citorul vîrstnic, Ștefan Geac — secția vagoane — „profesor” al unui număr mare de tineri muncitori, se ocupă de calificarea lui Constantin Chi- riță, strungarul fruntaș Constantin Olaru — secția mecanică — îndrumă practica elevului Gheorghe Afganiti etc.Cele mai bune echipe au primit, de asemenea, sarcina să se ocupe de pregătirea schimbului de miine. Echipa condusă de Dumitru Dinulescu din turnătoria de oțel, care execută piese de complexitate mare, și lucrează de mai bine de 3 ani sub coeficientul admis de rebut, se ocupă cu multă răspundere de ucenicii Alexandru Ibiceanu și Marin Tudor. A- celași lucru îl fac echipele conduse de Ștefan Zipțer — turnătoria de fontă, Ion Borșa — secția mecanică etc. ,Elevii anului III sînt repartizați (în sectoarele calde) în cele mai bune echipe, iar alții lucrează individual pe mașini (sectoarele prelucrătoare) sub supravegherea directă a maiștrilor. Deși încă ucenici, Constantin Rona (motoare), Dumitru Bîrsan (sculerie), Serghie lachimov (mecanică), Viorel Endușevski, Alexandru Croi- toru, Ștefan Niculescu (cuptoare — turnătoria de oțel) execută lucrări la nivelul celor mai buni muncitori.Printre principalele sale sarcini, comitetul U.T.M. pe uzi-
DUMITRU GHEORGHIȘAN

secretar al comitetului U.T.M.

CORIN CIOBOTARU 
membru în comitetul U.T.M.

Uzinele „23 August" 
București

(Continuare în pag. a V-a)
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Scrisori sosite în cadrul 
concursului nostru

Un fapt obișnuit
La începutul anului, cînd în 

secția strungărie a Uzinelor „Hi
drotehnica" din Brașov a avut loc 
dezbaterea cifrelor de plan, strun
garul Nicolae Prepeliță și-a luat 
angajamentul să realizeze pînă la 
sfîrșitul anului o economie de 
2 000 de lei. In urma defalcării 
planului trimestrial pe mașini, lui 
i-a revenit sarcina de a . executa 
operația de strunjire și debitare 
din bară a unor bucșe de bronz. 
Piese de mare precizie, care cereau 
strungarului cunoștințe temeinice 
în meseria respectivă. Pentru el, 
greu nu era. își cunoaște meseria. 
Existau norme tehnice pe care el 
le putea respecta. Și-ar fi îndepli
nit sarcina de plan, și-ar fi înde
plinit angajamentul și, pentru asta, 
ar fi fost desigur apreciat.

Și totuși, Nicolae Prepeliță și-a 
spus că nu-i bine așa. El a obser
vat lucrînd la bucșe că se pierde 
o mare cantitate de bronz în tim
pul strunjirii. E adevărat, o pier
dere admisă în normele de lucru. 
Admisă pentru că nu exista un 
sistem de lucru care să înlăture 
aceste pierderi. La sistemul aces
ta s-a gîndit mult strungarul Nico

lae Prepeliță, și pînă la urmă l-a 
descoperit, Era vorba de un cuțit 
special pentru debitat economic. 
La fiecare bucșă se cîștigau în a- 
cest fel 6 milimetri din bara de 
bronz. La miile de bucșe pe care 
te avea de făcut, cei 6 milimetri, 
adunați, totalizau o cantitate im
presionantă de bronz, deci o mare 
economie.

în ziua de .15 februarie s-a cons
tatat că strungarul Nicolae Prepe
liță își depășise cu 714 lei angaja
mentul de a economisi in întreg 
anul 1963 suma de. 2 000 de lei.

într-o adunare, deschisă a orga
nizației de partid, el și-a luat un 
nou angajament : încă 8 000 de lei 
să economisească pînă la sfîrșitul 
anului.

Strungarul Nicolae Prepeliță a 
făcut toate acestea în chipul cel 
mai firesc cu putință, adică așa 
cum i-a dictat conștiința lui de 
muncitor, pentru că numai așa 
avea el sentimentul că-și face pe 
deplin datoria.

DUMITRU PETRE 
controlor tehnic de calitate .

Cea mai bună recomandare

■
 iirtdcă primăvara 

se lăsa încă aștep

tată, conducerea 
gospodăriei colec
tive din Gîrliciu- 
Hîrșova îi convo
case pe îngrijitorii 

de animale să găsească o so
luție de economisire a nutrețu
lui. La vreo 10 km de sat, tre- 
cînd cîteva rînduri de bălți și 
un braț al Dunării, se afla o 
insulă de lăstăriș de salcie.

— Să ducem acolo o parte 
dintre oi, a propus cineva.

Patru ciobani s-au oferit să 
meargă cu turma în. baltă. Doi 
oameni mai în vîrstă și doi ti
neri : Niță Miu, Antim Decu, 
Marin Cristea și Voinea Leța. 
întreaga turmă de 700 de oi a 
fost trecută cu barca pînă la 
insulă.

...A trecut aproape o săptă- 
mînă. Ninsese mult, dar asta 
nu-i speria pe ciobani. Intr-o 
dimineață însă prin lăstăriș a 
început să vîjie vîntul, preve
stind vreme rea. Alimentele se 
terminau în seara aceea așa Că 
era nevoie să plece cineva în

sat. Trebuiau doi oameni cel 
puțin.

S-a hotărî! să rămână la tur
mă Marin Cristea și Voinea 
Leța, cei doi tineri. Pe Dunăre 
însă veneau sloiuri mari și doi 
oameni n-au putut trece singuri 
așa că a plecat și al treilea. Cu 
oile a rămas Marin Cristea.

începuse din nou să ningă și 
vîntul se întețea. Marin a a- 
dunat oile roată și a încercat 
să-și facă culcuș lingă o salcie. 
Dar vîntul nu i-a dat pace. Că
tre seară, urla nebunește 
spulberînd zăpada și aruneînd-o 
asupra turmei.

Dar nu asta era cea mai mare 
nenorocire. Viscolul împingea 
turma mînînd-o ba spre mlaș
tină, ba spre apele Dunării. Și... 
oaia e oaie; sare una în baltă, 
sar toate după ea. „Dacă le 
scap, se îneacă ! 700 de oi!“. 
A început să dea ocol turmei, 
căutînd oile în noapte cu pal
mele, sărind înaintea lor cu 
brațele deschise, împingîndu-Ie 
înapoi din spre partea unde Te 
minau vîntul și zăpada.

Singur în mijlocul mlaștinei, 
utemistul Marin Cristea s-a

luptat cu noaptea, cu viscolul, 
cu gerul să apere avutul gos
podăriei colective.

...Dar viscolul n-a încetat nici 
pînă a doua zi. Abia se lumi
nase de ziuă și satul era în pi
cioare. Mulți colectiviști au 
pornit să-l caute. Dar n-au reu
șit. S-au întors seara, frînți de 
oboseală de la marginea mlaș
tinei.

Așa a venit a doua noapte. S> 
vîntul se întețea.

Așa a venit a treia noapte.
înghețat sloi, flămând și lrînt 

de oboseală, omul se întreba; 
„Ce mă fac ? Să plec și eu în 
sat ? Mai era o barcă și asta 
era singura soluție. „Cum o să 
fug ? — și-a răspuns tot el. Dar 
oile ? Am aici 700 de oi... avu
tul colectivei... Cum să Ie las ? 
Ce-o să spună oamenii din sat, 
colectiviștii. Trebuie să-i aș
tept".

Așa a venit a patra noapte.
Abia a cincea zi vîntul s-a 

mai potolit. Cînd barca cu pre
ședintele gospodăriei șl cu 
cîțiva colectiviști a trecut pe 
insulă, l-au găsit pe Cristea

ghemuit în mijlocul turmei. Pa
tru zile și patru nopți pe viscol, 
fără hrană nu ațipise măcar o 
clipă. Nici o oaie nu se pier
duse.

...După cîteva zile, la sediu) 
comitetului de partid al gospo
dăriei colective din Gîrlicîu, în 
adunarea generală, se citea o 
cerere :

„Subsemnatul Marin V. Cri
stea, colectivist, în vîrstă de 
24 de ani, doresc să intru în 
rîndul candidaților de partid. 
Din anul 1957 sînt membru al 
organizației U.T.M. unde am 
învățat să muncesc cu sîrgu- 
ință, să fiu disciplinat, să-mi 
iubesc gospodăria..."

Singură, iapta săvîrșită de 
Marin Cristea cu cîteva zile 
înainte, era însă cea mai bună 
recomandare. Fapta săvîrșită 
de el a venit să adîncească 
convingerea comuniștilor că 
Marin Cristea e un tînăr care 
merită să fie primit în partid. 
Și a fost primit în partid 1

GHINEA COTOROBAI
funcționar

N-â putut sta deoparte

Z
ovarășii de muncă i-au 

strîns mîinile cu bucu
rie, cu dragoste, cu res

pect, felicitîndu-l cu prilejul 
împlinirii a patruzeci de ani de 
muncă și șaizeci de ani de via
ță. Dar poate că semnul celei 
mai mari prețuiri e cuprins în 

lucirile de aur ale steluței de 
Erou al Muncii Socialiste. Ve
niseră și tinerii să-i mulțu
mească pentru grija cu care 
s-a ocupat de creșterea, de 
pregătirea Și educarea lor.

Astfel, maistrul Gheorghe 
Bellu de la Rafinăria nr. 1 Plo
iești și-a luat rămas bun de la 
tovarăși, de la instalație : la 1 
februarie a ieșit la pensie.

Primele zile petrecute acasă 
i s-au părut nefirești. „E drep
tul dumitale la odihnă"—îi 
spuseseră la plecare. Dreptul e, 
intr-adevăr. Dar nu era ușor, 
pentru că patruzeci de ani 
munca fusese nu numai o în
deletnicire, ci o necesitate vi
tală. A dat telefoane cunoscu- 
ților, a primit și a făcut vizite. 
S-a dus la întîlniri cu tinerii, 
le-a vorbit despre luptele pe
troliștilor din februarie 1933. 
despre trecut și despre prezent.

A hotărît să-și consacre și mai 
mult timp activității de depu
tat.

Intr-o sîmbătă s-a trezit de
vreme. A deschis aparatul de 
radio și asculta programul, 
cînd în minte i-a venit, de o 
dată, întrebarea : „In cit sîn- 
tem azi ? In 9 S-a îmbrăcat 
repede și s-a uitat afară. Era o 
vreme urîtă. „Azi începe revi
zia generală a distileriei, și-a 
amintit. In locul meu a rămas 
un tînăr inginer. încă n-are 
experiență. Eu cunosc instala
ția de-atîția ani, știu precis 
unde trebuie umblat. Trebuie 
să-i ajut!“.

Cînd l-au văzut intrînd în 
instalație, echipat pentru mun
că, oamenii s-au bucurat. To
tuși l-au dojenit.

— Nu trebuia să vă deran
jați, tovarășe Bellu...

— Nu-i nici un deranj băieți. 
Numai săptămânile astea, cit 
durează revizia generală... Ne 
apucăm de lucru ?

I
I
I
I 
I 
I
I 
I 
I
I
I
I 
I
I 
I
I

Eroul Muncii Socialiste ră- I 
mine mai departe un exemplu. ■

E. FLORIN 
corespondent a 

ess ora cus ss» araz
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Din creația membrilor cercurilor literare

Bogată activitate 
cultural -educativă

din regiunea Banat

PARTIDULUI
Bucuria de-a trăi i-o datorez Partidului, — 
Și privirile limpezi, descătușate de negura 
orizontului strimt, și sensul fără echivoc 
al acestei vieți tinere.
Și puterea de a discerne și de a ieși din dileme. 
De aceea urc peste vreme
Șî-mi desfășur ritmurile deasupra lumii,
Ca odată cu luminile solare, să între 
în sufletele tuturor semenilor.

Bucuria de a crea i-o datorez Partidului, 
Și suplețea ideilor întruchipate
In liniile construcțiilor,
Și truda laborioasă desenată simplu
In spicele care se leagănă pe cîmpji — 
Toată forța minții și-a harnicelor miini 
l-o dărui Partidului.

TIMOTEI .TURJICAReșița
CÎNTECE

Meșteri de eîntece mari,
un cîntec pentru toți grădinarii pămîntului; 
pentru creșterea griului tînăr ;
pentru arbori și flori.
Un cîntec pentru anotimpul bucuriilor noastre, 
pentru soare și vin ;
un cîntec pentru pionierul ce se visează poet 
în laboratorul cosmic, dincolo de fulgerul 
aștrilor eu forme ciudate.
O mie de cîntece pentru pace, 
puternice și grave
ca vuietul șarjelor reșițene,
și albe ca surîsul cireșilor înfloriți, 
din dealurile Oraviței.
O mie de cîntece pentru pace 
ca o mie de corăbii albe 
pornite în larg.

IGNEA LOGAReșița
Preludiul iubirii

A sosit poștașul I
Și ca întotdeauna la Școala de 
8 ani nr. 10 din Capitală, el este 
asaltat de elevii nerăbdători să 
afle

ADRIAN GRAUR

In cadrul Școlii medij nr.1 din, Suceava se desfășoară o vie activitate cultural-artistică. Se urmărește ca timpul liber al elevilor să fie cît mai judicios planificat. Astfel, pe lîngă faptul că trimestrial se organizează reuniuni cu temă, în școală funcționează nu de mult timp, pe lîngă cercurile de matematică și fizică, existente, cercurile dramatic și foto.Profesorul loan Ștefănescu pune în scenă piesa „Nota zero la purtare" de Octavian Sava. Rolurile au fost distribuite elevilor talentați, fruntași la învățătură.Din inițiativa direcției școlii, fiecare clasă alcătuiește albume cu temă. Dintre acestea cităm : „Omul sovietic cucerește cosmosul", întocmit de clasa a IX-a A, „Aspecte din. industrializarea țării“ de clasa a IX-a C.

ultimele noutăți publicate 
în ziare și reviste.

Foto: GR. PREPELIȚA

EUGEN TEODORU:

Croitor pentru săraci
ele mai multe din 
schițele și ’povesti
rile cuprinse în 
acest volum se 
inspiră din reali
tatea anilor de 
război, tema prin- 

scrierilor lui Eugen 
Prozatorul vrea să

Pe jumătate gesturi, pe jumătate șoapte 
Se cheltuiesc furtunile din noi. 
Ginduriile vin pînă aproape de buze 
Și se întorc înapoi.

îmi silit atît de fierbinți vorbele 
Că neexprimate îmi ard în obraz 
Iar tu mă-ntrebi cite stele-au căzut 
De ieri pină azi.

Uînd ne despărțim
Și interior se destramă,
Timiditatea — vacanță a cuvintelor — 
Ne cere prea multă vamă.

Pe jumătate gesturi, pe jumătate șoapte 
Se cheltuiesc furtunile din noi 
Gînduriie vin pînă aproape de buze 
Și se-ntorc înapoi.

DAMIAN URECHETimișoara I »
Tinerii muzicieni din PiteștiO elegantă sală de teatru arhiplină, în care vreme de trei ore, cîteva sute d6 Oameni au venit să asculte, cu atenția încordată, muzică de Bach, Haydn, Mo

zart, Beethoven interpretată de simpli elevi de școală — iată unul din nenumăratele aspecte ale revoluției noastre culturale.Școala medie de muzică din Pitești, la început elementară, s-a dezvoltat repede, a- jungînd să însumeze peste 400 elevi,, a căror rodnică muncă 
s-a vădit în cadrul recentului concert. Cîntece ca Republică 
măreață vatră de Ion Chires- 
cu, Partid, iubit părinte de Laurențiu Profeta au fost redate cu mult elan tineresc de către cor și orchestră, sub conducerea profesorului Petre Stoian, directorul școlii.O seamă de elemente — u- nele foarte dotate — au interpretat apoi un lung recital de piese instrumentale ale marilor compozitori, stîrnind admirația ascultătorilor. Erau fetițe care nici nu ajungeau la pedalele pianului, băiețași ce cîntau pe niște viori minuscule, pe măsura lor, dar care atacau executau cu nedezmințită.S-au distins mente ca Lucreția G'ioroc, Doina Moraru, Rodica Abălu-

cu hotărîre și o convingereo seamă de ele-

ță, Jeaneta Walter, Mariana Stănescu, Magdalena Albules- cu, Bogdan Georgescu, Andrei Fridman (pian), Tudora Pândele (flaut), George Georgescu (clarinet). N. Codreanu (vioară), E. Văcaru (violoncel). Dacă vor persevera, studiind în același ritm, ei sînt hărăziți unor frumoase succese.Dar ceea ce ne-a impresionat în mod deosebit a fost concertul simfonic din partea a doua a programului: un Rondo de Bach, Mica serenadă de Mozart și o Simfonie de Haydn, Dansul fetelor din baletul „Gayaneh” de Hacia- turian și Rapsodie de Constantin Fanciali. Sînt tot atî- tea piese dificile ce reclamă un anumit nivel artistic de care cei patruzeci de elevi și eleve, în majoritatea lor pionieri, au dovedit că s-au a- propiat în chip simțitor.Dirijorul Stavăr Nistor are meritul de a fi pregătit și organizat acest program simfonic, făcînd totodată și unele izbutite aranjamente pentru formația orchestrală. Am sugera conducerii școlii să coboare cu o treaptă mai jos exigențele de repertoriu, dovedit, pe alocuri, de o execuție dificilă. Succesele nu vor fi cu nimic mai prejos decît cel din seara de concert.
X V. PANDELESCU

obișnuit, 
„Tihaika" 
Nava nu 
ea fiind 

de mo-

• Colectivul Uzi
nei constructoare de 
turbine din Harkov 
aduce o mare contri
buție la dezvoltarea 
energeticii sovietice. 
Puternicele turbine 
cu abur construite a- 
ici sînt instalate la 
zeci de centrale elec
trice din 
Proiectanții
tructorii uzinei 
creat un nou tip 
turbină cu abur 
300 000 kW, care 
uita din cele mai pu
ternice turbine cu un 
singur ax din lume.

• Șantierele nava
le de pe Volga au 
lansat o navă de un 
tip puțin 
denumită 
(„Tăcuta"), 
are elice, 
propulsată
toare cu reacție hi
draulică.

Nava poate trans
porta 30 de călători 
ți poate naviga pe 
cursurile de apă pu
țin adinei, unde navi
gația era pînă acum 
imposibilă, ea puțind 
atinge o viteză consi
derabilă, de aproape 
100 km/h.

U.R.S.S. 
și cons- 

au 
de 
de 

este

■

cipală a 
Teodoru. 
sublinieze in mod deosebit mai 
ales o idee : ororile și suferin
țele acelei epoci crîncene, re
presiunile singeroase, amenin
țarea continuă, d niofții n-alt ' 
reușit să întunece conștiința 
demnității și solidarității uma
ne, să frîngă voința oamenilor 
de a rezista valului de terori 
dezlănțuit de fascism. Surprin
derea -manifestărilor de -revoltă 
spontană, de reacție imediată 
în fața nedreptăților, a actelor 
de cruzime este foarte bine în
fățișată mai ales în două schi
țe „Povestea unei păsări" și 
„Pescarul" — de altfel lucră
rile cele mai izbutite din vo
lum. In prima este vorba de o 
întâmplare petrecută într-un 
orășel din spatele frontului, 
nod de cale ferată prin care se 
perindă interminabile convoaie 
germane. Locuitorilor le deve
nise familiară o priveliște. In 
fiecare zi un vultur enorm, a- 
juns nu se știe cum în acele

locuri, cobora liniștit în piața 
orașului pentru a-și primi tai
nul de hrană. Apoi își lua 
zborul spre a poposi majesiuos, 
tot restul zilei, pe cea mai 
înaltă clădire, silozul, de unde 
veghea parcă la liniștea urbei. 
Pentru necăjiții din oraș, pre
zența uriașei păsări ajunge să 
aibă o semnificație încuraja
toare, emblemă vie a rezîsten- feri la povestirile 
ței și speranței. 11 observă 
însă și un soldat german, care, 
împirts de Un impuls sălbatic, 
ucide pasărea fără a sta. prea 
mult pe ginduri. Faptul de
clanșează o explozie de mînie 
a mulțimii. Trenul nemțesc 
este bombardat cu pietre pină 
la ieșirea din gară. în „Pesca

Muzeul „Theodor Aman";
pera unui pictor ex
pusă in atelierul ar
tistului capătă parcă 
a explicație măi mult. 
Intr-o mare galerie 
înșiruirea de tablouri 
se cere a fi cit mai 
impersonală 'fiindcă

trebuie să slujească diferite Opere 
în egală măsură. O casă memo- 
rială insă, desăvîrșește, prin adău
giri de amănunte neașteptate și 
neînsemnate la prima vedere, o 
imagine pe care, prin contactul cu 
opera, ți-ai iormat-o despre un 
artist. Mai ales cind este o casă 
unde fiecare obiect, fiecare colț, 
începînd cu planul casei și pînă 
la ancadramentele de lemn ale u- 
silor sau mobilele au fost gîndite 
sau lucrate de artistul însuși — 
așa cum se întîmplă cu casa Iui 
Theodor Aman.

