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Proletari din toate fările, uniți-vă !

ului
Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

Utemiști și tineri I
Sporiti-vă eforturile pentru asigurarea succesului deplin al campaniei 

agricole de vară, participați în număr cit mai mare la ajutorarea gospodă
riilor de stat, luptați cu avînt pentru îndeplinirea sarcinilor puse în fața 
voastră de Congresul al II-lea al U.T.M.!
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HOTĂRÎREA
Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn și a Consiliului de Miniștri 
1 ™ ™ ..................... generală din R«P«R«

25. — In institutele pedagogice de învățători se primesc absol
venți ai învățămîntului mediu, cu examen de maturitate, prin 
concurs de admitere.

Durata studiilor în institutele pedagogice de învățători este de 
2 am. La terminarea studiilor absolvenții dau examen de stat.

26. — Tn institutele pedagogice de învățători se predau următoa
rele obiecte și activități : marxism-leninism, economie politică, lite
ratura pentru copii, psihologia copilului, pedagogia și istoria peda
gogiei, metodica obiectelor dv predare, agrotehnica, muzica, cîn
tul și muzica instrumentala, desenul și caligrafia, educația fizică 
și jocul, lucrul manual, practica pedagogică, practica agricolă și 
practica industrială.

Planurile și programele de învățămînt vor fi întocmite de Mi
nisterul învățămîntului.

27. — Cadrele didactice care predau la institutele pedagogice de 
învățători vor avea sarcinile de ore și salariile prevăzute pentru 
cadrele didactica de la școlile tehnice care pregătesc personalul 
tehnic mediu.

28. — Ministerul învățămîntului va organiza experimental școli 
pedagogice cu o durată de școlarizare de 6 ani.

29. — Pentru a asigura pregătirea profesorilor capabili să predea 
lucrările practice în școala de cultură generală, universitățile și insti
tutele pedagogice vor organiza ateliere, cabinete, terenuri și sta
țiuni experimentale pentru instruirea practică a studenților și vor 
organiza practica obligatorie în producție.

30. — Munca depusă de profesorii care predau fizica, chimia șî 
științele naturale pentru organizarea de laboratoare, cabinete și 
muzee și pentru pregătirea sistematică a lucrărilor de laborator va 
fi socotită în obligația lor săptămînală de predare. Ea se va cal
cula potrivit art. 20 din H.C.M. Nr. 387/1956 ca și pentru profesorii 
de matematici.

31. — Ministerul învățămîntului. prin institutele de perfecționare 
a cadrelor didactice, va întocmi, pînă la 31 august 1956, progra
mele de perfecționare necesare pregătirii practice a profesorilor de 
fizică, chimie și științe naturale.

32. — Absolvenții institutelor de învățămînt superior, ai școlilor 
și ai institutelor pedagogice, care din motive neîntemeiate nu se 
prezintă la locul de muncă ce li s-a repartizat și care în primii 
2 ani nu se angajează în învățămintul de stal nu vor putea func
ționa în acest învățămînt decît în urma unei reexaminări proce
sionale ce se va face potrivit instrucțiunilor Ministerului învătă- 
mînîului.

Cadrelor didactice care își părăsesc din motive neîntemeiate pos
turile sau catedrele încredințate, li se vor aplica dispozițiile cores
punzătoare din Codul Muncii. în cazul cînd, după părăsirea postu
lui sau catedrei, nu se angajează timp de 2 ani în învătămln- 
tul de stat, vor putea funcționa în acest învățămînt numai In urma 
unei reexaminări profesionale în condițiile prevăzute în aliniatul 
precedent.

33. — Ministerul învățămîntului va putea acorda premii pro
fesorilor și învățătorilor care se evidențiază prin lucrări științifice 
sau metodice de valoare deosebită

Acordarea premiilor se va face pe baza unuj regulament ela
borat de Ministerul învățămîntului și aprobat de Consiliul de 
Miniștri.