Pentru istoria picturii noastre, 
creația lui Theodor Aman alcătu
iește un moment deosebit : astăzi, 
prețuim în Aman pe patriotul în
flăcărai de idealurile revoluționare 
de la 1848, admirator entuziast al 
trecutului de luptă al poporului 
nostru, pe artistul multilateral și 
înzestrat. Pictorul a muncit întrea
ga sa viață. O impresionantă ope
ră de pictor și gravor — mari com
poziții istorice, portrete, scene de 
gen, momente din viata țăranilor 
străbătute de uh sentiment sincer 
de dragoste pentru popor — stă 
alături de activitatea constantă de 
animator cultural și îndrumător al 
unor artiști ce s-au afirmat mai 
tirziu.

Din casa pe care și-a aranjat-o 
Aman, au dispărut, lățind loc mu
zeului. multe din lucrurile care o 
mobilau cindva, mobilele se înși

tuie acum auster în lungul pereți- 
. lor si un preș îți indică drumul 
de urmat. Nu mai este o locuință. 
Dar figura Iui Aman se încheagă 
treptat din autoportrete, dintr-o 
scrisoare, o acuarelă de copilărie, 
o fotografie de maturitate, un b- 
biect folosit cindva. 11 regăsești pe 
pictor în tablourile sale, în predi
lecțiile sale literare — o mică bi
bliotecă închide cărți favorite. în- 
tr-o vitrină un program de con
cert anunță că fiica lui Aman va 
cînta arii de Mozart, alături de ce
lebrul Wiest t simți că în această 
casă a domnit o atmosferă de

runte de aspect rural, cu cărări 
prăfuite tăind un maidan verde de 
iarbă. Fără a fi lucrat cu pasiu
nea de miniaturist pe care picto
rul a aplicat-o altor peisagii din 
aceeași serie, tabloul surprinde cu 
exactitate atmosfera de liniște în
tr-o lumină de seară.

Atelierul mare al pictorului a- 
dupostește plnze care i-au făcut 
celebritatea. Mobilele sînt aceleași 
și recunoști atelierul într-o lucrare 
expusă pe un șevalet, intitulată 
„Atelierul pictorului". Ca și în 
„Bal în atelier" și în alte cîteva 
interioare, Aman reușește să fixeze

hid cultural
tonalitatea specifică a luminii și să 
integreze cu abilitate personajele 
în interior.

Portretul de mari dimensiuni al 
lui Tudot Vladlmltescu este una 

Sih Cite a creat Arhan. în realiza
rea chipului hotărlt, tespirlnd elan 
Șl demnitate al conducătorului 
răscoalei din 1321, ni se dezvă
luie 0 altă latură a temperamen
tului artistic al lui Aman. Tema 
erolc-istorică a captivat imagina
ția fecundă a pictorului, el reali
zează scene foarte dinamice de 
luptă. Compoziția de mari dimen
siuni „Mihal Vileazu privind 
capul Iui BathOry" este o operă 
de atentă reconstituire istorică; 
preocuparea pentru exactitatea a- 
mănuntului istoric se Împletește cu

preocupare intelectuală, ș-a prețuit 
pictura, literatura și muzica bună.

Din pictura lui Aman muzeul 
expune marile reușite ale pictoru
lui — în original sau în replică.— .. ...........................
o frumoasă colecție de gravuri și din imaginile cele mar populare 
o serie de plnze de dimensiuni măi 
mici. în prima sală un foarte fru
mos portret de femeie reține pri
virea prin distribuția luminii, prin 
căldura cu care artistul a lucrat 
acest chip îngîndurat, de calmă fe
minitate. O serie de tablouri de 
dimensiuni mici, reprezintă . casa 
pictorului, mica grădină cu poar
tă, colțuri deosebit de îndrăgite. 
Văzut prin fereastra atelierului 
mic de la etaj, un peisaj liniștit 
ne arată ce era Bucureștiul la mij
locul secolului Irecut, acolo unde 
se întinde astăzi Piața Palatului: o 
așezare provincială, cu case mi-

grija pentru aprofundarea figuri
lor. Scena alăgirfl lui Al. I. Caza, 
ăte valoărea unul document care 
vorbește despre participarea picto
rului la evenimentele politice ale 
timpului și atesta poziția șa de 
partea Unirii.

Cele cîteva portrete de mari di
mensiuni expuse în atelierul mare 
stau mărturie marelui dar de por
tretist al autorului. Fizionomia mo
rală a personajelor este sugerată 
CU pregnanță, iar calitățile picturii 
îl arată pe Aman mare maestru al 
portretului psihologic.

Celelalte săli mai mici prezintă 
creația de gravor a Iui Theodor 
Aman. Ceea ce impresionează în a- 
ceastă expoziție este realismul 
profund al imaginilor luate din 
viața poporului nostru. In gravură 
pictorul apasă pe coarda gravă și 
demască o realitate crudă cu ve
hementă forță de convingere.

„Țăranul cu căciula în mină" 
este un predecesor al răsculaților 
din tablourile lui Băncilă. Gravura 
sintetizează într-o expresie lapi
dară exploatarea cruntă la care 
era supus țăranul romîn. „Ursa
rul", „Lăutărașii", „Copilul cu 
vioara" sînt imagini de un realism 
îndurerat și foarte sincer.

Din seria de gravuri în aqua 
forte se disting cîteva portrete, de
venite modele ale genului — ca 
acela al Pepicăi Aman, mama pic
torului, un autoportret, portretele 
lui Tudor Vladimirescu, Cezar Bo- 
Hac sau Ion Heliade Radulescu.

Piesele Iui Theodor Aman sînt 
expuse în multe din galeriile de 
artă rominească — Ia Muzeul de 
Arlă al R.P.R., la Craiova, la Tîr- 
gu Mureș. Muzeul Aman însă este 
o culegere completă a operei pic
torului, care pune în lumină toate 
reușitele, preocupările, și telurile 
de a se exprima ale artistului.

rul" asistăm tot la o izbucnire 
de revoltă, de asemenea, spon
tană, dar de data aceasta a u- 
nuia singur, a pescarului care 
își incendiază propria-i colibă 
în scopul de a semnala nave
lor sovietice existența unui 
depozit german de muniții.

Amândouă schițele se di
sting printr-o sugestivă doza
re a elementelor de atmosferă 
și, de asemenea, prin adecvata 
fructificare a unor motive sim
bolice: în prima — vulturul, în 
a doua — focul care sfîșie bez
na. în alte bucăți — „Citeau 
despre Pavea’’, „Croitor pentru 
săraci", „Caliopi’’ — aspecte 
ale vieții din porturile dună
rene în timp de război se îm
pletesc cu momente ale luptei 
comuniștilor în ilegalitate. 
Dintre acestea, mai densă mi 
se pare „Citeau despre Pavea". 
Se relatează aici cum un grup 
de uteciști se adunau în taină 
ca
carte a lui Ostrovski. Urmăriți 
de agenții Siguranței, ei apără 
cartea „despre Pavea" cu pre
țul vieții lor. Căzînd sub 
gloanțe, unul dintre ei strigă 
către tovarășii săi: „■— Frați
lor, luați-mi cartea din sin că 
nu pot s-o mai păzesc". Și în 
celelalte povestiri („Croitor 
pentru săraci", „Caliopi’’), în
tâlnim imagini emoționante, 
dramatice ale eroismului co
muniștilor, realizate mai a- 
les cu mijloacele evocării 
lirice. Căci temperamental, 
Eugen Teodora este un li
ric înclinat mai întotdeauna 
să insufle narațiunilor sale ac- ' 
cente de patetism, o înflăcă
rare a tonului rareori înfrîna-

să citească din minunata

tă. Nu i-am reproșa nimic pro
zatorului din punctul acesta de 
vedere dacă o asemenea pre
dispoziție a sa nu l-ar atrage 
către zonele sentimentalismu
lui, ale manierei declarative 
lipsită de acoperire. Asupra 
prozei lui Eugen Teodoru pla
nează această primejdie și 
pentru exemplificare m-aș re- 

„Lambrini- 
ța“ și „Croitor pentru săraci" 
unde chiar accentele de îndu
ioșare prelungită amenință să 
estompeze sensurile dramatice, 
majore. Și alte povestiri („Ca
liopi", „Nemțoaica") deși con
țin nucleul unor ciocniri cu 
puternice semnificații sociale, 
suferă tot din pricina turnurii 

■melodramatice și chiar senza
ționale pe care faptele narate 
o iau la un moment dat.

Volumul 
schițelor la care ne-am referit 
pînă acum, și altele citeva — 
din păcate mai puține — cu 
subiecte extrase din actualita
te : „Îndărătnicul", „Stratage
ma", „Chioșcul”, „Caravana" 
etc. Din această suită cea mai 
reușită mi se pare ultima. As
pectul de viață surprins l-am 
mai întâlnit sub variate forme 
și în alte scrieri despre satul 
de azi : un părinte cam înapo
iat nu-și lasă fiul să-și aleagă 
meseria dorită de acesta (me
canic), din prejudecată. Pînă la 
urmă, cum este și firesc în con
dițiile vieții de azi, poziția sa 
rigidă se va clătina. Dacă su
biectul propriu-zis nu este așa 
de original, vom remarca în 
schimb autenticitatea cadrului, 
modul expresiv în care se învie 
atmosfera unui sat al zilelor 
noastre, în care numeroase e- 
leinente noi (caravana cinema
tografică, noțiuni tehnice etc.) 
au pătruns în mod organic. 
Schița. este, cum spuneam, 
reușită și ar fi fost de dorit ca 
în această carte numărul lu
crărilor inspirate din viața 
contemporană să fie mai mare.

Arătam mai sus că Eugen 
Teodoru are de luptat în mo
mentul de față în special cu 
impulsurile unei afectivități 
prea tumultoase. Deși nu-l voi 
admonesta pentru aceasta in 
termenii, după mine, foarte 
drastici și sentențioși folosiți 
de N. Manolescu în „Contem
poranul", cred că este totuși 
bine să accentuez asupra nece
sității de a stăvili înălțările 
patetice, de a depune un efort 
în direcția interiorizării emo
țiilor. Va fi în favoarea talen
tului real pe care îl deține, a 
bogatei sale experiențe ome
nești care așteaptă să fie va
lorificată în creația viitoare.

conține, în afara

G. DIMISIANU

MARIANA CELAC

De curind, organizația U.T.M. 
de la Teatrul Național-Craiova, 
cu sprijinul Comitetului orășe
nesc U.T.M. a organizat o seară 
cultural-artistică, in cinstea tine
rilor fruntași în producție din 
fabricile și uzinele orașului Cra
iova.

Colectivul artistic al teatrului 
a prezentat piesa „încotro, flă- 
căule?' de Panova, după care a 
urmat o seară de dans.

* Muzeul se găsește pe strada cu 
același fiume din apropierea Ate
neului R.P.R.

Seară cultural

Spectacole
Artiștii amatori din 

satul Sticlăria, comu
na Scobiiiți, raionul 
Ijîrldti, desfășoară o 

intensă activitate. Ast
fel, ei au prezentat 
în toate satele comu
nei (Zagavia, Bădeui, 
Scobinți) programe 
artistice interesante.

Mult apreciate de 
spectatori au fost 
cîntecele „Republică,

ale artiștilor amatori
măreață vatră", „Bu- 
curie-n colectivă', 
„Te cînt partid" pre
cum și cele două sui
te de dansuri locale 
și moldovenești.

Printre tinerii ar
tiști amatori care 
și-au ciștigat admira
ția publicului specta
tor se numără Olaru 
Gh. D., Pintilie I. Gh., 
Deleanu V. D., Lutic

V., Ciubotaru C. Olga, 
Anțarinoaiei Profira, 
Deleanu I. Eugenia și 
alții.

In prezent ei pre
gătesc punerea in see. 
nă a 
gram 
rilor

unui bogat pro- 
închinat alege- 

de la 3 martie.PINTIME
PENCIUC 
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Elevi ai Școlii populare de artă din Bacău invăjînd un nou „joc de doi'
Foto: O. PLECAN

• NOU
Un singur agregat de 
acest, tip produce a- 
nual mai multă ener
gie electrică decît 
produceau toate cen
tralele electrice din 
Rusia țaristă.

După cum Scrie in 
ziarul „Pravda" L. 
îjubenko-Șubin, pro
iectant principal, E- 
rou al Muncii Socia
liste, la această uxină 
se creează acum tur
bine cu abur și mai 
puternice. A fost ela
borat proiectul tehnic 
al turbinei cu un sin
gur ax de 500 000 
kW.

vență. Din „Polimer- 
beton' se vor produ
ce țevi de înaltă re
zistență, panouri și 
blocuri pentru cons
trucții de clădiri, 
stîlpi pentru linii de 
transport al energiei 
electrice, baraje pen
tru centrale hidro
electrice. Acest mate
rial valoros va per
mite accelerarea exe
cuției conductelor de 
petrol, a construcții
lor pentru irigații 
etc.

Acad.
V. KARGHIN

despre

1
• „Polimerbeton"- 

ul este un nou mate
rial de construcții 
realizat de oamenii 
de știință sovietici. 
Este un monolit cu 
întărire rapidă, de 
mare rezistență și 
durabilitate. „Poli- 
merbeton“-ul se pre
pară din nisip de riu 
curat cu adaos de 
liant organic. Acest 
material se obține 
sub acțiunea unor os
cilații electrice de 
înaltă frecvență ți- a 
unor oscilații meca. 
nice de joasă frec-

• hi Uniunea So
vietică s-a realizat un 
război de țesut pneu
matic fără suveică cu 
o lățime utilă de 175 
cm. Aceasta este una 
din particularitățile 
care îl deosebesc de 
războaiele similare 
fabricate în prezent 
în Japonia (100 cm) 
și Cehoslovacia (105 
și 1.25 cm).

Capacitatea de pro
ducție a noului răz
boi de țesut pneuma
tic este dublă in com
parație cu cea a răz
boiului cu suveică. El 
face mai puțin zgo
mot și are gabarite 
mai mici.

ri ultimii ani polimerii au pătruns aproape în toate domeniile tehnicii și industriei mc- , derne. Ei găsesc, de asemenea, apli cații tot mai largi în agricultură și medicină.Zilnic, pe globul pământesc se produc cîteva zeci de mii de tone de mase plastice și fibre sintetice.Toate domeniile industrie’ moderne, începînd cu cea a automobilelor, avioanelor, navelor sau a rachetelor, industriile energetică și atomică, industria chimică sau a construcțiilor de mașini și, în fine, industria utilajelor de laborator, necesită materiale mereu noi, cu o mare stabilitate termică și chimică, precum și cu o deosebită rezistență mecanică.Ce ne rezervă viitorul în a- ceastă problemă ?într-un amplu articol dedicat acestei probleme, acad. V. Karghin arată că perspectiva creării unor polimeri cu proprietăți deosebite decît cele cunoscute, este cit se poate de apropiată.Vor fi folosiți pe larg poli-

artistică

NICU DAN GEI.EP 
corespondent 

voluntar

POLIMERII
VIITO

merii semiconductor!. Dintr-o astfel de peliculă, țesătură sau burete se vor realiza importante detalii în istalațiile electronice ale anilor ce urmează, mărindu-se stabilitatea funcțională și rezistența la șocuri.
Schimbătorii de ioni deschid perspective uriașe în fața chimiei. Acești polimeri vor modifica rădicai procedeele de purificare a apei, antibioticelor, zahărului, vitaminelor; vor perfecționa tehnologia separării metalelor și a extragerii unor produse valoroase din apele reziduale.Folosirea metodelor descoperite relativ recent de stereo- 

specificitate a poHmerizării va permite obținerea unor lanțuri de polimeri cu verigi foarte regulat construite. Ele s-au și dovedit a fi foarte eficace în realizarea noilor cauciucuri sintetice care depășesc multe din proprietățile cauciucului natural.Se așteaptă ca în eurînd metodele de prelucrare a maselor plastice să fie radical modificate prin aplicarea pe scară tot mai largă a așa-nu- miților oligopolimeri, semâ- produse lichide, care de-abia în forme, odată cu solidifica-

"Of ft!®’'

RUrea lor, se transformă în polimeri. Acest procedeu ar elimina pierderea unor proprietăți prețioase ale maselor plastice, determinată de prelucrarea lor mecanică..
Schimbări mult mai radica

le, ca cele de pînă acum, le 
vor aduce polimerii în produc
ția de fibre și țesături, blănuri 
și piele sintetică. Se va extinde sortimentul de fire cu proprietăți speciale : absolut șifonabile, ignifuge (care ard), bactericide etc.

Polimerii cu structură 
roasă vor înlocui tot mai mult 
textilele obișnuite. Peliculele spongioase, ultrarezistente și fetrul spumos vor fi materialele din care se vor confecționa elegantele modele prezentate Ia viitoarele parăzi ale modei. Se înțelege că confecționarea lor nu se va mai face prin , coasere, ci prin încleîere. De asemenea și industria mobilei va suferi modificări radicale. Lemnul va fi asociat și chiar înlocuit de rășinile sintetice, care nu ard, nu putrezesc și pot fi colorate, cit mai variat.

Polimerii promit să aducă 
importante contribuții și la 
modernizarea tehnicii agricole,

La tabloul de comandă al mașinii electronice de calculat de 
lă Timișoara.

începînd cu îmbunătățirea so
lurilor — legată de însușirea 
unor polimeri de a reține mul
tă vreme apa, și terminînd cu 
posibilitatea de a regla cu a- 
jutorul lor durata de acțiune 
a unor îngrășăminte chimice, 
sau a altor preparate, cum sînt 
fungicidele și insecticidele.

Mai mult chiar, norii și ce
țurile din polimeri vor permi
te să se realizeze condiții cit 
mai prielnice de microclimă, 
să se protejeze culturile de 
înghețuri.

Foto : AGERPRES

Insfîrșit, în medicină, și mai 
ales în chirurgie, unde deja 
azi polimerii sînt folosiți ca 
vase de sînge și perinee arti
ficiale, proteze sau înlocuitori 
sintetici ai sîngelui, în anii ce 
urmează, tot mai multe „de
talii” ale organismelor noastre 
vor fi înlocuite, Ia nevoie, prin 
compuși polimerizați, caracte
rizați prin diferite și complexe 
funcții biochimice și fiziolo
gice.

T. R,



Farsa alegerilor din trecut. Grupați 
în cele două mari „partide istorice", 
nesățioși și brutali, exploatatorii își 
împărțeau, pe rînd, dreptul de a chi
vernisi visteria țării în care, în timpul 
șederii lor, își virau mîinile pînă la 
coate, iurînd iară scrupule. Ipocriți, ei 
căutau să dea acestei hoții de propor
ții fantastice un aer de legalitate, nu- 
mindu-se „aleși" ai poporului. Felul 
cum ajungeau la cîrma țării acești

spoliatori este denunțat viguros de cei 
mai buni scriitori și publiciști ai noștri, 
a căror inimă a bătut intr-adevăr ală
turi de popor.

Acum, cînd poporul e stăpîn pe soar
ta sa, cînd treburile publice sînt încre
dințate celor mai buni fii ai poporu
lui, să ne oprim asupra cîtorva mărtu
rii demascatoare privind alegerile de 
pomină din trecut.

Legea Rolul bîtei

tunului in politică

1907 de Traian Demetrescu

de N. D. Cocea

Patru ani de Ia răscoale !
Patru ani și parcă ar fi trecut 

patru veacuri.
Cine își mai aduce aminte de 

miile de țărani care au mușcat 
pămîntul în ceasul morții, care 
au plătit cu viața lor o clipă de 
speranță născută sub purpura de 
incendiu a conacurilor aprinse, 
care au căzut de atunci, mai flă- 
mînzi, mai desnădăjduiți și mai 
goi, sub călcîiul jandarmului și 
în lanțurile iobăgiei seculare ?

Cine mai pomenește azi nume* 
le satelor bombardate cu tunul, 
numărul părinților fără copii, al 
văduvelor fără cămin, al orfani
lor fără adăpost ?

Ici și colo, cîte un glas pierdut 
în atmosfera încălzită a întruni
rilor socialiste, cîte-o frază care 
revine, cunoscută și monotonă ca 
un refren, într-o frîntură de 
discurs sau într-o pagină de ga
zetă.

Totul s-a uitat. Nimeni n-a în
vățat nimic.

Guvernul care a urcat treptele 
puterii, proptindu-și picioarele în 
sîngele închegat al țărănimii, a 
căzut într-o bună zi, frumos, nor
mal, conform unor protocoluri 
bine stabilite în antecamerele 
palatului, și nimeni n-a găsit 
stranie căderea aceasta tardivă 
și liniștită.

Un alt guvern i-a luat locul, 
în chip firesc, normal, automat, 
și alegerile au decurs ca și acum 
patru ani, ca și acum șapte ani, 
ca în ajunul legislaturilor de 
patruzeci de ani încoace, cu a- 
celeași violențe, în mijlocul ace
lorași corupții electorale, în tă* 
cerea mută a unui popor supus 
de sclavi.

Cui să-i pese de nevoile, de 
năzuințele acestuia ! Ce-i pasă 
d-lui Marghiloman dacă robii de 
pe moșiile boierești crapă de foa
me, robii aceștia care nu sînt 
buni nici măcar să alerge la 
curse ? Ce’i pasă d-lui Take Io- 
nescu de durerile obscure din 
depărtarea satelor, cînd dumnea
lui are de rezolvat problema ca
pitală a succesiunii la șefie ? 
Ce-i pasă d-lui Brătianu de a* 
ceastă țărănime umilită care se 
lasă împușcată, batjocorită, căl
cată în picioare, fără să crîcnea- 
scă și fără să răzbune pe asasi* 
nații ei ? Și, mai presus de toate, 
ce să-i pese regelui Carol de 
soarta țării acesteia, cînd din 
nevoile, din durerile și din foa
mea ei, el poate să stoarcă mili
oane, să asigure imunitatea dina
stiei și să prefacă în aur lacrimi* 
le și truda poporului ?

Nu, 1907 a trecut ca un uragan 
orb și zadarnic. Nimeni n-a reți
nut, nimeni n-a învățat nimic.

în zarea posomorită nu se ara
tă nici un ochi de lumină, nici o 
rază de speranță, nici un semn 
de mîntuire, afară doar de posi* 
bilitatea, de probabilitatea, de 
siguranța repetării unui alt 1907. 
(Din voi. Pamflete antidinastice)■ e anunță alegerile.Făcusem o autopsie în comuna R și veneam spre casă, cînd agentul sanitar de la reședință îmi iese înainte și îmi întinde ordinul telefonic, că trebuie să plec de urgență în orașul C..., capitala județului, fiind detașat, în interes de serviciu, în locul doctorului G.A doua zi îmi fac bagajele și mă duc la noul post.Potrivit regulilor, cea dinții grijă a mea a fost să mă prezint prefectului.Ajuns la prefectură, șeful județului tocmai ieșea de la serviciu și se găsea în fața automobilului care-1 aștepta la scară. Era un bărbat tomnatic și palid, cu ochi blajini și o mustață scurtă, cănită. După ce mă prezint, foarte a- mabil mă roagă să-l însoțesc în mașină. Aci mi se plînse că nu știe unde-i mai este capul din pricina multor preocupări de serviciu și a grijei cu a- legerile care bat la ușă, că a devenit foarte nervos, are insomnii și din cînd în cînd absențe în toiul discuțiilor. 11 văd că scoate portvizitul și-mi arată o reclamă, în care se vorbea de niște pilule pentru întinerire, cerîndu-mi părerea asupra eficacității lor.îmi spuse să mai trec pe la el și mă lăsă în bariera orașului.Localitatea unde-mi începeam serviciul era încîntătoa- re ca așezare, dar lăsa de dorit din punct de vedere sanitar.Medicul pe care îl înlocuiam, energic, însuflețit de bune intenții în misiunea sa, avusese mult de luptat nu numai cu nepăsarea edililor, care numai la problemele sanitare ale orașului nu se mai gîndeau, dar și cu ostilitatea

ALEGERILE DIN TRECUT
-PAGINI DE ANTOLOGIE-

CARNET
SIGHETIAN

de F. Brunea - Fox

In timpii cei mai primitivi, 
ciomagul a servit omului 
drept armă pentru a se apăra 
de fiarele sălbatice; iar mai 
tîrziu, această unealtă, luind 
poate un aspect mai cioplit, a 
îndeplinit misiunea de corec
tor pe spinarea sclavilor, mî- 
nuită de furia stăpînilor, ridi
cată la formula unei dogme 
morale.

Acest lucru însă, trecut prin 
domesticirea unei industrii 
artistice, capătă o noblețe și 
un rol folositor, in mina tînă- 
rului el este un obiect de lux, 
frumos, care ia adeseori carac
terul unui tovarăș intim de 
stradă. In mîinile moșneagului 
el este un fel de reazim al 
bătrînețelor, un ușurător al 
poverii anilor, care au scurs 
din picioarele bătrînului age
rimea și siguranța mersului. 
Dar în țara noastră, de la o 
vreme, moravurile politice 
create de starea de transiție a 
unei stări politice foarte ca
racteristică, transformă cioma
gul în bîtă. Oamenii noștri 
politici s-au gîndit că acest 
lemn, dîndu-i-se o formă mai 
grosolană, poate deveni una 
din armele cele mai eroice în 
marile lupte electorale. Astfel, 
încetul cu încetul, bîta ia pro
porțiile unei forțe, unui prin
cipiu înspăimântător prin ma
niera sa de a convinge, asupra 
căruia poeții satirici ai timpu
lui scriu refrene pline de ar- 
monii imitative. Cum ar fi: S-aude un sgomot de bîte, De bîte, de bîte, de bîte etc.

Firește, asemenea armă ce
rea să fie mînuită de anume 

Propagandă țărănistă: — Alo, spitalul ?... Rețineți un loc, că 
e aici unul care susține că țărăniștii nu este persoane de ordi

ne și cultură.
B'ARG (1933)

confraților practicieni, care se vedeau atinși de multe ori în interesele lor prin măsurile legale ce era nevoit să le ia ; așa că, din amîndouă părțile, venirea mea era primită cu simpatie.Cetățenii, în general oameni pașnici, cu viață patriarhală, vedeau în mine, după felul cum începusem să mă port cu ei, un om liniștit, doritor de a le fi de folos. Ei începură să mă prețuiască pentru graba și bunăvoința ce o puneam în a-i servi și pentru lipsa mea de pretenții.Atmosfera sufletească de aci, pentru mine destul de 
CORDONUL SANITAR

priincioasă, repede a trebuit să fie tulburată.La puțin timp după numirea mea, observ că și-au făcut apariția în localitate, două tipuri, care nu aveau nimic a- semănător ca ținută, cu cetățenii noștri de aci.Ele apăreau pe bulevard înconjurate de prefect, de doi, trei oameni cunoscuți, de comisari și de gardiști.La prima vedere, dacă le-ai fi lăsat fără suită, cele două tipuri ai fi zis că sînt niște comisvoiajori. Dar cercetate mai cu atenție, se putea vedea că le lipsea aerul acela de curtenie, de deosebită atenție față de oameni, pe care o au comisvoiajorii.Unul din ei, înalt și gras, butucănos, cu buze groase, cu ochelari și cu privirea pe sus, parcă ar fi căutat pe cer, călca încet și apăsat. Celălalt era mai senin și mai subțire, puțin adus de spate, îmbrăcat 

oameni, în care natura nu ui
tase să sădească predispozi- 
țiuni, sau mai bine-zis un ta
lent desăvîrșit pentru arta de 
a ști să pocnești „la mir". De 
aci crearea renumitelor cohor
te de mercenari numiți bă
tăuși.

Iată, foarte Pe scurt, evolu- 
țiunile ce le-a suferit cioma
gul din timpii cei mai vechi 
pînă în zilele nostre.

Oricine trăiește în țara ro- 
mînească știe deci rolul, de o 
rară importanță, ce îl îndepli
nește bîta în viața noastră 
politică.

Bîta însemnează chiar o 
carieră pentru mulți din cetă
țenii noștri pașnici; și se 
profilează cu certitudine că ea 
va lua în curînd caracterul linei instituțiuni morale și in
telectuale.

Eu cred.
Cînd se fac alegeri lumea se 

interesează, mai înainte de 
toate, care partid va avea mai 
mulți bătăuși ? Iar dacă pen
tru cea mai mare parte a 
locuitorilor din Dacia lui Tra
ian, numele lui Eminescu sau 
a lui Conta este încă necunos
cut, apoi fiți siguri că numele 
Vlmenilor, Tobocilor și al 
Meschiilor sînt destul de 
celebre.

Așadar prin condei, în țara 
aceasta nu rareori se întîmplă 
să rămîi obscur și să mori de 
foame; în vreme ce prin bîtă 
poți ajunge avut și ilustru!

Aceasta te pune pe gînduri 
triste.

(Din voi. „Opere alese") 

după ultima modă, cu batista revărsată la buzunar și cu trabuc între dinți. El călca marțial, gesticulînd larg și studiat. Amîndoi purtau serviete mari și scumpe. Era greu de prevăzut ce va însemna pentru acest oraș apariția celor două tipuri; cetățenii de rînd, însă, cu intuiția lor adîncă, îi priveau cu teamă ; pentru a- ceștia, cele două tipuri aduceau prevestiri sinistre.Au venit zilele de propagandă pentru alegeri.în toate aceste zile, o teroare cumplită : funcționari mutați, alții transferați; drumuri închise, oameni pașnici maltratați, închiși; ziare confis

de dr. G. Ulieru

cate, întruniri oprite și toate acestea se puteau pune la cale, acolo sus, la prefectură.Cei doi decideau, prefectul da ordine, medicul veterinar, revizorul școlar luau note, maiorul de jandarmi, polițaiul de asemenea. După împărțirea ordinelor, urmau consfătuirile intime. Cel mai scurt și cu trabucul între dinți făcea și aranjamentele cu Capitala, cu ministerele, mutarea funcționarilor; ticluia amenințările, aprecieri și măsuri cu privire la indezirabili.Cel buzat și cu ochelari a- vea răspunderea cea mare a luptei: „Cine nu e cu noi e contra noastră”. Și de aici, prigoana contra celor din o- poziție, dictată de el. Și cetățenii orașului au aflat ast-

„Lupta" partidelor burghezo-moșierești
VRECIO (1895)

Piiblictiliiine pentru
inrolm în bundele

(Din voi. Opere satirice)

de N, T. Orășanu
Avind în vedere, că-n curînd la noi, 
Vom avea iar lupte, iar alegeri noi; 
Considerând insă că de astădată, 
Treaba noastră merge foarte încurcată, 
Mai văzind că banda e ruptă-n două, 
Vrem să facem astăzi altă bandă nouă. 
Cadrele se află încă în ființă. 
Dar din capi o parte sînt de rea credință. 
Căci ne-arată colții și mirîie la noi ; 
De aceea dară apelăm la voi, 
La voi, pui ai bandei, mindră golănime, 
Vagabonzi de uliți și mitocănime, 
Papugii de frunte, scumpe haimanale, 
Pungășei de drumuri și de mahalale, 
Flori neprihănite din cea pușcărie, 
Lichele vestite numai Ia orgie, 
Veniți din tot locul, vă-nrolați în cete, 
Căci vinul e gratis, nu muriți de sete; 
Berea și rachiul ca girla va curge, 
Așteptind voinicii care știu a suge, 
Și mangalul mare, mangalul vestit. 
Chiar de Popa Tache este tîrnosit; 
Cit despre diurnă, să n-aveți habar 
S-a dus timpu-acela de un icosar : 
Zece franci acuma înainte dați. 
Plătiți, in monedă cînd vă înrolați, 
Și o recompensă pentru fiecine, 
Zece poli de aur, de va bate bine, 
Așa, prin urmare, de veți face treaba, 
Vedeți foarte bine că nu va fi geaba : 
Mîncare destulă, și-apoi băutură, 
Cit v-o lua burta fără de măsură, 
Plata regulată și o bită bună, 
Jos cam nodoroasă și-ageră Ia mînă. 
Și pe lingă toate, cum știți din trecut, 
Veți fi puși cu toții sub înaltul scut. 
Agia la spate va sta necurmat, 
Parchetului ordin încă i s-a dat, 
Și judecătorii de instrucțiune, 
Cu nici un chip mina pe voi nu vor pune. 
Toți inviolabili veți fi, mic și mare; 
Cin-vă va atinge, merge la-nchisoare. 
Din capu-vă n-are să se smulgă -un păr, 
Chiar dacă acela l-ați fi bătut măr. 
Ș-apoi Sdrăgănescu, îi cunoașteți bine; 
Niciodată banda n-a dat de rușine. 
Cu astfel de inspector poate să s-aleagă 
Deputat al țării chiar un baș-beșleagă, 
Mergeți dar cu toții și luați arvună, 
Plata regulată p-o întreagă lună. 
Și vă-nscriți in condici, că sînt condici mari 
Date pe coloare pe la comisari. 
Să nu uitați însă că trebue a bate 
Pe cei ce pe haine vor purta în spate 
Cruci cu tibișir. Mergeți dar acum, 
Și la revedere cu bîta la drum.

fel cine sînt cele două tipuri care semănau a misiți, dar cărora le lipsea curtenia acestora.Amîndoi erau candidați guvernamentali la deputăție.Mă găseam în biroul serviciului sanitar, cînd un sergent de stradă vine și mă a- nunță că prefectul mă poftește să vin numaidecît la prefectură. Las totul și mă duc. Urc scara spre cabinetul prefectului. Mă anunț și, după o jumătate de oră de așteptare, sînt chemat în cabinet. Cum intru, dau cu ochii de cei doi. Ei discutau cu gravitate, iar în jurul lor cîțiva șefi de servicii îi ascultau plecați.

Prefectul scria la masă, iar în fața lui. în picioare, sta un bătrîn necăjit.Cînd ridică ochii de pe foaia pe care scria, prefectul mă privi lung și îmi spuse cu aer de doj ană :— Regret, doctore, dar ți-ai creat o situație foarte neplăcută.— De ce? îl întreb.— Pentru ce nu te-ai prezentat pînă acum d-lui M ? E foarte indignat pe d-ta, din această pricină.— Nu știam că trebuie să mă prezint, răspund.— Foarte rău! accentuă prefectul.— De asta m-ați chemat ?— Prezintă-te d-lui M. și vezi că are să-ți dea un ordin.

D-l M., personajul înalt și gras, cu buze groase și ochelari, auzind că este vorba de el, se întoarse cu fața spre prefect, iar cei din jur își în- dneptară și ei privirile.— D-l medic al orașului a venit, spuse prefectul, ară- tîndu-mă.— Dumneata ești medicul orașului ? mă întrebă personajul, fixîndu-mă prin ochelari.— Da, eu sînt ! îi răspund.— Ieri am avut nevoie de d-ta și d-ta abia astăzi mi te prezinți.— Astăzi am fost chemat, răspund eu.

— Dar nechemat, nu puteai să vii?— Cum era să viu nechemat ?El mă măsură grav și apoi:— Vom vedea ce e cu dumneata. Deocamdată nu am timp de pierdut. Ia notă de cele ce ți-am spus. Pune-te în contact cu polițaiul, care are o listă de toți negustorii din oraș care nu votează cu guvernul ; fă-le inspecții imediat, închide-le localurile pe timp de trei zile.Am înțeles de la început ce urmărește și-l întreb :— Chiar dacă aceste localuri îndeplinesc condițiunile de higienă eu trebuie să le închid ?•— Nici vorbă. Le închizi în mod automat!— Automat ? ! întreb eu mirat.— Automat! răspunde el arogant.
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ceam. pe vremuri la

Sighet, la Vișeu, nu 
reușeam să găsesc 
răspuns la o între
bare ce mă hărțuise 
chiar la primul con

tact cu aceste meleaguri mara
mureșene, în 1929. Din ce trăiesc 
oamenii de acolo? Vedeți, d-voas- 
tră, ca mai toate orașele de la 
marginile țării, retezate arterial 
de centru, orașe parcă exilate, 
amputate din organismul geogra
fic, Sighetul suscita nedumeriri 
chinuitoare. Ce rosturi aveau oa
menii care mișunau de diminea
ța pînă seara prin acest tîrg cu 
case vechi și urîte, cu prăvălioare 
etalînd pe uși de fier sbănțuite 
cu drugi și savoare ca de temni
ță, bidinele pleșuve, covrigi mu
mificați, basmale decolorate ? 
Singurul imobil cu etaj era hote
lul. Adăpostea la parter un fel de 
ceainărie veșnic înțesată cu con
sumatori care nu... consumau ni
mic. In vreme ce o seamă de 
cherestegii, de exploatatori de 
păduri erau multimilionari, cei
lalți, marea majoritate a popu
lației locuia în cocioabe de bîr- 
ne, claie peste grămadă, într-o 
singură încăpere cîteva suflete, 
inclusiv capra, dacă norocul îi 
pricopsea cu un asemenea ani
mal de preț.

Cabanele acestea de bîrne, spe
cific maramureșene, ar fi trebuit 
barem ele să oglindească arătos, 
produsul de căpetenie al regiu
nii : lemnul. în satele de munte 
înconjurate de bogatele păduri 
seculare, reporterul constata că 
din atîta amar de stejar și fag, 
țăranii nu apucau nici măcar atît 
ca să-și întocmească o cabană 
completă. Privesc o fotografie din 
1929. Înfățișează una din nu
meroasele, pe atunci, habitații 
din Vișeul de Sus. Dranița rară 
a acoperișului descoperă găuri, 
scîndurile pereților, cine știe de 
cîți ani așteptau să li se mai a- 
dauge o bucată ca să ascundă 
spărturile dintre ele, au putrezit 
de cînd stau acolo.

într-o altă fotografie de pe 
vremuri, un tren încărcat cu bu
tuci pe o linie îngustă de munte, 
încă o enigmă de odinioară. Unde 
călătoreau șirurile nesfîrșite de 
platforme cu ditai trunchiuri din 
care țăpinarii din Vișeu (că doar 
ei îi doborau, îi descrengau, îi 
urneau la vale pe jgheab) nu se 
alegeau cu un drug ca să-și în
drepte bagdadia șoldită, cu o șin
drilă ca să-și peticească strea
șină ?

Ale cui sînt joagărele alea 
multe pe care le auzeai zăngă
nind atît de caracteristic, la sta
ții, îndărătul gărilor ? Pentru 
cine stivele de scîndură ? Pentru 
baronul Groedel. Ale sale erau 
cîte toate, pădurile, ferestraiele, 
decovilurile... El îi pribegea prin 
ulițele' noroioase ale Sighetului, 
pe muntenii ăștia pletoși, cu 
cioareci de dimie, pălărie rotun
dă, opinci imense din piele de 
mistreț, șerpar lat, de care atîrna 
amnarul și era înfiptă luleaua și 
bășica de porc umplută cu frun
ză uscată de stejar convertită în 
tutun. Umblau fără țel de colo 
colo, cu toporul la umăr, oprin- 
du-se ca să se uite avid la pita 
de pe tejgheaua brutăriei. Șo
meri.

'4r

Imaginile astea anacronice mi 
s-au perindat astă vară în minte 
la un popas sighețian cuprins în 
itinerariul turistic maramureșan, 
întrerupt de reporter acum a- 
proape trei decenii, lntîlnirea cu 
orașul nedumeririlor și dezolări
lor sale a fost nu ca o revedere, 
ci ca o luare de contact inițial 
cu o localitate pe care n-a cu
noscut-o niciodată, într-atît ta
bloul actual nu mai coincidea cu 
cel din amintire.