VI» 
bazei

al R.P.R. cu privire la îmbunătățirea învățămîntului de cultură 
’ Școala de cultură generală constituie unul din factorii principali 
ai progresului cultural al poporului și prima verigă din sistemul 
de pregătire a cadrelor necesare construirii socialismului. Pentru a 
îndeplini acest rol important, în etapa actuală de dezvoltare a țării 
noastre,^ școlii de cultură generală Ii revin următoarele sarcini:

Să asigure cetățenilor din R.P.R. dreptul la învățătură prin 
primele 4 clase ale învățămîntului elementar general obligatoriu 

i gratuit.
— Să răspundă la avîntul spre învățătură al poporului prin ge

neralizarea învățămîntului elementar de 7 ani de asemenea obli
gator și gratuit precum și prin dezvoltarea învățămîntului mediu.

— Să asigure promoțiile necesare de absolvenți ai învățămîntului 
elementar (de 7 ani) și ai învățămîntului mediu, potrivit cerințe
lor de școlarizare ale școlilor profesionale de ucenici, școlilor teh
nice și instituțiilor de învățămînt superior, în care se pregătesc 
muncitori calificați, cadre medii șl superioare necesare construirii 
socialismului.

Școala de cultură generală trebuie să dea procesului instructiv-
. educativ un conținut determinat de sarcina sa fundamentală de 

a crește un tineret multilateral pregătit, înarmat Cu cunoașterea
. legilor naturii și dezvoltării societății, cu o concepție științifică
'/despre lume, capabil și competent să aplice în practică cunoș
tințele însușite în școală, educat în spiritul patriotismului socia
list și al internaționalismului proletar.

Bazele școlii noi din Republica Populară Romînă, capabilă să 
răspundă acestor mărețe sarcini, au fost puse prin Reforma învă- 

„țămintului din 1948. înfăptuită din inițiativa Partidului și Guvcr 
Anului, Reforma învățămîntului marchează hotarul dintre școala 

veche burgheză și școala nouă a regimului de democrație populară.
După Reforma învățămîntului, școala de cultură generală s-a 

dezvoltat cu mare avint. A crescut numărul claselor elementare 
(I-IV) pentru a cuorinde toți copiii de vîrstă școlară ; învățămîn- 
tul în clasele V-VII a ajuns să primească anuaț peste 62 la sută 
din absolvenții primelor patru clase ale învățămîntului elementar, 
iar numărul elevilor din învățămintul mediu, este de trei ori mai 
mare decît în anul 1938/1939. Condiții largi de dezvoltare au fost 
asigurate învățămîntului minorităților naționale în limba maternă, 
in peste 3.000 de școli și instituții preșcolare.

Prin Reforma învățămîntului, s-a dat învățămîntului de cultură
■ generală din tara noastră o orientare nouă, realist-șiiințifică, con
diție necesară pentru a lega școala de construirea socialismului,.
Folosind tradițiile progresiste ale invățămintului din țara noastră 
și bogata experiență a școlii sovietice, au fost elaborate planuri noi 
de învățămint. programe și manuale școlare noi, metodici și îndru
mări metodice, jar laboratoarele, muzeele și cabinetele școlilor au 
fost înzestrate cu aparatură și material didactic.

O mare atenție s-a acordat cadrelor didactice, cărora le revine
principalul rol in realizarea principiilor stabilite de Reforma în- 
vătămîntului. Măsurile luate de Partid și Guvern creează cadre
lor didactice din învățămintul de cultură generală, stabilitatea în 
muncă și condiții tot mai bune de viață și de continuă perfec- 

'jțior.are a măiestriei pedagogice. Hotărîrea Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne nr. 387/1956, îmbunătățește sala- 
.riile și condițiile de locuit și aprovizionare ale cadrelor didactice 
de la școlile de cultură generală, profesionale de ucenici, tehnice 

'și tehnice de maiștri.
. In urma măsurilor luate școala de cultură generală a făcut 
Importante progrese în anii care au trecut de la Reforma învă
țămîntului. S-a ridicat nivelul predării, s-a îmbogățit conținutul 
inștructiv-educativ al procesului de învățămînt și s-a îmbunătățit 
pregătirea elevilor.