Spiritul de creație al zilelor 
noastre, care a transformat și a 
transfigurat toate regiunile țării; 
integrîndu-le armonios în siste-

— Așa ceva nu e cu putință ! îi răspund.— Dumneata nu vrei să ne dai nici un concurs în a- legeri ? mă întrebă el răstit.— Cum, așa vreți să vă dau ? îi răspund.— Am terminat cu dumneata !, îmi răspunse nervos.Mă retrag. Pe cînd coboram scara, medicul veterinar al o- rașului mă ajunge din urmă.— Dracul te-a pus să-i răspunzi așa, doctore? Ce te costa dacă-i făceai pe plac ? A- veai norocul să rămîi definitiv la oraș. El e factotum aici. Imediat ce ai plecat din cabinet a și cerut ministerul la telefon. Cu siguranță că ai să fi mazilit. Te sfătuiesc să lași orice ambiție la o parte, să te înapoiezi numaidecît și să-ți ceri iertare. Spune-i că nu ți-ai dat seama de ce ai făcut și asigură-1 că ai să execuți fără întîrziere ordinul ce ți-a dat. Nu pierzi nimic, din contră : ai să cîștigi. El e omul de încredere al primului ministru, e profesor universitar și apreciat sus...— Poate să fie! Pentru mine e un om de nimic. în- tîmplă-se ce s-o întîmplă Fii răspund.A doua zi primesc ordinul telegrafic, iscălit de Barbete, că-mi încetează detașarea mea la orașul C... și să mă prezint de urgență la locul meu din G.Aflu că cei doi candidați guvernamentali au ieșit în alegeri, iar la banchetul ce s-a dat în cinstea lor, s-a toastat pentru legăturile adinei de simpatie, care unesc masa poporului cu cei doi reprezentanți, pentru binefacerile libertăților cetățenești și pentru votul universal, marele triumf al demnității.
(Din volumul „Din car- | 

. netul unui medic de plasă") I 

mul economiei socialiste, s~a fă
cut simțit din plin și pe măno
sul ținut maramureșan. Clădiri 
moderne au luat locul tristelor și 
cenușiilor căsuțe sighețicne. Ma
gazine de tot felul au răsărit pe 
terenul dughenilor de odinioară. 
Restaurante, cofetării, bufete: 
împlinesc o imagine de plenitu
dine care numai în visurile ei 
mirifice i se arăta sărăcimei din 
epoca burgheziei, nevoiașilor sta
ționați afară la intrarea birtului 
ca să miroasă doar aburii borșu
lui de sfeclă. Care din ei pre
vedea în tîrgul lor, fără bucurii, 
cinematograf, cămin cultural cu 
sală de spectacol pentru echipe 
artistice, pentru reprezentațiile 
teatrelor din Arad, Reșița, Cluj, 
venite în turneu ? Care din ei se 
gindea la minunea unei urbe cu 
străzi asfaltate ? E adevărat că 
umblînd desculți, noroiul nu-i de
ranja și că mai găseau niscai cîr- 
pe să-și învelească picioarele, iar
na. Cărora le putea trece prin 
minte că orașul acesta va avea 
școli medii, elementare, școli de 
meserii, școli forestiere, frecven
tate de peste trei mii de elevi ? 
Sau spital utilat modern și 80 de 
medici ? Sau că o dată și o dată 
Vișeul va deveni și el oraș, cu 
străzi asfaltate, luminate — auzi 
năzdrăvănie ! — fluorescent, ma
gazine moderne cu autoservire, 
dispensare, bibliotecă înzestrată 
cu peste 15 000 de volume, cine
matograf și cîte altele ?

Am stat să privesc garderoburi- 
le, canapelele, fotoliile, mesele de 
sufragerie, expuse în vitrina ma
gazinului de mobilă din Sighet. 
Iată că lemnul pădurilor și a 
găsit destinația aci, pentru nece
sitățile populației muncitoare și 
ea integrată de aproape două de
cenii în activitatea productivă 
regională, raională, cea din in
dustriile forestiere, parte compo
nentă a economiei naționale. A- 
cuma am avut răspunsul la între
bările de odinioară, privitoare la 
destinul oamenilor, al bogățiilor 
silvice. Trenurile cu butuci nu 
mai iau drumul exploatatorilor 
de tip Groedel, nu mai ocolesc 
Sighetul, Vișeul. Se descarcă la 
joagăre, intră în atelierele fa
bricii de mobilă, din marginea Si
ghetului, devin lucrurile astea 
elegante pe care le admir în vi
trina magazinului, pe care o pe
reche de maramureșeni tineri, în 
straie cum poartă muntenii aici 
(el cu pălăriuță, cămașă albă, 
pantaloni de aceeași culoare din 
postav de casă, căleați pe dungă, 
bocanci noi, încins cu șerparul de 
care atîrna nu știu ce medalie 
sportivă ; ea, cu fotă, ciorapi 
nailon, pantofi troteuri, batic, 
ceas de mînă), le cercetau cu 
competență, în interiorul maga
zinului. Probabil menaj abia în
temeiat. Țapinar o fi fost? Învă
țător ? Colectivist la una din 
cele două gospodării agricole de 
prin împrejurimi, specialist la 
stațiunea experimentală zooteh
nică ? Veniseră să cumpere o 
mobilă modernă, făcută din lem
nul pădurilor din care părinții 
lor nu izbuteau să aibă o draniță 
ca să-și repare acoperișul colibei. 
Am zîmbit. Mai ales că auzeam și 
un cîntec săltăreț răspîndit peste 
străzile orașului de difuzoarele 
stațiunii de radioamplificare.

In anii noștri orașul Gherla se dezvoltă ca un remarcabil cen
tru industrial. In fotografia noastră vă prezentăm o imagine a 

Combinatului de industrializarea lemnului.

Sfatul popular în viața comunei
(Urmare din pag. I) 

spitalului — spunea președin
tele sfatului popular, tovarășul 
Anghel Stan, sînt 424 000 ore 
de muncă patriotică. La chema
rea sfatului popular comunal, 
au venit toți colectiviștii să 
dea o mînă de ajutor. Ba, pen
tru construcția spitalului, au 
efectuat muncă patriotică și co
lectiviștii din comunele din jur. 
La fel s-a întîmplat și atunci 
cînd s-au construit școala nouă, 
baia populară, magazinul uni
versal, și atunci cînd au înce
put lucrările de electrificare a 
satului.

„La chemarea sfatului popu
lar au venit la muncă patrio
tică toți cetățenii"... Expresia 
este cit se poate de semnifica
tivă.

In sfatul popular comunal 
sînt peste 30 de deputați. Ade- 
vărați reprezentanți ai colecti
viștilor. La chemarea lor co
lectiviștii au participat cu în
suflețire la schimbarea feței 
satului. Și era firesc să fie așa, 
pentru că satul e al lor, ale lor 
sînt noile sale frumuseți și bo
gății, a lor este datoria de a le 
spori necontenit.

Un fapt interesant relatat 
de președintele sfatului popu
lar în acest sens :

— Comuna noastră este elec
trificată — spunea el — adică 
era electrificată pînă nu de
mult. E aici o întreagă poveste. 
Oamenii au muncit în gospo
dăria colectivă bine, recolta a 
fost frumoasă și deci venitu
rile lor au crescut foarte mult. 
Și atunci au început să-și ri
dice case noi. Vă dați seama, 
așa, în 2-3 ani să apară, ca din 
pămînt, 2-3 străzi complet noi. 
cu case confortabile, frumoase.

Realizări 
din anii noștri
In adunările desfășurate în 

ultima lună în satele și ora
șele raionale, în cadrul căro
ra cetățenii s-au întîlnit cu 
candidații propuși în alegerile 
de deputați de la 3 martie, au 
fost înfățișate realizările obți
nute în întreaga țară de depu
tați, avînd sprijinul larg al 
oamenilor muncii. Totodată, 
au fost făcute noi propuneri 
în vederea înfrumusețării și 
tot mai bunei gospodăriri a 
localităților.

Numai între anii 1952—1962 
în satele și orașele raionale 
au fost ridicate peste 41000 
construcții social-culturale 
pentru care s-au cheltuit a- 
proape 1,5 miliarde lei. Au 
fost construite aproape 4 500 
școli de 4—7 ani și medii prin 
contribuția voluntară a săte
nilor, 3 200 cămine culturale, 
circa 240 dispensare, case de 
nașteri.

Cu sprijinul activ al cetățe
nilor, deputății sfaturilor 
populare au realizat numeroa
se lucrări edilitare. Astfel, 
lungimea rețelei de canaliza
re a crescut din 1952 pînă în 
prezent cu 45 Ia sută, iar a 
celei de alimentare cu apă cu 
55 la sută. Numeroase orașe 
printre care Piatra Neamț, 
Făgăraș, Moinești, Bicaz, Lu
duș, Mangalia, Onești au fost 
canalizate în ultimii ani, iar 
în Mediaș, Slobozia, Urziceni, 
Roșiori de Vede, Tîrnăveni și 
altele s-au construit rețele noi 
pentru alimentația cu apă a 
populației.

• înfățișarea comunei Igriș 
s-a schimbat mult. Acum, 320 
de copii învață în școală nouă, 
cu săli spațioase, luminate 
electric. Anii 1961 și 1962 au 
fost anii unor mari înfăptuiri. 
Pe lingă școala amintită, s-a 
construit un drum de piatră de 
7 km de la Igriș la Sînpetru 
Mare. Terminarea drumului de 
piatră a făcut posibilă pune
rea în circulație a unei curse 
de autobuze asigurînd o călă
torie confortabilă pînă la cen
tru de raion sau alte orașe din 
regiunea Banat. Trebuie re
marcat că în această comună, 
cu ani în urmă, în special 
toamna, nu se putea pătrunde 
din cauza drumului prost, iar 
locuitorii erau complet izolați. 
Electrificarea întregii comune, 
amenajarea unui cinematograf, 
construirea și darea în folo
sință a unui dispensar medi
cal și a maternității, amenaja
rea magazinului universal — 
iată înnoiri înfăptuite în a- 
ceastă comună.

• în fiecare după-amiază și 
seara, sute de muncitori și 
funcționari din întreprinderile 
și instituțiile din Odorhei își 
dau întîlnire la Palatul casei 
raionale de cultură. Unii frec
ventează cercul de artă plasti
că, alții cercul literar. Casa dc 
cultură din Odorhei — con
struită cu cîțiva ani în urmă 
— are echipă de dansuri popu
lare, un cor format din peste 
120 de persoane, formații de 
teatru, teatru de păpuși, fan
fară, orchestre de muzică 
populară. La Odorhei vin de
seori în turneu artiști ai tea
trului de stat din Tg. Mureș, 
ai operei din Cluj și alte co
lective artistice.

Ne-am trezit într-un timp atît 
de scurt că satul nostru trebuie 
din nou electrificat complet. La 
această lucrare muncim acum 
de zor. La ea vor lua parte si 
deputății pe care-i vom alege 
la 3 martie. In plus, extindem 
și radioficarea. Pînă acum sta
ția noastră de radioamplificare 
are peste 500 de abonați. Am 
prevăzut ca tot în 1963 să con
struim un studio la stafie. In 
felul acesta vam putea alcătui 
piograme cultural-artistice și 
mai eficiente.

Cu toate că bate un vînt cam 
aspru, se simte totuși apro
pierea primăverii. Bărăganul 
pare că respiră. Răsuflarea lui 
de uriaș descoperă tarlalele cu 
gtîu izbucnit verde la lumină. 
In parcul de alături gazonul e 
și el verde. Un grup de tineri se plimbă, pe alei, îi văd dis- 
cutînd, plănuind.

— Utemiștii! — spune zîm- 
bind președintele sfatului popu
lar. Parcul e în grija lor. Am 
discutat mai de dimineață des
pre treaba aceasta. Chibzuiesc 
cum să-l amenajeze mai frumos 
cînd s-or duce ultimele petice 
de zăpadă.

Frumos trebuie să fie aici în 
serile de vară, cînd vin oame
nii de la muncă. Tineretul se 
sțrînge pe ringul betonat de 
dans din mijlocul parcului și 
se distrează, dansează. Ard pe 
centrul satului lumini cu neon. 
Luminiie acestea electrice, cu 
neon sau fără, clădirile repre- 
zentînd căminul cultural, spi
talul modern, magazinul uni
versal, teatrul în aer liber etc. 
constituie una din cele mai 
elocvente prezențe ale sfatului 
popular în viața satului nostru 
colectivist.



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

tinerei generații44

TEMA A IV-A

Munca - 
o chestiune 

de glorie 
și eroism

De la munca de rob în orînduirile bazate 
pe exploatare — la munca liberă 

în socialismPriviți lumea noastră, așa cum se înfățișează ea astăzi, cu combinate gigantice, cu centrale atomo-electrice și mașini din ce în ce mai complexe, cu ajutorul cărora, omul supune natura și o transformă după voința lui, cu minunate opere de artă, cu mijloace moderne de transport — de la automobil, la avionul cu reacție — cu sateliții artificiali ai Pămîntului și astronavele cu care omul sovietic a pătruns primul în marea tăcere a Cosmosului. Toate acestea le-au făurit masele populare, printr-o muncă titanică. Fiecare generație a preluat de la înaintașii săi roadele muncii lor și le-a sporit, ducînd mereu înainte civilizația. Munca este condiția fundamentală a existenței și dezvoltării societății omenești.în procesul muncii, care a început cu confecționarea primelor unelte de producție, omul și-a dezvoltat mereu inventivitatea, și-a dezvoltat necontenit simțul creator. Munca a Constituit izvorul nesecat al apariției tuturor bunurilor materiale și spirituale.Drumul ascendent al omenirii s-a realizat prin uriașele eforturi colective ale generațiilor care, în condiții social-is- torice determinate au muncit, au creat, au adus perfecționări succesive uneltelor de producție, au îmbogățit prin căutări inovatoare experiența societății, au ridicat pe trepte mai înalte cunoașterea și gîndirea omenească. Creația istorică a maselor din toate timpurile — iată autorul actualei înfățișări a planetei noastre.Munca a fost dintotdeauna o activitate socială. Dar timp de mii de ani, în toate orînduirile bazate pe exploatare, munca se făcea în chip silnic, ea însemna o grea și vlăgui- toare povară pentru omul muncitor și era disprețuită și batjocorită de cei ce dispuneau de toate bunurile vieții. în societatea sclavagistă, munca era socotită nedemnă pentru omul liber. Exploatarea muncii sclavilor căpăta formele cele mai neomenești. „Sclavul este o unealtă vorbitoare, iar vita — mugitoare" — așa defineau gînditorii antici situația sclavilor. în marea sa operă „Capitalul” Karl Marx dă ca exem-
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piu scrierile unui filozof antic, care descrie un tablou zguduitor al muncii sclavagiste : „Nu poți să-i privești pe acești nenorociți... care nu au măcar posibilitatea să-Și curețe trupul și să-și acopere goliciunea, fără să deplîngi soarta lor jalnică. Căci aici nu există indulgență și cruțare pentru cei bolnavi, pentru cei slabi, pentru bătrîni... Minați cu lovituri de bici, toți trebuie să muncească continuu, pînă ce moartea pune capăt suferințelor și mizeriei lor”. Sclavii urau munca lor forțată și pe proprietarii de sclavi, răsculîndu-Se deseori împotriva acestora.Modul de producție sclavagist a fost înlocuit cu modul de producție feudal, care se întemeia pe exploatarea muncii iobagilor și avea la bază o tehnică primitivă. Pentru a fi silit să muncească în folosul exploatatorilor, țăranul iobag a fost legat de moșia feudală și obligat să presteze pentru moșier zile de clacă, să plătească biruri grele în natură sau In bani. Sînt zguduitoare documentele și mărturisirile cronicarilor despre pedepsele la care erau supuși țăranii iobagi, atunci cînd întîrziau plata „datoriilor” către moșieri. Ei erau puși în butuc și afumați cu ardei, bicîuiți și umiliți. Familiile lor erau batjocorite cu cruzime de nobilii trîndavi.Orînduirii feudale i-a urmat orînduirea capitalistă, care condamnă masele la o muncă extrem de istovitoare, la foamete și mizerie neagră. Capitalistul își pune drept scop să stoarcă profituri cit mai mari de pe spinarea clasei muncitoare. Munca este efectuată de cei mulți, care nu posedă nimic în afară de forța brațelor lor, pentru cei ce acumulează toate bogățiile societății.în condițiile capitalismului, în loc ca mașina să ușureze munca omului și să reducă ziua de muncă, dă un impuls considerabil intensificării muncii, duce la mărirea zilei de lucru și la transformarea muncitorului într-o anexă a ei, înă- bușindu-i în mod brutal înclinațiile și talentele.Caracterizînd în romanul său, „Munca”, acțiunea nefastă a muncii forțate asupra vieții spirituale a muncitorilor în condițiile capitalismului, scriitorul francez Emile Zola a creat, prin figura lucrătorului Fochard, o imagine deosebit de impresionantă și veridică : „Palid, complet epuizat, cu o față slăbită și cu urme de arsuri, Fochard și-a păstrat neatinsă puterea herculeană a mîinilor și picioarelor sale-
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Groaznica muncă, mereu aceeași, de mai bine de patrusprezece ani, i-a desfigurat corpul. Mai nemilos însă, s-a răsfrînt această muncă asupra aptitudinilor sale intelectuale ; el fusese coborît pînă la nivelul unei mașini, executînd mereu aceleași mișcări, fără nici o idee, fără o singură acțiune independentă, transformîndu-se, pur și simplu, în unul din elementele luptei cu focul... Fochard primise o instrucțiune elementară, deși neterminată și își amintea că posedase odată o inteligență vioaie. Insă tînărul de 16 ani căzuse în ghearele unuj monstru — și acum flacăra minții sale pîlpîia și se stingea sub greutatea acelei necruțătoare pietre de moară, pe care el o învîrtea orbește, întocmai ca un cal...”.„Organizarea feudală a muncii sociale — scria Lenin — se sprijinea pe disciplina bîtei, în condițiile unei extreme ignorante și abrutizări a oamenilor muncii, pe care îi jefuia și de care își bătea joc o mină de moșieri. Organizarea capitalistă a muncii sociale se sprijinea pe disciplina foamei și, cu tot progresul culturii burgheze și al democrației burgheze, marea masă a oamenilor muncii rămînea, în cele mai înaintate, cele mai civilizate și democratice republici, o masă a- brutizată și ignorantă de sclavi salariați sau de țărani oprimați, pe care îi jefuia și de care își bătea joc o mînă de capitaliști”. Cît de profunde și adevărate sînt aceste caracterizări ale lui Lenin ne-o dovedește situația inumană în care se află mulți muncitori din țările capitaliste contemporane. Goana după profituri ridicate, determină pe patronii capitaliști să disprețuiască cerințele elementare ale asigurării securității muncii. Lăcomia monopoliștilor îi aduce pe mulți muncitori în stare de invaliditate. Iată ce relatează ziarul progresist „Morgen Freiheit” din S.U.A. : „Numărul morților, răniților și schilozilor de pe urma accidentelor în producție, survenite în numai trei ani, oferă un tablou sinistru”. Ziarul precizează că, „în 1958, în producție și-au pierdut viața 13 270 muncitori, în 1959 — 13 800 și în 1960 aproximativ același număr. în afară de aceasta, în același răstimp, s-au înregistrat 5 630 000 răniți, dintre care 192 000 persoane și-au pierdut integral capacitatea de muncă”.Nemilos se răsfrînge exploatarea capitalistă asupra tineretului, închizîndu-i orice perspectivă, înăbușindu-i talentele, aspirațiile. în S.U.A., în întreprinderile de amidon,
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în fabricile de conserve și de preparate de carne, în spălătorii și curățătorii chimice, copiii lucrează cîte 12-13 ore pe zi.Pentru a putea găsi de lucru, un tînăr, indiferent de pregătirea, de calificarea lui, este nevoit să accepte, dacă din fericire găsește undeva să muncească, condițiile cele mai neomenești de lucru și un salariu care abia îi ajunge să nu moară de foame.în S.U.A., în Anglia, în Italia, în Franța milioane de oameni n-au de lucru. Șomajul cronic care bîntuie lumea capitalistă dă naștere la scene cu adevărat dramatice. In Calabria, de exemplu, localitate din Italia, direcția regională a căilor ferate a dat publicității un anunț că angajează 146 de muncitori necalificați și lucrători de întreținere. Pentru ocuparea acestor posturi s-au prezentat 12 800 persoane ! Re- latînd despre acest fapt, ziarele italiene menționează că printre solicitanți se aflau numeroase persoane cu studii superioare. „Faptul că sînt șomer nu este pentru mine o noutate — a declarat unui ziarist italian tînărul Mario Palumbo din Roma. Astăzi în Italia sînt 1 400 000 de șomeri”.Orice om al muncii mai vîrstnic din țara noastră poate evoca tinerilor multe asemenea sumbre tablouri cunoscute dintr-o amară experiență proprie pe timpul capitaliștilor și moșierilor. Zile, luni, ani întregi muncitori tineri și vîrstnici bateau la porțile fabricilor capitaliste. Cei care reușeau să se angajeze, intrau în iadul nemilos al exploatării din fabrică, în revista „Tinerimea muncitoare C.F.R.” din 1332 se scria : „Rătăcim pe străzi, zdrențuiți și slabi de foame... istoviți de muncă și mizerie... Nu este colț, fabrică, atelier, sat, sau cartier în țara asta unde să nu vezi mizerie, boală, foamete și moarte între miile și zecile de mii de tineri muncitori, bătuți și batjocoriți, sub amenințare, exploatați și jefuiți de stă>pî- nitori... Noi nu știm ce e cultura, noi nu știm ce este îngrijirea la vreme de boală, noi nu știm ce va să zică — a trăi într-o locuință sănătoasă”Din truda grea a oamenilor muncii se îmbogățeau capitaliștii și moșierii și sporeau cu milioane și milioane de dolari, de lire, de franci și de mărci profiturile marilor concerne străine, care-și vîrîseră adînc ghearele în economia țării. Citiți scrierile lui Alexandru Sahia și reportajele din „Anii împotrivirii” ale lui Geo Bogza. Sînt redate aici tablouri dramatice ale exploatării sîngeroase în uzinele în care oțelul
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se topea o dată cu omul ce cădea din picioare : în abatajele întunecoase, înăbușitoare unde muncitorii trudeau din greu mîncînd mămăligă stricată cu zeamă de castraveți; la schelele petrolifere, unde, în goana lor după aurul negru — la fel ca peste tot — capitaliștii călcau în picioare cele mai elementare drepturi ale muncitorilor.Ziarul „Minerul” din 1926 scria următoarele într-un articol, care pare de necrezut pentru noi, cei ce ne-am născut și trăim sub razele socialismului: „Minerii cer ca bocancii ce li se dau să fie în stare bună, cer lemne pentru încălzit. în caz de moarte, văduva să primească pensie. Muncitorii bolnavi să nu fie concediați. Pedepsele corporale să fie interzise...” între anii 1929-1935 în Valea Jiului numărul minerilor șomeri era mai mare decît al celor care aveau de lucru. Hunedorenii, care acum se mîndresc cu orașul lor nou, luminos, își mai aduc aminte de bordeiele de pe Bataga, acolo unde trăiau atîția muncitori.La sate, țăranii săraci — aflați la cheremul moșierilor și chiaburilor — trăiau într-o asemenea mizerie încît din turtă și mămăligă nu ieșeau decît la parastase, cînd făceau femeile colaci de grîu să cinstească morții.Erau în țară atîtea bogății, toate însă erau smulse de clasele stăpînitoare ; oamenii muncii rămîneau mai departe în neagra lor sărăcie. îar cînd se ridicau să-și ceară dreptul la o viață omenească, cunoaștem răspunsul exploatatorilor : în 1907, în decembrie 191-8 în Piața Teatrului Național din București, în 1929 la Lupeni, în 1933 la Grivița. Burghezo- moșierimea a luat întotdeauna cele mai cumplite măsuri de reprimare, călcind in picioare cele mai elementare drepturi ale maselor de oameni ai muncii.O uriașă dramă a înăbușirii drepturilor și idealurilor — aceasta a fost viața poporului muncitor în timpul regimului burghezo-moșieresc.
★Propunîndu-și drept țel desființarea oricărei exploatări a omului de către om și construirea unei societăți omenești cu totul noi — revoluția socialistă asigură — pentru prima dată în istoria omenirii — schimbarea reală și radicală a caracterului muncii : transformarea muncii forțate, în muncă 

liberă.23 August 1944 — începutul unei noi ere în istoria po-
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porului nostru. Un mare entuziasm a cuprins din primele zile ale revoluției populare, organizată și condusă de partidul clasei muncitoare, masele largi de oameni ai muncii în fața cărora se deschideau pentru întîia oară în istoria țării perspectivele înfăptuirii visului de milenii al tuturor asupriților : 
desființarea odioasei exploatări a omului de către om. Poporul muncitor a pornit cu un nestăvilit avînt, la chemarea partidului, să schimbe din temelii, după planurile sale mărețe, fața țării. Trebuia ca bogățiile ei să fie trecute din mina exploatatorilor în stăpînirea celor ce muncesc, să fie puse în deplină valoare, să se descopere și să se creeze altele noi. Trebuia ca pe pămîntul țării să răsară, printr-o vie și creatoare participare a maselor populare, uzine, orașe și sate moderne în care oamenii muncii să creeze bunuri materiale și spirituale pentru ei înșiși, să-și ridice, prin grija partidului, necontenit, nivelul de viață. Și glorioasa epopee a început. Mari viaducte au început să lege în arcuri de beton malurile rîpoase, burghie uriașe au străpuns cremenea munților și adîncurile dealurilor, peste noaptea întunecată s-au aprins una. cîte una luminile constelațiilor făurite de oamenii liberi, constructori de viață nouă. începînd cu Salva Vișeu, Bumbești-Livezeni, Ovidiu II, Doicești, Bicaz, Hunedoara. Romgn, Victoria, întreaga țară a început să devină un măreț șantier al muncii libere. Viața cea nouă a început să pulseze pretutindeni, în țară, plină de vigoare.Satelor patriei, odinioară ținute de exploatatori într-o cruntă mizerie, li s-a deschis și lor calea unei vieți noi, așezată pe noi temelii.Oamenii muncii de la sate, conduși și îndrumați de partidul clasei muncitoare, au învățat și au înțeles că bogăția pămîntului nu se poate obține cînd este strîns ca-n chingi de haturi, că omul nu se măsoară și nu trebuie să se măsoare după pămînt și avere, ci după muncă cinstită și vrednică, făcută în folosul său și al întregului popor. Ascultînd îndemnul partidului, țărănimea a pășit pe drumul colectivizării agriculturii...In patria noastră socialismul a învins definitiv la orașe și sate. „Această victorie — a arătat tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej la Sesiunea extraordinară a Marii Adunări Naționale din primăvara anului trecut, consacrată mărețului
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eveniment istoric din viața poporului — terminarea colectivizării agriculturii — ridică pe o treaptă mai înaltă alianța muncitorească-țărănească și unitatea moral-politică a întregului popor. Cele două clase sociale prietene, clasa muncitoare, conducătoare a tuturor oamenilor muncii și clasa țărănimii colectiviste, împreună cu intelectualitatea, merg umăr la umăr înainte, sub conducerea încercată a partidului spre desăvîrșirea construirii societății socialiste și trecerea treptată la construirea comunismului”Trecerea mijloacelor de producție în proprietatea socialistă, făurirea relațiilor de producție socialiste au determinat și schimbarea radicală a caracterului muncii, ea devenind direct socială, în folosul întregii societăți.
Stăpîni pe mijloacele de producție, oamenii muncii de la 

orașe și sate, conduși de partid, produc bunuri pentru ei 
înșiși, pentru binele întregii societăți, al poporului muncitor, 
pentru continua înflorire a bunăstării Iui materiale și spi
rituale.

„Cu palmele de veacuri truditoare 
Culegem astăzi rodul sfintei munci 
Știm cum se-nclină ramurile-n floare 
Și steagul drag cum flutură in soare 
Și soarele cum rîde-n ochi de prunci 
Și tot ce creștem, creștem pentru viață 
Recolte, fabrici noi și oameni noi—Epoca istorică în care a intrat patria noastră odată cu cucerirea puterii politice de către clasa muncitoare este o epocă de mari realizări a căror strălucire și putere constau în primul rînd în faptul că forțele creatoare ale omului muncitor sînt eliberate de toate stavilele ce-î stăteau odinioară împotrivă.„în nici o țară capitalistă — arăta tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej — oricît ar încerca apologeții capitalismului să deghizeze regimul de exploatare in „capitalism popular”, nu este cu putință o asemenea activitate plină de entuziasm, abnegație, spirit inepuizabil de inițiativă ca aceea pe care o desfășoară zecile și sutele de mii de fruntași din uzinele și
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minele noastre, șantiere, gospodării colective, gospodării de stat”.Uzinele și fabricile moderne, noile sonde, mine și centrale electrice, gospodăriile agricole colective tot mai puternice, noile cartiere de locuințe care întineresc și înfrumusețează orașele, așezămintele de cultură și învățămînt. artă și sănătate — toate acestea arată ce forte creatoare dobîndește un popor care a scuturat jugul capitaliștilor și moșierilor și este stăpîn pe bogățiile țării. Sub conducerea partidului, patria noastră s-a transformat în acești ani într-o țară înaintată, cu o industrie și o agricultură socialiste. în continuă dezvoltare, o țară in care pulsează viguros întreaga viață social-culturală.In orînduirea noastră nouă, in care s-a schimbat din temelii viața întregului popor, munca a devenit o chestiune de onoare și eroism, prima datorie față de societate a fiecărui cetățean apt de muncă. Constituția Republicii Populare Romine garantează nu numai dreptul la muncă, ci și dreptul | la odihnă, la învățătură, asigurarea materială la bătrînețe, și ’ în caz de boală etc. Statu! democrat-popular investește in fiecare an sume uriașe sub formă de ajutor pentru asigurările sociale, pentru pensii, sanatorii, instituții pentru copii, 1 pentru medicamente gratuite, învățămînt și manuale gratuite, • ridicarea calificării, burse pentru studenți etc. In socialism, i roadele muncii aparțin întregii societăți, muncitorilor înșiși, i Aceasta schimbă în mod radical și atitudinea oamenilor față de muncă, față de proprietatea obștească, temelia sfîntă și intangibilă a orînduirii noastre socialiste, sursa bunăstării celor ce muncesc.
Atitudinea socialistă față de muncă — 

expresia noii morale a tineretului nostruIn societatea socialistă calitățile morale ale omului sînt verificate prin atitudinea lui față de muncă, socotită ca cea mai importantă îndatorire socială, ca o datorie patriotică.Trecînd mijloacele de producție în mîinile poporului, revoluția socialistă a schimbat radical caracterul muncii și condițiile de muncă, atît la orașe cit și la sate. Relațiile de producție socialiste, care exclud exploatarea omului de către
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om, sînt relațiile dintre oameni, în procesul de producție, cu desăvirșire noi, necunoscute în istoria celorlalte orînduiri sociale. Ele oferă un cîmp larg pentru dezvoltarea forțelor de producție și, prin urmare, un orizont vast pentru dezvoltarea activității creatoare a maselor muncitoare, a aptitudinilor și talentelor lor.Socialismul se construiește prin muncă creatoare, bine organizată. Socialismul și munca creatoare sint inseparabile. De aceea societatea socialistă cere fiecărui membru al său o muncă cinstită, conștiincioasă după principiul: de la fiecare după capacitățile sale, fiecăruia după munca sa.Descătusind forțele creatoare ale poporului, orînduirea socialistă dă naștere unui larg avint în muncă, abnegației și eroismului în socialism unde eroismul capătă un caracter de masă, concretizat în întrecerea socialistă, în atitudinea creatoare față de orice rctivitate constructivă, nu există loc de muncă unde să nu poți să-ți dovedești capacitatea de a înfăptui acțiuni eroice. Iată un exemplu. La „Industria bumbacului” din București, lucrează într-una din marile hale unul din Eroii Muncii Socialiste, țesătoarea Ana Boghină. Pentru ce este ea erou ? O tînără muncitoare povestea despre ea : „La tovarășa Boghină, totul te impresionează. De la abnegația dîrzenia și îndrăzneala excepțională, pînă la modul cum știe să discute cu oamenii, să și-i apropie de gîndurile ei. După citeva luni de la intrarea mea în fabrică, mi s-a spus că voi lucra ca încărcătoare la tovarășa Boghină. Mărturisesc - povestește mai departe tînără țesătoare — că această hotărîre m-a făcut să mă pierd cu firea. închi- puiți-vă și dumneavoastră . in timp ce majoritatea țesătoarelor lucrau pe atunci la cite două sau șase războaie, Ana Boghină ajunsese să lucreze la 100 ! O dată am întrebat-o cum de a reușit să se ridice la o asemenea măiestrie. „Aș vrea să-ți vorbesc în așa fel încît să mă înțelegi — mi-a răspuns ea. Tu ai venit în fabrică într-un loc al tău. Eu am trăit însă o vreme cînd fabrica nu era a noastră, cînd patronii sugeau vlaga muncitorilor, îi umileau și îi dădeau afară din fabrică după placul lor. Am văzut cîndva cum unul dintre oamenii patronului a bătut o muncitoare peste mîini. A lovit-o peste degete pînă a ostenit, iar după aceea a dat-o afară, schilodită... Cînd fabrica a devenit a noastră, mi-am
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zis : a venit timpul să muncim pentru noi înș’ine, pentru popor. Și am început să învăț. Să învăț să muncesc nu numai cu mîinile, ci și cu capul.... Pentru că trebuie să știi: munca trebuie să se împletească necontenit cu știința. Fără știință, fără aplicarea celor mai înaintate metode în muncă n-aș fi obținut asemenea rezultate”.Pretutindeni pe întreg cuprinsul țării, în fabrici, pe șantiere, în gospodăriile colective, în munca învățătorilor și profesorilor, a oamenilor de știință, în toate domeniile de activitate se nasc zi de zi fapte minunate, demne de epoca în care trăim. Eroismul tipic zilelor noastre, în patria noastră, este activitatea permanentă de zi cu zi a oamenilor muncii pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor trasate de partid pentru desăvîrșirea construirii socialismului.întrecerea socialistă devenită azi în fabrici, pe șantiere, în atîtea locuri de muncă o formă larg cuprinzătoare de colaborare și întrajutorare între oameni și colective, un mijloc de promovare a noului, a experienței înaintate în producție, este una din cele mai puternice manifestări a atitudinii socialiste față de muncă.Participînd în proporție de masă la întrecerea socialistă, oamenii muncii își dezvoltă inițiativa, spiritul de ingeniozitate, înclinațiile și talentele lor creatoare. întrecerea socialistă este o minunată școală de formare a conștiinței socialiste, un mijloc puternic de atragere a maselor în procesul de creare a noilor relații sociale, a noii discipline în muncă și a noii organizări a muncii, care îmbină ultimul cuvînt al științei și tehnicii, cu unirea în masă a constructorilor socialismului pentru aplicarea noului în producție.îndeplinind sarcina pe care i-a încredințat-o partidul de a crește și educa constructori activi, entuziaști, bine pregătiți, gata să îndeplinească cu cinste sarcinile puse de partid în fața poporului, Uniunea Tineretului Muncitor acordă o mare însemnătate activității în producție a tineretului.Tinerii sînt educați în spiritul muncii avîntate, al devotamentului nemărginit față de cauza clasei muncitoare, al încrederii nestrămutate în politica partidului, în ideile comunismului. Tinerii văd în muncă o misiune nobilă pusă în slujba scopului măreț al făuririi unei vieți tot mai bune pentru întregul popor. Alături de vîrstnici, milioane de
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tineri din patria noastră își pun cu toată inima puterea de muncă și capacitățile creatoare în slujba patriei și înfloririi ei necontenite.Socialismul a deschis tineretului, pentru întîia dată în istoria țării, căile dezvoltării multilaterale a capacităților sale creatoare.Sute și mii de tineri poartă mari răspunderi în economia țării, sînt directori de întreprinderi, președinți de gospodării colective, conducători de șantiere de construcții, maiștri, brigadieri. Mii și mii de tineri intelectuali, ingineri, medici, agronomi, cercetători, învățători, artiști, participă cu elan ia întreaga operă măreață de desăvirșire a construirii socialismului în patria noastră.„Alături de întregul popor muncitor — a arătat tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej — minunatul tineret al patriei noastre, muncind în producție și învățind în școli și institute, participă cu entuziasm la lupta pentru dezvoltarea economiei și culturii, aducînd o contribuție de preț la obținerea tuturor victoriilor noastre”. Conștiința care însuflețește în muncă pe tinerii constructori ai socialismului este larg oglindită în participarea lor, alături de muncitorii vîrstnici, pu o bogată experiență, la întrecerea socialistă, la mișcarea inovatorilor și raționalizatorilor, în inițiativele care se nasc neîncetat pentru creșterea productivității muncii, pentru produse de cea mai bună calitate, reducerea prețului de cost și realizarea de economii în toate domeniile, în elanul și spiritul de răspundere cu care își însușesc știința și cultura.Socialismul înzestrează munca oamenilor cu mașini noi și moderne, cu mijloace tehnice noi care sporesc puterea omului asupra naturii, îi ușurează munca, ridică productivitatea muncii. Așa cum se arată în Directivele C.C. al P.M.R. cu privire la criteriile principale ale întrecerii socialiste, sînt create condițiile cele mai bune pentru continua îmbunătățire a calității produselor. în fabrici, în uzine, pe șantiere, în întreaga țară, oamenii muncii au răspuns prin fapte acestei chemări; iar alături de vîrstnici, tinerii muncitori își aduc întreaga lor contribuție la ridicarea necontenită a calității produselor.Caracteristică socialismului este tendința muncitorilor de
12

a îmbina munca fizică cu cea intelectuală, lupta permanentă pentru însușirea tehnicii celei mai noi. In zilele noastre se cere mai mult ca oricînd, atît în industrie cît și în agricultură, să-ți însușești neobosit tehnica cea mai nouă și metodele avansate de muncă, să-ți ridici continuu calificarea, să dezvolți inițiativa creatoare în folosirea tehnicii, în organizarea producției, ie. sporirea necontenită a volumului ei și în îmbunătățirea calității produselor, se cere să fii un luptător pentru nou, un bun prieten al noului.Luminînd drumul țării în anii șesenalului și mai departe peste hotarele a cincisprezece ani, cel de-al III-lea Congres al P.M.R. a deschis în fața maselor de oameni ai muncii un vast cîmp de activitate creatoare. Dezvoltarea bazei tehnice- materiale a socialismului, înaltul nivel de dezvoltare a industriei noastre socialiste, dotarea continuă a fabricilor și uzinelor cu tehnica cea mai modernă, introducerea permanentă și pe scară tot mai largă a unor procedee tehnologice tot mai avansate — toate acestea cer știință, cer ridicarea necontenită a calificării. însușirea științei și culturii devine astfel o îndatorire de seamă a fiecărui tînăr.La sate, activitatea desfășurată de organizațiile U.T.M., sub conducerea organizațiilor de partid, pentru mobilizarea tineretului la munca entuziastă în vederea sporirii necontenite a producției agricole vegetale și animale, pentru însușirea tot mai profundă a agrotehnicii înaintate, joacă un rol însemnat in educarea tineretului în spirit socialist, favori- zînd dezvoltarea trăsăturilor colectivismului și dezvcltînd dragostea față de muncă în agricultura socialistă. In gospodăriile agricole colective tinerii, alături de ceilalți colectiviști, își pun întreaga lor putere de muncă în sprijinul întăririi și consolidării economico-organizatorice a G.A.C.Setea de noi cunoștințe, dorința de a munci tot mai bine sînt firești pentru tinerii constructori ai socialismului. Iată ce mărturisește o tînără crescătoare de păsări căreia i s.a decernat cu doi ani în urmă Medalia Muncii și Diploma de Onoare a C.C. al U.T.M. . „Cînd am primit aceste distincții, am fost foarte emoționată. Am stat să mă întreb dacă merit eu această cinste. E drept, am crescut mii de păsări. Dar aceasta e o faptă obișnuită. Și apoi eu nu sînt decît o simplă crescătoare de păsări. Dar pe urmă, tot eu m-am gîndit că
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tocmai datorită faptului că am învățat și am muncit tot mai bine, că azi meseria mea este prețuită alături de toate meseriile folositoare poporului, tocmai de aceea mi s-a făcut această mare cinste. îmi dau însă tot atît de bine seama că trebuie să învăț necontenit, să-mi însușesc mereu noi cunoștințe, să aplic în întreaga mea muncă cele mai înaintate metode”.O mare parte a tineretului nostru învață în școli și facultăți. învățătura cere pasiune, voință, perseverență, dar cer-e, mai ales, o privire adîncă spre viitor, acea înțelegere profundă că învățătura este o parte organică a marelui proces de muncă, îndreptat spre desăvîrșirea construcției socialismului în patria noastră. Mii și mii de tineri muncitori, tehnicieni, ingineri și specialiști de toate gradele, obțin rezultate bune în producție, tocmai pentru că au obținut rezultate bune în învățătură, atunci cînd se aflau pe băncile școlilor și institutelor, îmbogățindu-și, după aceea, necontenit, cunoștințele. A lega cele învățate de munca în producție și a învăța în așa fel, încît să fii cît mai folositor prin cunoștințele tale societății — iată prin ce se exprimă noua atitudine față de învățătură, de muncă. Mașinile noi, moderne care folosesc, într-o măsură tot mai mare cuceririle științei în diferite domenii — electronică, automatică, chimie etc. — cer din partea celor ce le comandă, atît cunoștințe tehnice înaintate, cît și un nivel de cultură generală tot mai ridicat, în procesul desăvîrșirii construirii socialismului și de trecere treptată spre comunism, știința este tot mai mult legată de producție, se deschide perspectiva transformării ei într-o forță nemijlocită de producție.Avîntul economiei și culturii patriei noastre, care înaintează impetuos pe calea desăvîrșirii construirii socialismului, a deschis tineretului studios cele mai largi orizonturi de activitate în viitor, Nu există ideal mai înalt, decît acela de a-ți pune cunoștințele în slujba înfloririi necontenite a patriei.Procesul marii producții socialiste, cu tehnologia ni complexă. cere ordinea cea mai riguroasă, organizare, punctualitate și respectarea strictă de către fiecare tinăr muncitor a regulilor stabilite, a indicațiilor muncitorilor în vîrstă, ale maiștrilor, a cerințelor întregului proces de producție. Or-
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ganizațiile U.T.M. îi educă pe tineri în spiritul unei înalte discipline în muncă, ai atitudinii conștiente, creatoare, față de muncă și învățătură, combătînd, în același timp, cu toată hotărîrea unele mentalități înapoiate, vechi, rămășițe și influențe ale moralei și concepției burgheze despre muncă. Un mare rol educativ în întărirea disciplinei îi are opinia publică, critica tovărășească a lipsurilor în muncă, colectivul. Colectivul socialist răspunde pentru munca tuturor membrilor săi și fiecare membru al colectivului răspunde, la rindul său, pentru munca colectivului.Gospodăria agricolă colectivă este și ea o școală a educării tinerilor colectiviști în spiritul socialismului, școala educării unei discipline noi, socialiste a muncii. Mai înainte, cînd fiecare țăran lucra individual, vecinii nu se interesau de el: cum muncește și cît recoltează, dacă muncește bine sau nu. în gospodăria agricolă colectivă însă, unde munca fiecăruia este o parte din munca obștească de care depinde rezultatul general, comportarea fiecăruia se află în atenția tuturor colectiviștilor.Munca făcută cu dăruire spre binele societății, constituie una din condițiile cele mai importante pentru desăvîrșirea construcției socialiste și trecerea treptată la comunism, cînd munca va deveni o primă necesitate vitală, cînd societatea va înscrie pe steagul său : de la fiecare, după capacități, fiecăruia după nevoi. Pentru a transforma munca într-o primă necesitate vitală pentru toți membrii societății, se cer anumite premise economice și culturale, care se creează în procesul desăvîrșirii construirii socialismului și trecerii treptate la comunism. Dar, chiar în cursul creării acestor premise, munca se transformă, capătă treptat trăsături ale muncii comuniste, care sînt dezvoltate prin îmbinarea justă a principiului cointeresării materiale cu stimularea morală pentru realizările în muncă. După cum a arătat V. I. Lenin, munca comunistă presupune obișnuința de a munci pentru binele general și atitudinea conștientă (devenită obișnuință) fată de necesitatea muncii pentru binele general. A cultiva și dezvolta dragostea de muncă la toți membrii societății noastre, la tineretul nostru, înseamnă a educa omul comu-
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nist, deoarece, așa cum a arătat Lenin, numai „în munca laolaltă cu muncitorii și țăranii poți deveni cu adevărat comunist”.în procesul muncii socialiste și al întrecerii, care îmbină armonios interesul personal cu cel social și care aprinde cu flacăra creatoare a entuziasmului inimile maselor muncitoare, se formează la oameni sentimentul răspunderii și înțelegerea importanței muncii lor, a participării lor la eforturile comune ale întregului popor. Socialismul formează oameni cu caractere și voință ferme, care au un scop precis și un înalt țel în viață, oameni curajoși și îndrăzneți, consecvenți, statornici, plini de abnegație, care știu în orice împrejurare de viață să realizeze principiile comunismului și să înfăptuiască marile idealuri ale poporului. Aceste calități se nasc, se dezvoltă și se întăresc, în primul rînd, în procesul muncii socialiste, care are un rol primordial în formarea profilului moral al omului. Pe baza muncii colective și în procesul de educație se cultivă sentimentele de tovărășie și de adevărat umanism, sentimentul stimei reciproce și al ajutorului reciproc, tovărășesc, care oglindesc existența relațiilor noi. socialiste. Colectivul socialist se 'interesează de comportarea membrilor săi în toate împrejurările vieții, în relațiile de familie, de prietenie și dragoste, cultivînd un profund sentiment de răspundere al membrilor săi pentru întreaga comportare în societate. Principiul colectivismului în conștiința și comportarea oamenilor, format și dezvoltat la școala muncii socialiste, este o expresie a devotamentului lor față de interesele societății socialiste.
★Devenind stăpinii mijloacelor de produeție. oamenii muncii din patria noastră creează bunuri materiale și culturale pentru ei înșiși, spre folosul lor și al întregii societăți.Muncind în toate domeniile de activitate, participînd conștient și cu înflăcărare la desăvîrșirea construcției socialismului, tineretul își realizează propriile lui aspirații de a-și închina toată energia și puterea de muncă înfloririi necontenite a patriei socialiste.
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ine primăvara — etapă hotărîtoare pentru asigurarea unei producții a- gricole sporite. Experiența ne-a arătat că executarea la timp și de calitate a tuturor lucrărilor din această perioadă, depinde și de activitatea politică și organizatorică pe care o desfășoară organizația U.T.M. în rîndul tinerilor mecanizatori. Grupa U.T.M. este centrul activității noastre în campaniile agricole. Noi am folosit această perioadă de iarnă pentru pregătirea viitoarelor activități pe care Ie vor desfășura grupele U.T.M.Ce am făcut concret ? Tot ceea ce am făcut în această perioadă a avut rostul de a pregăti multilateral pe tinerii mecanizatori pentru acele zile de campanie cînd nu este vreme multă de ședințe, de cursuri de ridicare a calificării și altele. 30 de tineri mecanizatori au frecventat în a- ceastă perioadă cercul politic „Să ne cunoaștem patria socialistă”. Peste două, trei zile, propagandistul va preda cursanților săi cea de a șaptea lecție.Noi ne-am întors în stațiune tîrziu și am recuperat rămîne- rea în urmă ținînd ședințele cercului săptămînal. în fața mecanizatorilor au fost prezentate în această perioadă cîteva conferințe interesante: „înaltul titlu de membru de

partid", „15 ani de Republică", „30 de ani de la luptele ceferiștilor Și petroliștilor". în a- ceastă ultimă săptămînă, pre- gătindu-ne de ieșire în campanie, la indicația organizației de partid am organizat cunoașterea de către toți tinerii tractoriști a unor importante documente de partid și de stat care vorbesc despre sarcinile noastre în noul an agricol. Cu toți tinerii a fost organizată citirea Expunerii făcută de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-

Dar pregătirea propriu-zisă pentru ieșirea în campanie a început cu participarea tinerilor tractoriști la adunările generale U.T.M. din G.A.C. la care lucrează, adunări în care s-a discutat despre contribuția tinerilor colectiviști la îndeplinirea planului gospodăriei.Răspunzînd chemărilor la întrecerea lansată de Eroul muncii socialiste Ene Gh., șeful brigăzii a patra, toate brigăzile s-au angajat să lupte pentru a obține producții mai

organizat întîi studierea capitolelor din Statutul U.T.M. care se referă la organizația de bază și grupa U.T.M., am organizat recitirea unor capitole din documentele Congresului al III-lea U.T.M. în a doua zi, noi, membrii comitetului U.T.M le-am vorbit despre sarcinile lor concrete ca organizatori de grupe. în cea d'e a treia zi, Nicolae R. Dumitru și Gh. Nițu, organizatori care au obținut anul trecut bune rezultate, au împărtășit propria
Brigăzile de tractoare
în pragul primăveriiDej, cu ocazia celei de-a 15-a aniversări a proclamării Republicii Populare Romîne, materialele principale ale recentei ședințe a Consiliului Superior al Agriculturii etc.O atenție deosebită am a- cordat mobilizării riștilor la cele 2 agrotehnice. Am urmărit atent felul în care tinerii își însușesc aci cunoștințele predate și de cîte ori am observat o delăsare din partea vreunuia, comitetul U.T.M. a stat de vorbă cu el.

tracto- cercuri

mari la hectar decît cele planificate de gospodăriile colective, cu 300 kg la grîu, cu 500 kg la porumb și cu 5 000 kg la sfecla de zahăr. Angajamentele sint cuțiilor mi tetul U.T.M.grupe U.T.M. în parte.Săptămîna trecută, vreme de trei după-amieze, am organizat o instruire a organizatorilor de grupe. în ce a constat ea și cum s-a desfășurat ? Am

și un rezultat al dis- pe care le-a avut co- organizației de bază cu membrii fiecărei

lor experiență. Ei au explicat cum țin legătura cu organizațiile U.T.M. din G.A.C., cum mobilizează grupa U.T.M. la Îndeplinirea angajamentelor pe care și le-au asumat tinerii tractoriști în întrecerea socialistă, cum organizează munca politică în brigadă etc. Nădăjduim că această pregătire va da bune rezultate, că îi va ajuta pe organizatorii de grupe U.T.M. în activitatea pe care o au de desfășurat.Dar cu toate că repararea tractoarelor și a celorlalte

mașini agricole s-a încheiat, pregătirile pentru ieșirea în campanie nu se opresc aici. Acum două zile am trecut în revistă toate cărțile bibliotecii. Am constatat că sînt cam puține, iar unele vechi citite și răscitite de tineri. Am discutat cu sindicatul și direcțiunea și s-au aprobat bani pentru cumpărarea de noi cărți, consultat tinerii ce cărți șese să citească pentru a orienta în cumpărăturile care le vom face. Săptămîna viitoare sperăm ca în fiecare vagon-dormitor să fie instalată și biblioteca volantă. Paralel cu aceasta, ne-am îngrijit de a asigura pe timpul campaniei brigăzile cu ziare. în lunile următoare tinerii tractoriști vor primi zilnic, direct la brigadă, 47 de ziare „Scîn- teia tineretului”.Dar așa cum am mai spus, pregătirile nu s-au încheiat. Studiem acum problema participării active și organizate a tinerilor tractoriști Ia viața culturală și sportivă din G.A.C.Avem convingerea că măsurile pe care le-am luat și cele pe care le vom lua în continuare vor crea 0 bună premi- ză pentru o rodnică activitate politică și educativă în grupele U.T.M.
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MIRCEA TANASE 
secretarul organizației de bază 

U.T.M. din S.M.T. Balaciu 
raionul Urziceni

Primirea de către 
vicepreședintele 

Consiliului de Miniștri, 
Gheorghe Gaston 

Marin, a președintelui 
Comisiei de Stat 

a Planificării 
din R. P. BulgariaJoi 28 februarie 1963, vicepreședintele Consiliului de Miniștri, Gheorghe Gaston Marin, a primit pe președintele Comisiei de Stat a Planificării din R. P. Bulgaria, ■ Pașev Apostol, însoțit de vicepreședintele Comisiei de Stat a Planificării din R. P. Bulgaria, Monov Țeko.Discuțiile s-au purtat în jurul problemelor de colaborare economică dintre R. P. Ro- mînă și R.P. Bulgaria, privind perioada de perspectivă generală pînă în 1980.La primire a fost de față Mauriciu Novac, vicepreședinte al Comitetului de Stat al Planificării.
Primirea de către 
vicepreședintele 

Consiliului de Stat 
al R. P. Romîne, 
Avram Bunaciu, 
a ambasadorului 

Elveției la BucureștiJoi la amiază, Avram naciu, vicepreședinte al Consiliului de . Stat al R. P. Romîne, a primit în audiență de prezentare pe Emile Bisang, ambasador extraordinar plenipotențiar al Elveției București. Și la
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La o vînătoare de mistreți organizată de Întreprinderea fores
tieră Falcău, regiunea Suceava

Spartachiada de iarnă a
Ciștigătorii etapei 

pe asociații a sparta
chiadei de iarnă din 
regiunea SUCEAVA 
se pregătesc pentru 
etapa următoare, ca
re va începe în cu
rînd. Datorită bunei 
organizări a întrece
rilor la prima etapă 
a spartacbiadei de 
iarnă au participat în 
regiunea Suceava pe-

8te 150 000 de spor
tivi, din care 46 610 
tinere fete, cu aproa
pe 28 000 mai mulți 
decît în ediția anteri
oară. De o largă par
ticipare s-au bucurat 
competițiile de săniu
țe și șah. O mare 
atenție au acor
dat asociațiile spor
tive extinderii și dez
voltării gimnasticii,

PE SCURT
• Joi au început în orașul Brigh

ton campionatele internaționale de 
tenis de masă ale Angliei la care 
participă jucători și jucătoare din 
14 țări, in competiția pe echipe, re
prezentativa ieminină a R. P. Ro
mine (Maria Alexandru, Geta Pi
tică, Ella Constantinescu) au în
vins cu scorul de 3-0 echipa Au
straliei și cu 3-1 echipa Angliei. 
R. P. Ungară a dispus cu 3-0 de 
Anglia 
cui cu

iar R. F. Germană a între- 
același scor echipa Belgiei.

tineretului
lucru ce a făcut ca la 
întrecerile de gim
nastică din cadrul 
spartachiadei să par
ticipe aproape 25 000 
de sportivi. în mobi
lizarea tineretului la 
competițiile din ca
drul spartachiadei 
s-au remarcat îndeo
sebi asociațiile sporti
ve raionale Suceava 
și Dorohoi.

Admira Viena. La mij-(Anglia) și
locul lunii iunie se proiectează or
ganizarea la Budapesta a unui tur
neu internațional cu participarea 
echipelor Honved, Real Madrid și 
Iuventus Torino.

® în 
evolua 
echipe

I”

cursul lunii aprilie vor 
Ia Budapesta, cunoscutele 

de fotbal Wolverhampton

• Formația cehoslovacă de fot
bal Baska Bistrica, care se află de 
cîteva zile in R. P. Ungară, a evo
luat la Ozd, în compania echipei 
locale. Meciul s-a încheiat cu un 
rezultat de egalitate : 2—2. Fotba
liștii cehoslovaci vor juca în con
tinuare cu Salgotarjan.

(Agerpres)

Utilaje noi în portul Constanța
utilaje din portul 

primit recent încă 
și 40 de remorci 

îmbunătățirea tran-

P ar cui de 
Constanța a 
19 tractoare 
auto pentru
sportului mărfurilor în incinta 
portului. în vederea ușurării și 
grăbirii operațiilor de încărcare 
r— descărcare a vaselor au fost 
date anul acesta în exploatare 
încă 9 macarale de cîte 3 tone, 
alte 6 macarale de cîte 5 tone 
urmînd a intra în curînd în func-

țiune. în 
montarea 
pacitate de ridicare de 100 tone 
și a altor macarale de cheu.

Pentru pregătirea cadrelor ne
cesare deservirii utilajelor cu 
care este înzestrat portul Con
stanța, luna aceasta a fost în
ființată o școală pentru califi
carea a 80 de tractoriști.

prezent se lucrează 
unei macarale cu o

la
ca-

(Agerpres)

Joi dimineața a părăsit Capitala îndreptîndu-se spre Nicosia o delegație a C.C. al U.T.M., condusă de tovarășul Oană Constantin, membru supleant al C.C. al U.T.M., secretar al Comitetului regional U.T.M. Ploiești, care va participa la lucrările celui de-al III-lea Congres al Uniunii Tineretului Democrat Unit din Cipru (E.D.O.N.).
★Atașatul militar al R.D. Germane în R. P. Romînă, locotenent colonel Walter Zander, a oferit joi seara o recepție cu prilejul celei de-a 7-a aniversări a Armatei Populare Naționale a R. D. Germane.Au luat parte general colonel Floca Arhip și general locotenent Mihai Burcă, adjuncți ai ministrului forțelor armate,

general maior Ion Dincă, șeful Direcției Superioare Politice a Armatei, generali și ofițeri superiori, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe.Au participat șefii unor misiuni diplomatice acreditați în R. P. Romînă., atașați militari și alți membri ai corpului diplomatic.
Dirijorul sovietic Boris Haikin, 

artist al poporului al R.S.F.S.R., 
a condus concertul simfonic extra
ordinar de joi seara al Filarmonicii 
de Stat „Moldova" din Iași. La a- 
cest concert și-a dat concursul 
violonista sovietică Nina Beilipa, 
laureată a concursurilor internațio
nale „P. Ceaikovski" de la Mos
cova și „George Enescu" de la 
București.

Concertul 
succes.

s-a bucura! de mult

(Urmare

Fier vechi
400 tonesatele și orașele regiunii Oltenia au loc în a- ceste zile numeroase acțiuni de colectare și expediere către oțelăriiie patriei a unor însemnate cantități de metale vechi.Tinerii instituții. din întreprinderi și colectiviști și pio-

PE SCURT
• Tinerii metalurgiști de la 

Uzina de utiiaj petrolier Tîr- 
goviște au colectat și pre
dat, de Ia începutul anului, 
I.C.M.-ulu'i peste 210 tone me
tale vechi.

® într-o singură lună, ti
nerii de la Exploatarea mi
nieră Petrila, mobilizați și în
drumați de organizația’U.T.M., 
au expediat oțelăriilor peste 
14 tone fier vechi. (I. 
coresp. voluntar).

Chiraș,
. prepa-

Petrila 
pînă în

Ajutăm să crească 
schimbul de mîine

din pag. I)nă a stabilit deaproape de cilor. Acest lucru este urmărit prin birourile organizațiilor de bază U.T.M., inginerii, maiștrii, muncitorii tineri. In multe rinduri noi am arătat muncitorilor-instructori răspunderea pe care o au în pregătirea viitoarelor cadre calificate, am urmărit îndeaproape lucrul pe care-I execută ucenicii, comportarea lor în colectiv. Practica a constituit tema unor adunări generale U.T.M., organizate în secții și sectoare.La începutul anului școlar unii ucenici din secția cazane lipseau de la practică. Biroul organizației de bază U.T.M. (secretar Simion Drăgan) a organizat o adunare generală U.T.M. în care s-a discutat despre comportarea în muncă a unor ucenici, despre manifestările de indisciplină. S-a vorbit și despre însemnătatea acestei secții în ansamblul uzinei, despre faptul că aici, fo- losindu-se procedee moderne (sudura automată, craițuirea arc-aer), este absolut necesară o pregătire temeinică. Sfaturile date, criticile tovărășești au fost de un real folos. Dan Popovici, Victor Rotaru și alți ucenici care aveau manifestări de indisciplină și-au schimbat atitudinea, învață conștiincios.în adunări generale U. T. M. s-a analizat și felul cum se ocupă tinerii muncitori de pregătirea ucenicilor. Un singur exemplu: în secția mecanică utemiștii au criticat aspru pe tînărul frezor Tudor Moise pentru că neglijează practica ucenicului Lie Cristian din a- nul II. Asemenea adunări au avut loc în secțiile turnătoria de oțel, mecanic-șef, iar în prezent organizația U.T.M. din secția sculerie pregătește analiza practicii desfășurată în a- cest an.Noi am mers și pe principiul

să se ocupe în- practica uceni- de a discuta cu părinții ucenicilor mai slab pregătiți sau ai celor care lipseau sau întîr- ziau de la practică. O asemenea discuție tetul U.T.M. ministrativă nătoria de elevilorGheorghe Ursu, Radu Verba- rov, Andrei Alexandru și ai altora. A fost un bun prilej de a le arăta ce influență are indisciplina asupra însușirii meseriei și de a combate atitudinea unor părinți care ne cereau în mod nejustificat să fim mai'îngăduitori, înțelegînd prin aceasta să trecem cu vederea abaterile de la disciplină. Rezultatele au dovedit că am procedat bine. Ucenicii a- mintiți lucrează acum sîrguin- cios, se pregătesc temeinic. în curînd va avea loc o discuție cu părinții celor care fac practică în secția vagoane.Pentru a cunoaște și mai bine felul cum se desfășoară practica ucenicilor, comitetului U.T.M. mențin strînsă legătură cu școala, profesorii de specialitate, diriginții. Deseori, membri comitetului U.T.M. însoțesc tovarășul Ovidiu Dumitrescu, profesor, și pe tovarășul Va- sile Linte, director de studii al școlii, în controlul pe care-1 fac în secțiile și sectoarele uzinei.Periodic, membri ai comitetului U.T.M. pe uzină merg în școală, se informează despre pregătirea multilaterală a u- cenicilor, asistă la orele de specialitate, fac unele propuneri. Așa, de exemplu, Mihai Gheorghiu care răspunde de problemele de calificare în cadrul comitetului U.T.M. pe u- zină a stat în școală 4 zile. IngineYii Adina Drăgulin, Gheorghe Ionescu au propus ca lecțiile teoretice de specialitate să cuprindă mai multe explicații privind procedeele moderne de lucru care se a- plică în uzină. La turnătoria

a purtat-o comi- și conducerea ad- a sectorului tur- oțel cu părinții Gore Dumitrescu,

membriio cu cu ai pe

de oțel, de exemplu, ucenicii nu știau de ce se folosește bioxidul de carbon în întărirea formelor. Turnarea pieselor în forme întărite cu bioxid de carbon fiind un procedeu modern, inginerii din comitetul U.T.M. au solicitat profesorilor de specialitate să vorbească ucenicilor despre acest lucru.Recent, comisia de muncă practică pe uzină a analizat activitatea din primul semestru al acestui an școlar. S-au luat o seamă de măsuri la realizarea cărora ne vom aduce din plin contribuția : deprinderea ucenicilor cu toate locurile de muncă, de ajustaj și asamblare din secțiile cazane și vagoane, întărirea disciplinei, controlul permanent al caietelor de practică etc.Pe linia pregătirii cadrelor de mîine, comitetul U.T.M. folosește multiple forme. Ucenicii participă la „Joile tineretului” în cadrul cărora frezori, sudori fruntași, ei înșiși absolvenți ai școlilor profesionale; vorbesc despre experiența muncii lor, despre frumusețea meseriei. S-au prezentat medalioane de fruntași. Inginerii tineri prezintă conferințe cu caracter tehnic.Pe baza experienței dobîn- dite am stabilit o seamă de prevederi pentru viitor :• controlul permanent al practicii prin discuții cu mun- citorii-instructori;• analize în adunări generale U.T.M.;• consfătuiri cu inginerii, cu maiștrii care răspund practică ;• menținerea legăturii profesorii de specialitate,diriginții și cu părinții elevilor și alte măsuri.

(Agerpres)
La U.R.C.C. Oltenifa a luat ființă, 

de curînd, o brigadă artistică de 
agitație. Alcătuită din 9 tineri en
tuziaști, brigada a trecut, de îndată, 
la pregătirea primului său program, 
dedicat alegerilor de la 3 martie. 
Timp de aproape două săptămîni, 
membrii brigăzii au repetat seară 
de seară. In ziua de 15 februarie 
a avut loc spectacolul. In zilele 
care au urmat, brigada a prezen
tat programul său în faja colecti
viștilor din comunele Curcani și 
Fundeni. VARLAM POPA (mer
ceolog).

decu cu
Cinematografe

oțelăriilor patriei
expediatenieri adună, bucată cu bucată, metalele care nu mai fac trebuință, precum și utilajele scoase din funcțiune. De la începutul anului 1963 și pînă în prezent, tinerii din regiunea Oltenia au adunat 626 tone, din care aproape 400 au și fost expediate Hunedoarei și Reșiței. Tinerii din raionul Gi- lort au colectat 97 tone, cei din orașul Tr. Severin 73 tone etc. Pe locul întîi în această acțiune se situează organizațiile U.T.M. din orașul Craiova. care au expediat oțelăriilor 110 tone.

Promisiunea nu

V. MOINEAGU

La depozite
le. I.T.B. (întreprin
dere care se află în 
urmă cu realizarea 
sarcinii de colecta
re a fierului vechi) 
din șoseaua Giulești 
și din strada Eco.te- 
rina Teodoroiu zac 
de ani de zile can
tități însemnate de 
metale vechi. Spe
cialiștii de la I.C.M. 
sînt de părere că, 
cea ma( mare parte 
din piesele sau a- 
gregateie depuse 
spre „păstrare’’ in 
aceste depozite nu 
mai pot fi întrebu
ințate și că trebuie

expediate oțelării
lor. După nenu
mărate discuții în
tre reprezentanții 
I.C.M.-ului și con
ducerea gospodări
ei I.T.B. din strada 
Lînăriei (director 
tov. Pirvu), aceasta 
a promis solemn că 
va expedia oțelări
ilor metalele vechi. 
Dar au rămas nu
mai promisiunile, 
pentru că, fierul 
vechi continuă să 
ruginească sub ce
rul liber. Unele uti
laje (cum este cazul 
agregatului plug, pe 
care-i vedeți în fo-

ajunge!
tografia de mai jos) 
se găsesc în această 
stare de peste 4 ani 
de zile. De aseme
nea, și altele au o 
„vechime” care de
pășește doi-trei ani. 
Fiind vorba de o 
cantitate ce depă
șește 120 de tone, 
considerăm că este 
cazul ca „proprie
tarii” fierului vechi 
amintit să se pună 
de acord cu organe
le I.C.M. și să ex
pedieze cit mai cu
rînd întreaga can
titate oțelăriilor pa
triei.

D. VASILE

Lupeni 29 : Patria, București, G. Coșbuc ; Camelia : Republica, E. Pavel; Fecioara: rulează la cinematograful Gh. Doja ; Absență îndelungată : 
Magheru; Inelele gloriei: 1 Mai, Alex. Sahia ; Cinci oa
meni la drum rulează la cinematografele : I. C. Frimu, Grivița ; Povestiri despre re
voluție : Tineretului, Alex. Popov, I. Pintilie; Medicul 
și vraciul: Victoria; Pro
fesiunea doamnei Warren: Lumina ; Baronul de Munch- 
hausen : Central, Arta, B. De-

® Și colectivul de Ia 
rația cărbunelui din 
a colectat și predat. 1 
prezent, peste 20 000 kg fier 
vechi, pe care l-a trimis side-, 
rurgiștilor hunedoreni. (Bădu- ța Constantin, coresp. volun
tar).

<«■

f Zăpada e pe ducă. Se impu-j 
Ine deci o ultimă verificare] 
f a reparațiilor. La S.M.T. J 
(Orăștie echipele conduse dej 

mecanicii Muscalciuc Du- j 
(mitru și Bogdal Ott 
( acest lucru cu cea mai 
( răspundere.

L
faci mare j 

Foto: AGERPRES j
Tot mai multe

articole
de folosință 
îndelungată 

vîndute la sateCa urmare a sporirii veniturilor realizate prin munca în gospodăriile colective, tot mai mulți locuitori ai satelor solicită comerțului articole de folosință îndelungată. Anul trecut, de pildă, cooperativele sătești au vîndut de aproape trei ori mai multe televizoare, de peste două ori mai multe frigidere, cu 37 la sută mai multe mașini de spălat rufe și mașini de cusut, cu 43 la sută mai multe aparate de radio, precum și un număr mult mai mare de garnituri de biciclete, motociclete, te etc decît în 1961.în urma hotărîrii privind punerea în vînzare cu plata în rate pentru membrii gospodăriilor colective a motoretelor, bicicletelor și aparatelor de fotografiat, solicitarea a- cestor mărfuri, precum și a altor obiecte de uz îndelungat a sporit și mai mult. Pentru a satisface cerințele crescînde ale colectiviștilor, cooperativele sătești au prevăzut ca anul acesta să le pună la dispoziție de aproape două ori mai multe televizoare, frigidere și mașini de spălat rufe și un număr de aparate de radio, mașini de cusut, garnituri de mobilă, biciclete, motorete, aparate de fotografiat etc. cu mult mai mare decît anul trecut.

mobilă, motore-

(Agerpres)
ODIHNA Șl TRATAMENT î 
în frumoasele noastre : 

stațiuni balneare *
ț Agențiile și filialele O.N.T. „Carpați" din toată țara au pus înZ
♦ vînzare locuri pentru odihnă și locuri pentru tratament balnear, în Z
♦ trimestrul I, în cele mai frumoase stațiuni balneoclimaterice din țară. Ț
t Pentru odihnă (serii de 12 zile) se pot obține, locuri, în condiții f 
Ț excelențe de locuință și masă în stațiunile Sinaia, Bușteni, Predeal, T 
I Păltiniș, Tușnad, Borsec, Sovata. £
I In acest sezon tarifele sînt mai reduse cu 17 pînă Ia 30 la sută. 4 
Z Agențiile și filialele O.N.T. „Carpați" din toată țara au pus ÎnZ
♦ vînzare locuri pentru tratamente balneare. în trimestrul I. Tarifele Ț
Jsînt mai reduse cu 10—15 la sută. Z
1 — pentru boli reumatismale, serii de 18 zile la Bazna. Căfimă-t
- nești, Govora, Herculane, Ocna Sibiului, Pucioasa, Sovata Victoria, T 
Z 9 Mai și Victoria 1 Mat > ' I

Î
 — pentru boli ale aparatului digestiv serii de 18 zile la Bor-Z
sec, Călimănești, Căciulata, Olănești, Slănic-Moldova, Sîngeorz • Z

— pentru boli ginecologice. serii de 20 zile, la Bazna, Ocna Sibiu- Ț 
lui, Sovata -, . f

— pentru boli cardio-vasculare serii de 20 zile, la Borsec, Tuș-I 
♦ nad, Buziaș, Vatra Dornei i I
Î— pentru nevroză astenică, serii de 20 zile, la Sinaia și Tușnad Z

— pentru boli ale aparatului respirator, serii de 20 zile Ia Govora,* 
Slănic-Moldova Z

— pentru endocrinologie, serii de 18 zile, la Borsec. t

S
- pentru urologie, serii de 18 zile Ia Căciulata și Olănești. I
Agențiile și filialele O.N.T. „Carpați" din toată țara, fac zilnic Z 

înscrieri pentru locuri la odihnă și locuri la tratament balnear în sta-t 
țiuni balneoclimaterice. Z

In sezonul actual se acordă reduceri tarifare între 15 și 30 la șutat 
față de sezonul de vară. Condițiile de cazare și masă sînt foarte bune. Z 

♦ 50 la sută reducere pe calea ferată. Z
♦ însemnate reduceri tarifare pentru copii. >
Z Plata se poate face eșalonat, achitîndu-se la înscriere numai pri-Z 
♦mul avans. ♦
♦ Agențiile și filialele O.N.T. „Carpați" asigură locuri cu prioritate ♦ 
♦ pentru membrii de familie ai celor trimiși în stațiunile climaterice prin ♦ Z comitetele sindicatului. 1
♦ Se atrage atenția că locurile la tratament balnear se acordă nu- ț 
jmai pe baza unei recomandări medicale, pentru a se evita tratamen-Ț 
Ttele contraindicate. ’ Ț

copii — dimineața, Divorț ita
lian — după amiază : 13 Septembrie; Program de filme do
cumentare : Timpuri Noi;
Frumoasa americană ruleazăla cinematograful: Maxim 
Gorki ; Divorț italian rulează 
la cinematografele : V. A- lecsandri, înfrățirea între popoare, 8 Martie, Floreașca ; 
Marile speranțe rulează la cinematografele : C-tin David, 
G. Bacovia; Agentul X 25 rulează la cinematograful V. 
boaită ; Omul cu obiectivul: (Jnirea; Patru inimi: Flacăra; 
Partea ta de vină rulează la cinematograful : T. Vladimi- rescu; Moartea în insula de 
zahăr : Miorița ; Drum de în
cercare : Munca ; Marile fami
lii! Popular; Lizzie Mac Kay: 
Moșilor.

♦



DE PESTE HOTARE • DE PESTE HOTARE • DE PESTE HOTARE

U.R.S.S. Studenți ai Institutului Agricol din Țelinograd la studiu 
în laborator

Foto : TASS—Moscova

Mesajul Sovietului Suprem 
al U. R. S. 5. adresat 
Congresului mexicanMOSCOVA 28 (Agerpres). — în mesajul de răspuns la scrisoarea pe care Congresul mexican a adresat-o parlamentelor tuturor țărilor, Sovietul Suprem al U.R.S.S. consideră că „asigurarea unei păci trainice pe pămînt, îndeosebi a- cum, cînd arma nucleară a căpătat o dezvoltare fără precedent, este cea mai importantă sarcină a tuturor țărilor și popoarelor’’.Sovietul Suprem al U.R.S.S. și-a reafirmat „hotărîrea fermă de a face tot posibilul pentru ca pe pămînt să triumfe pacea și relațiile prietenești între toate popoarele, pentru ca omenirea să pășească pe calea dezvoltării pașnice și a înfloririi. pentru a se pune capăt pentru totdeauna producției și folosiri; de arme ale morții și distrugerii”.Sovietul Suprem al U.R.S.S. împărtășește întrutotul părerea exprimată de Congresul mexican că, în momentul de față, cel mai important lucru este menținerea păcii, promo-

Mărțișoare...

LUI NGO DINH IÎIEM

COLONIALISMULUI

LUI BETANCOURT

Desene de V. VASILIU 

varea politicii de coexistență pașnică și împiedicarea izbucnirii unui război termonuclear.„Un factor important al luptei pentru întărirea păcii, se spune în mesaj, este respectarea neabătută a principiului neamestecului în treburile interne ale altor state, respectarea dreptului popoarelor la o dezvoltare independentă”.Mesajul a fost semnat de președinții celor două Camere ale Sovietului Suprem al U.R.S.S., I. Spiridonov și I. Peive.
Reuniune a partizanilor păcii Ia Roma

ROMA 28 (Agerpres). — Presa 
progresistă relatează că Ia Roma 
a avut loc o reuniune a semna
tarilor apelului pentru dezarmare 
și o politică italiană independen" 
tă, de pace. Au luat parte repre
zentanți ai celor mai diferite 
pături ale populației — oameni 
de cultură, muncitori, delegații 
de tineret, consilieri municipali, 
ziariști. Reuniunea a făcut bilan
țul apelului celor 12 intelectuali, 
în care se cere guvernului ita
lian să ia o inițiativă proprie 
pentru pace și destindere inter
națională și se arată că prezența 
bazelor de rachete N.A.T.O. pe 
teritoriul Italiei constituie un ob*

Noi incidente la ElisabethvilleLEOPOLDVILLE 28 (Agerpres). — Agenția France Presse relatează că în seara zilei de 27 februarie au avut loc la Elisabethville noi incidente între unități congoleze și jandarmii katanghezi. Se pare că anumite cercuri caută să provoace și să exagereze a- ceste incidente pentru a le folosi în scopul unor noi acțiuni secesioniste în Katanga.Această presupunere este

GENEVA. — La 28 februa
rie a avut ioc la Geneva întîl- 
nirea celor doi copreședinți ai 
Comitetului celor 18 state pen
tru dezarmare — S. K. Țarap- 
kin, reprezentantul Uniunii 
Sovietice și W. Foster, repre
zentantul Statelor Unite.

OSLO. —După cum s-a mai 
anunțat, capitala Norvegiei 
găzduiește pe A. A. Gromîko, 
ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S. La 27 februarie gu
vernul norvegian a oferit un 
lirinz în cinstea înaltului oas
pete sovietic. Cu acest prilej 
H. Lange, ministrul afacerilor 
externe al Norvegiei, și A. A. 
Gromîko, au rostit cuvintări 
în care și-au exprimat hotă
rîrea de a dezvolta relațiile de 
prietenie între cele două țări. 
La 28 februarie A. A. Gromîko 
a fost primit în audiență de 
regele Olaf V, iar apoi a parti
cipat la un dejun oferit în 
cinstea lui de Consiliul muni
cipal din Oslo.DELHI. — Agenția France Presse anunță că la 28 februarie a încetat din viață Rajendra Prasad, fostul președinte al Republicii India.

ANDORA. — Ziarul „Le Monde" 
din 10 iebruarie anunță că, după 
patru zile de dezbateri, Consiliul 
general al micului stat Andora din 
munții Pirinei a adoptat bugetul 
principatului pe anul 1963, care se 
ridică la 50 milioane de pesetas. 
Bugetul armatei nu cuprinde decît 
suma de 300 de pesetas sumă care 
e rezervată exclusiv cumpărării 
munițiilor pentru salvele de onoare 
care se trag In cinstea unor înalți 
oaspeți. Suma alocată pentru chel-

Consfătuirea miniștrilor 
apărării ai țărilor 

participante la Tratatul 
de la Varșovia

VARȘOVIA 28 (Agerpres). 
—- La 28 februarie 1963 a luat 
sfîrșit consfătuirea miniștrilor 
apărării ai țărilor participante 
Ia Tratatul de la Varșovia.

La consfătuire au fost e- 
xaminate probleme curente 
privind situația armatelor și 
planurile de măsuri pentru 
coordonarea pregătirii de luptă 
a trupelor pe anul 1963.

Discuțiile au decurs într-o 
atmosferă de unitate și înțe
legere reciprocă deplină.

-----•-----

Oamenii muncii 
din Costa Rica 

condamnă uneltirile 
imperialiste 

împotriva Cubei
SAN JOSE 28 (Agerpres). — 

Confederația Generală a mun
citorilor din Costa Rica a dis
tribuit 50 000 de manifeste, 
Cuprinzînd o declarație de 
protest împotriva întrunirii 
dintre președintele S.U.A., 
Kennedy și președinții țărilor 
din America Centrală, care ur
mează să aibă loc la San Jose, 
între 18 și 20 martie anul a- 
cesta.

Referindu-se la intențiile 
cercurilor monopoliste din 
S.U.A., de a dezlănțui un nou 
atac împotriva Cubei revolu
ționare, declarația subliniază : 
„Noi, clasa muncitoare, și în
tregul popor costarican nu 
putem rămîne pasivi în timp 
ce imperialiștii urzesc pe teri
toriul nostru un complot îm
potriva unui popor frate. Nu 
putem admite folosirea costa- 
ricanilor drept carne de tun 
împotriva Cubei".

Declarația cheamă poporul 
costarican să-și ridice gl sul 
de protest împotriva proiecta
tei întîlniri, unde „se vor de
pune eforturi pentru a include 
Costa Rica în planurile de in
tegrare economică, politică și 
militară a Americii Centrale și statului Panama”.

stacol serios în calea desfășurării 
unei asemenea inițiative.

Vorbind la reuniune, Carlo 
Levi a subliniat importanța pro
blemei pericolului atomic care, a 
spus el, nu poate fi despărțită de 
nici una din problemele sociale, 
economice și politice ale momen
tului de față. Discursul Iui Levi 
a fost călduros sprijinit de cuno
scutul pictor Renato Guttuso, 
care a insistat asupra necesității 
unei acțiuni a opiniei publice 
italiene pentru a determina gu
vernul să ia o inițiativă imedia
tă în favoarea destinderii in
ternaționale.

confirmată de declarațiile făcute în cadrul unei conferințe de presă care a avut loc joi dimineață de către Evariste Kimba, locțiitorul lui Chombe. El s-a dedat la atacuri împotriva unităților armatei naționale congoleze și a afirmat fățiș că incidentele „riscă să compromită reconcilierea națională în care ne-am străduit să credem pînă în prezent”.
)
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tuielile poliției a crescut cu 50 la 
sută, întrucît numărul polițiștilor 
a crescut de la 10 la 16. Consiliul 
general a votat și un buget extra
ordinar pe o perioadă de trei ani în 
scopul construirii de noi școli, in
stalării unei rețele telefonice și 
construirii unui tunel sub Pirinei, 
care să permită trecerea din Franța 
în Andora în orice anotimp al anu
lui.BRUXELLES. — Corespondentul din Bruxelles al agenției France Presse relatează că senatul Belgiei a adoptat la 28 februarie, cu o majoritate co- vîrșitoare de voturi, o rezoluție în care se arată că în principiu „ guvernul belgian nu a hotărît să participe la crearea forțelor nucleare ale N.A.T.O.”. In rezoluție este exprimată „convingerea" senatului că guvernul nu trebuie să angajeze țara în politica creării „forțelor nucleare multilaterale ale N.A.T.O.", fără ca în prealabil să cunoască părerea parlamentului în această privință.

LONDRA. — Intr-o declarație a 
Comitetului Executiv al Partidului 

laburist, care s-a întrunit sub preșe
dinția lui Harold Wilson, dată pu
blicității la 27 iebruarie, acesta 
preconizează începerea de trata
tive în vederea stabilirii unor zone 
denuclearizate în regiunile unde se 
face cel mai mult simțită încorda
rea în lume. Declarația mențio
nează în acest sens Europa cen
trală.

ACCRA. — La 28 februarie, 
la Accra, a fost semnat un 
protocol cu privire la schim
bul de mărfuri între Ghana și 
Uniunea Sovietică pe anul 
1963, care prevede o sporire a

U.R.S.S.: Pregătiri pentru alegerile 
de deputați în Sovietele Supreme 
republicane și in sovietele localeMOSCOVA 28. — Corespondentul Agerpres. Al. Stark, transmite i Duminică oamenii muncii din R.S.F.S.R., Ucraina, din republicile unionale din Asia Centrală și din alte republici se vor prezenta în fața urnelor pentru a alege deputați în Sovietele Supreme republicane și în sovietele locale.Campania electorală este în plină desfășurare. In aceste zile au avut loc întîlniri ale candidaților cu alegătorii. Foarte mulți deputați candidează pentru prima oară. O altă caracteristică a alegerilor din anul acesta constă în creșterea considerabilă a numărului circumscripțiilor electorale datorită creșterii populației și apariției unor noi orașe pe harta țării, precum și a extinderii orașelor existente prin construirea de noi cartiere. De la trecutele alegeri și pînă azi, la Moscova, de pildă, s-au mutat în locuințe noi peste 1.700.000 persoane. In îndepărtata Iakuție, unde s-au construit numeroase așezări noi în apropierea zăcămintelor

Conflictul in legătură cu violarea 
de către nave franceze 

a apelor teritoriale ale BrazilieiRIO DE JANEIRO 28 (A- gerpres). — Conflictul care a izbucnit între Franța și Brazilia, ca urmare a refuzului autorităților franceze de a retrage navele de pescuit languste din apele teritoriale braziliene continuă. Agenția Reuter transmite că în urma unei conferințe care a reunit pe președintele Goulard, ministrul afacerilor externe, Hermes Lima, și reprezentanții ministerelor militare, în seara de 27 februarie la Rio de Janeiro a fost dată publicității o declarație în care se precizează că o navă de război franceză a fost reperată la 90 mile distanță de coastele Braziliei. „Prezența acestei nave, indiferent dacă se află în afara apelor teritoriale braziliene, a declarat purtătorul de cuvînt al președintelui Republicii Brazilia, nu contri- 

Demonstrație a oamenilor muncii din Roma în sprijinul luptei revendicative a metalurgiștilor 
italieni

volumului livrărilor reciproce 
de mărfuri în comparație cu 
anul 1962.

NEW YORK — Agenția V.P.l. 
anunță că guvernul indonezian l-a 
iniormat pe secretarul general al 
O.N.U. U Thant, că Indonezia și 
Olanda vor relua relațiile diploma
tice, la nivelul ambasadorilor. Tra
tativele slnt în curs, uimind să iie 
reglementate unele detalii tehnice, 
iar apoi vor ii trimiși pe bază de 
reciprocitate la Haga și la Djakarta 
însărcinați cu afaceri. Această co
municare urmează după măsurile 
luate în vederea retrocedării Iria- 
nul ui de vest către Indoneziă, po
trivit acordului semnat la O.N.U.

BERLIN. — în R.F.G. exis
tă, în prezent, peste 560 de 
uniuni militariste care urmă
resc scopuri revanșarde. Aces
te date sînt citate în anuarul 
„Soldaten Jahresbuch” („Anu
arul soldățesc”) pe anul 1963, 
editat în Germania occidenta
lă. Este vorba de organizații 
revanșarde cum sînt: „Casca 
de oțel”, „Uniunea soldaților 
combatanți”, „Liga navală ger
mană”, „Uniunea foștilor mi
litari ai corpului african ger
man” etc.

BRUXELLES — Luînd cuvîntul 
în cadrul dezbaterilor pe marginea 
bugetului Ministerului afacerilor 
externe al Belgiei, Paul Henri 
Spaak, ministrul afacerilor externe, 
a declarat că Occidentul trebuie să 
accepte principiul sovietic al 
coexistenței pașnice și convinge
rea că războiul nu mai este inevi
tabil. Spaak a subliniat că aceste 
principii ale politicii externe a 
Uniunii Sovietice sînt pentru socia
liști „idei cu adevărat revoluțio
nare”. „Trebuie să i se mulțumea
scă lui N. S. Hrușciov pentru a- 
ceste idei realiste, pe care trebuie 

de diamante și a întreprinderilor miniere, au fost înființate alte 29 de circumscripții electorale. In Kazahstan a crescut cu 28 numărul deputaților Sovietului Suprem al republicii datorită dezvoltării impetuoase a Ținuturilor pămînturilor desțelenite.încă un fapt interesant de menționat este creșterea numărului candidaților cu studii superioare. Astfel, în Kazahstan, care pînă la Revoluție a fost una dintre cele mai înapoiate regiuni ale imperiului țarist, mai mult de jumătate din candidații în alegerile pentru Sovietul Suprem al Republicii sînt absolvenți ai școlilor superioare. 28 dintre ei sînt cunoscuți oameni de știință.La centrele de agitație din Uniunea Sovietică au loc în aceste zile numeroase manifestări consacrate alegerilor: consfătuiri ale activiștilor pe tărîm obștesc, conferințe pe teme politice, juridice și medicale, spectacole ale artiștilor profesioniști și ale artiștilor amatori.

buie la o soluționare a problemelor discutate în prezent.; Nimic nu justifică prezența navei franceze în această regiune ; ea face imposibilă reluarea tratativelor”.în aceeași zi ministrul marinei militare a Braziliei, A. Suzano, a declarat ziariștilor că unități braziliene de recunoaștere au Teperat o „forță i de șoc” franceză alcătuită din- tr-o navă purtătoare de a- vioane, un crucișător și două; distrugătoare care se găsesc în prezent la jumătatea dig- : tanței dintre' Franța și Brazilia. Suzano a subliniat că marina braziliană a fost pusă în stare de alarmă pentru a- părarea suveranității țării. El a declarat că „poziția noastră în această problemă este să ne menținem calmul, dar sîn- tem gata să apărăm suveranitatea Braziliei”.

să le acceptăm”, a spus el. Spaak 
a menționat, de asemenea, alte as
pecte ale politicii externe sovie
tice și în special poziția realistă a 
U.R.S.S. în zilele crizei din regi
unea Mării Caraibilor. In încheiere, 
Spaak a chemat la un amplu dialog 
între Est și Vest : „Tratativele — 
acesta este sensul diplomației", a 
declarat el.

MOSCOVA —• Ivan Spiridonov, 
președintele Sovietului Uniunii al 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., a 
primit, Ia cererea lor, pe partizanii 
păcii indieni Prabhakar Menon și 
Satiș Kumar, care întreprind mar
șul păcii Delhi-Moscova-Washing- 
ton. Partizanii păcii indieni, care 
și-au consacrat marșul luptei pen
tru dezarmare generală și interzi
cerea armei atomice, au declarat 
că străbătînd teritoriul U.R.S.S. 
„s-au bucurat pretutindeni de o 
primire cordială și s-au convins că 
poporul sovietic și guvernul lui sînt 
unanimi în hotărîrea lor de a apăra 
pacea în întreaga lume".

LAGOS — La 27 februarie a so
sit în capitala Nigeriei o delegație 
sovietică care va duce tratative în 
vederea încheierii unui acprd co
mercial între Uniunea Sovietică, și 
Nigeria.

ATENA — Presa relatează că 
cargobotui grec „Egli”, de 1 964 de 
tone, cu un echipaj de 22 de per
soane, s-a scufundat în Marea Egee, 
în apropiere de insulele Sporade. 
A fost găsit numai radiotelegra
fistul vasului. Avioane și vase mi
litare patrulează în regiunea res
pectivă în căutarea altor supravie
țuitori, deși sînt slabe speranțe de 
a mai găsi pe cineva 4n viață.

HAGA — La invitația guvernului 
olandez, anunță* agenția Fran
ce Presse, la 28 februarie la 
Haga au sosit într-o vizită de trei 
zile primul ministru al Greciei, 
Konstantin Karamanlis, și ministrul

Răsfoind o
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 a redacție ne-a sosit 

un număr proaspăt 
al Buletinului de 
Informații editat de 
Uniunea Internațio
nală a Studenților. 
In cele 14 pagini, 
de format mic, ale 

buletinului sint înmănunchiate 
multe știri interesante cu privire 
la viața și lupta studențimii din 
diferite țări ale lumii.

Aflăm astfel despre deschide
rea primei instituții de învăță
mînt superior din istoria Guineei, 
Institutul Politehnic de la Cona
kry. Deocamdată, Institutul arc 
un număr redus de studenți și 
patru facultăți (geniu civil, me
canică, geologie și prospecțiuni 
miniere, agronomie). Cînd con
strucția clădirii institutului va fi 
terminată, în viitorul an univer
sitar, Politehnica din Conakry va 
putea primi 1 600 studenți. In a- 
fara tinerilor guineezi, aici vor 
studia numeroși tineri din alte 
țări africane.

O știre din Austria vorbește 
despre dificultățile pe care le 
creează studenților austrieci și 
învățămîntului superior austriac 
în general, suprapopularea uni
versităților, lipsa de localuri șco
lare și de profesori. In unele fa
cultăți, de pildă, există un singur 
profesor la o mie de studenți, 
Săli cu o capacitate de 400 de 
locuri sînt folosite pentru 
cursuri la care sînt înscriși două 
mii de studenți.

„Educație" in fața micului ecran
resa occidentală a atras în diferite rînduri atenția 
asupra efectelor dăunătoare pe care programele de 
televiziune din diferite țări capitaliste le au asupra 
copiilor și; tineretului. Un exemplu în această pri
vință a fost oferit recent de ziarul parizian „LE FI
GARO” care a reprodus următoarea scrisoare trimisă 
de un băiețel unchiului său :

„Dragă unchiule August. De cînd tata a cumpărat un televi
zor avem Și noi seri frumoase de familie. Ar trebui să vii mai des 
pe la noi pentru ca să te amuzi împreună cu familia. Ieri seara 
am văzut cum un anumit domn Callas a fost strangulat cu o sîr- 
mă, a fost de-a-dreptul minunat. Mai înainte el a fost ars și a 
urlat o jumătate de noapte. Azi am văzut o stațiune de leproși 
și după aceea ne-au arătat și fotografii dintr-un spital. Ne-au 
prezentat și un program în care se încerca să fie agățați șobolani 
de un copac, iar domnul care a vorbit despre asta a spus că el 
are și elefanți mai inteligenți, dar aceștia nu pot fi atîrnați așa 
de ușor de crengi. Vineri am văzut o piesă a unui domn Samuel 
Beckett despre niște oameni degenerați, iar acuși voi vedea o 
poveste despre asasinul Landru care a băgat atîtea femei în cuptor 
și sper că se va putea vedea exact cum a procedat. Va fi încîn- 
tător.

Dacă nu poți veni, dragă unchiule, cumpără-ți un televizor. 
Tata spune că te scoate de_a dreptul din minți felul cum televi
ziunea îmbunătățește dispoziția oamenilor”.

Comentariile sînt de prisos !

■

afacerilor externe, E. Averoff. Ei vor 
conferi cu primul ministru al Olan
dei, și cu alte oficialități. Potrivit 
agenției citate, după vizita în Olan
da Karamanlis și Averoff vor pleca 
la Paris, după ce mai întîi vor face 
o scurtă vizită în Luxemburg.

BERLINUL, OCCIDENTAL 
28 (Agerpres). — La 27 februa
rie a încetat coaliția formată 
din reprezentanții Partidului 
Social-Democrat și creștini de- 
mocrați, care au guvernat în 
ultimii nouă ani Berlinul oc
cidental. După cum transmite 
agenția Associated Press, so
cialiștii, conduși de primarul 
vest-berlinez, Willy Brandt, și 
creștini democrații au dat pu
blicității o declarație, în care 
anunță că nu au intenția să 
reînnoiască vechea coaliție, 
ambele partide considerînd că 
această coaliție „nu mai poate 
continua în actualele circums
tanțe”.HAVANA 28 (Agerpres). — în prezent, în Cuba se află în- tr-o vizită Francisco Juliao, președintele Ligii țăranilor din Brazilia. într-un interviu acordat ziarului „Revolution”, el s-a referit la apropiatul „Congres continental de solidaritate cu Cuba”, care va a- vea loc în Brazilia la sfîrșitul lunii viitoare. Eț a relevat că la acest congres vor participa numeroase personalități de vază din America Latină, Europa, Asia și Africa, între care filozoful englez Bertrand Russell, fostul președinte al Mexicului, Lazaro Cardenas, și scriitorul francez Jean Paul- Sartre.

publicație studențească
Potrivit unor informații din 

Statele Unite, autoritățile din a- 
ceasta țară au luat o măsură 
antidemocratică: orice student 
sau cercetător științific care cere 
acordarea unei burse și se do
vedește a fi membru al unei „or
ganizații comuniste" este pasibil 
de închisoare pe termen de 5 ani 
și o amendă de 10.000 dolari. 
Numeroase organizații din S.U.A., 
printre care Asociația profeso
rilor universitari, Consiliul ame
rican pentru educație și Uniunea 
americană a libertăților civice au 
protestat împotriva acestei mă
suri, caracterizînd-o drept o mă
sură antidemocratică urmărind 
persecutarea tinerilor pentru 
ideile lor politice.

Din Rhodesia de Sud este pu
blicată o știre care vorbește des
pre o revoltătoare acțiune rasistă 
împotriva unor studenți sud- 
africani. După cum se știe, potri
vit barbarei legislații rasiste în 
vigoare în Republica Sud-Afri- 
cană, tinerii negri nu au dreptul 
să se pregătească în domeniul 
științelor tehnice spre a deveni 
ingineri. Un grup de 27 de tineri 
au încercat să plece în Tanga- 
nica pentru a studia la politeh
nica de acolo. La cererea autori
tăților sud-africane ei au fost 
însă arestați în Rhodesia de Sud 
și aruncați într-un lagăr. Con
form legilor segregaționiste din 
Africa de Sud, pe toți acești ti
neri care au dorit să-și dezvolte

Dificultățile 
învățămîntului englezLipsa de săli de cursuri și de cadre didactice pentru învățămîntul elementar și mediu din Anglia îngrijorează în măsură cres- cîndă opinia publică largă, în primul rînd pe părinți, pe învățători și profesori.Există pericolul real — a declarat dr. L. White, secretar al Asociației naționale a învățămîntului — ca în anul 1964 elevii de școală primară să frecventeze numai o parte din numărul de ore reglementar (restul fiind nevoiți să stea acasă), dacă această situație nu va fi remediată. Totodată el a enumerat printre aspectele negative ale în-Declarațiile premierului Nehru

DELH1 28 (Agerpres). — Lu
înd cuvîntul, la 27 februarie, 
în Camera Populară a Parla
mentului indian, primul mi
nistru ai Indiei, Nehru, a de
clarat : „Sîntem pentru pace 
și colaborare cu toate țările’’. 
Premierul indian a subliniat 
că țara sa trebuie să promo
veze o politică de neaderare. 
„Această politică, a declarat 
el, ne garantează libertatea de 
acțiune, independența și suve
ranitatea. Politica de pace și de 
neaderare la blocurile milita
re are o importanță uriașă 
pentru India”.

Nehru a salutat faptul că 
noile țări independente care 
s-au eliberat de robia colonia
listă, au pășit pe calea neu
tralității și ne participării la 
pacte militare.

In continuare, Nehru s-a re
ferit la crearea așa-numitului 
„scut aerian”, propus de țările 
occidentale. După cum a rele
vat presa progresistă din In-

Succese
ale patrioțîlor sudvietnamezi

SAIGON 28 (Agerpres). — 
In ciuda măsurilor luate de 
autoritățile diemiste menite să 
ducă la intensificarea agresiu
nii împotriva poporului sud- 
vietnamez, forțele patriotice 
continuă să respingă și să lan
seze atacuri împotriva avan
posturilor diemiste.

După cum anunță agenția 
Associated Press, în provincia 
din delta fluviului Mekong, 
un grup de 300 de partizani au 
atacat avanposturile diemiste, 
provodnd morți și răniți în 
rîndurile apărătorilor. Un pur
tător de cuvînt guvernamental 
arăta că asemenea atacuri au 
avut loc și în provinciile Kien 
Fong și Don Fuk. In localita
tea Donk Xuan, situată la 240 

aptitudinile și să devină ingineri 
îi așteaptă ani de temniță.

O seamă de informații reiat ea» 
ză despre acțiuni de luptă ale 
studenților pentru pace, pentru 
un învățămînt democratic și cre
area unor condiții mai bune da 
învățătură.

Din Atena se comunică despre 
manifestările studențești pentru 
mărirea alocațiilor bugetare de
stinate învățămîntului. Din Fran
ța e publicată o știre despre ac
țiunile studențești îndreptate 
spre mărirea fondurilor destinate 
construirii de localuri universi
tare.

O informație, din Tokio vor
bește despre o acțiune curajoasă 
a studenților universității Wase» 
da. Nu de mult. în rîndurile stu- 
dențimii s-a aflat despre faptul 
că în cadrul institutului de cer
cetări de pe lingă această univer
sitate se făceau, în secret, cerce
tări militare. Studenții au pornit 
o viguroasă acțiune de protest 
care a culminat cu o grevă. Ca 
urmare, conducerea universității 
Waseda a fost nevoită să renunțe 

la contractul de cercetări pe ca- 
re-l avea cu autoritățile militare 
japoneze. Așa cum scrie buleti
nul studențesc „The Waseda Gu
ardian9, studenții japonezi conti
nuă acțiunea lor, cerînd ca toate 
instituțiile de învățămînt supe
rior să renunțe neîntârziat la 
orice fel de colaborare cu insti
tuțiile publice sau particulare 
care se ocupă cu cercetări desti
nate unor scopuri militare.

Din Bruxelles se anunță că 
sute de studenți belgieni au 
participat la o demonstrație de 
protest împotriva represiunilor 
la care autoritățile franchiste îi 
supun pe democrații spanioli. 
Demonstrația s-a desfășurat sub 
lozincile „Să înceteze torturarea 
democraților spanioli !”, „Liber
tate pentru Spania !”

O viguroasă acțiune de protest 
au desfășurat studenții peruvieni 
împotriva eliminării din Univer
sitate a unuia din fruntașii Fe. 
derației Studenților din Peru, 
Gustavo Espinoza. După cum re
iese din știrile parvenite de la 
Lima, Espinosa a fost eliminat 
din facultatea unde studia, sub 
motivul că a publicat un articol 
în care se pronunța pentru prie
tenia cu Republica Cuba.

...Asemeni altor numere alei 
Buletinului informativ editat de 
U.I.S. și numărul pe care l-am 
răsfoit acum împreună ne oferă 
multe noutăți interesante din 
viața și lupta studenților lumii.

E. R.

vfițămîntului primar și lipsa dotării cu mobilier, material didactic auxiliar etc.Lipsa de învățători este deosebit de acut resimțită în Scoția. La o întrunire a Asociației Institutului pedagogic din Scoția, unul din vorbitori a declarat că numai în școlile medii din districtul Lanarkshire există peste 300 de cadre didactice care nu dispun de calificarea necesară. Dacă această stare de lucruri va continua, în decurs de 15 ani numărul elevilor care vor primi cunoștințe din partea unor profesori improvizați se va ridica la 200 000.
ăia, adoptarea acestui proiect 
ar atrage în fond țara în or
bita planurilor militare stra
tegice ale Occidentului cu pri
vire la Asia de sud-est. Nehru 
a lăsat să se înțeleagă în mod 
limpede că India, după cum 
s-a exprimat el, nu are nevoie 
de un paznic cu bîtă.

Referindu-se la propunerile 
participanților ia Conferința 
de la Colombo, urmărind re
glementarea litigiului de fron
tieră indiano-chinez, Nehru a 
confirmat că India a aprobat 
aceste propuneri. Ei a adăugat 
că guvernul indian nu exclu
de posibilitatea reglementării 
litigiului pe calea tratative
lor. Primul ministru a deza* 
probat activitatea elementelor 
reacționare din țară, care 
caută prin orice mijloace să 
submineze soluționarea pe ca
lea tratativelor a divergențelor 
de frontieră dintre cele două 
țări.

mile nord-est de Saigon, pa- 
trioții au făcut să deraieze un 
tren și au aruncat în aer care 
blindate aparținînd trupelor 
diemiste.

Pe de altă Parte, populația 
din provinciile regiunilor cen
trale sud-vietnameze, în cola
borare cu patrioții, au respins 
mai multe raiduri întreprinse 
de trupele diemiste și ameri
cane și au distrus mai multe 
„sate strategice". Numai în 
luna ianuarie, relatează agen
ția de presă „Eliberarea", au 
fost distruse 75 de asemenea 
„sate strategice", adevărate la
găre de concentrare în care 
a fost băgată cu forța popu
lația pașnică.REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA: București Piața „Scînteii", Tel. 17.60.10. Tiparul: Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii".