Necesitățile cresande ale societății socialiste ce se construiește 
tn țara noastră, dezvoltarea economiei, științei și tehnicii, cer 
ridicarea la un nivel din ce în ce mai înalt a învățămîntului de 
cultură generală.

Pentru aceasta este necesar să fie înlăturate lipsurile care mai 
există în privința predării unor obiecte din domeniul științelor 
despre natură și societate și a legării învățămîntului cu practica, 
cu munca productivă, din uzine și de pe ogoare.

Congresul al II-lea al P.M.R. arată că lipsurile din învăță- 
■mîntul de cultură generală se datoresc mai multor cauze. Desele 
schimbări aduse de Ministerul învățămîntului în planurile de 
învățămînt, au provocat nestabilitate în colectivele pedagogice și 
au frînat perfecționarea predării pe baza unei experiențe de du
rată a cadrelor didactice. Nestabilitatea planurilor de învățămînt 
a impus totodată dese revizuiri de programe și manuale, ceea 
ce a îngreunat îmbunătățirea lor.

Planurile și programele de învățămînt din ultimii ani, cu toate 
îmbunătățirile aduse, mențin supraîncărcarea elevilor cu un mate
rial de studiu prea vast în raport cu forțele lor și cu durata actuală 
de școlarizare a învățămîntului de cultură generală de numai 
10 ani. In condițiile școlii din țara noastră această durată s-a 
SOvedit insuficientă pentru desfășurarea unui învățămînt cuprinză
tor și de calitate.

Manualele școlare nu întrunesc toate cerințele pedagogice nece
sare si sînt uneori greu accesibile elevilor, contribuind astfel la 

. supraîncărcarea acestora.
Munca unor cadre didactice nu este încă la înălțimea cerințelor 

fiindcă — pe de o parte — sprijinul primit din partea organelor de 
îndrumare și control ale Ministerului învățămîntului și ale secțiu
nilor de învățămînt ale comitetelor executive ale sfaturilor popu
lare este încă insuficient calificat, iar — pe de altă parte — nu 
toate cadrele didactice au calificarea cerută de funcția didactică 
pe care o dețin. Rețeaua școlilor de 7 ani este fărâmițată pe un 
număr prea mare de unități școlare mici, cu o singură serie de 
clase V—VII, ceea ce îngreunează utilizarea judicioasă a cadrelor 

,<țjdactice de specialitate și a materialului didactic.
înzestrarea școlilor cu material didactic necesar laboratoarelor 

și muzeelor în care se pun bazele învățămîntului concret, legat de 
■ practică, este incomplectă. Mai sînt școli de 7 ani în mediul rural, 
cărora comitetele executive ale sfaturilor populare nu le-au repar
tizat teren pentru parcele agricole experimentale.

Directivele Congresului al II-lea al PM.R. cu privire la cel de 
al 2-lea Plan cincinal de dezvoltare a economiei naționale, prevăd 
sarcina de a se intensifica munca pentru ridicarea nivelului invă
țămintului de cultură generală, acordîndu-se o atentie deosebită 
științelor fizico-matematice și legării procesului de învățămînt de 
viață, de activitatea practică.

Pentru îndeplinirea acestei sarcini, învățămintul de cultură gene
rală trebuie strîns legat de activitatea construirii socialismului, de 
murea productivă, creatoare. Calea cea mai sigură pentru legarea 
Invățămintului de practică, de munca productivă, o constituie 
politehnizarea învățămîntului de cultură generală, principal factor 
pentru educația armonioasă și multilaterală a tineretului.

Politehnizarea învățămîntului trebuie îmbinată cu lărgirea ori
zontului cultural al elevilor și cu ridicarea nivelului lor științific 
teoretic. î

tn acest scop, se va da o dezvoltare mai mare studiului știin
țelor despre natură, prin predarea unor cunoștințe din dome- 

.fljul matematicii superioare, prin reluarea studiului botanicii 
și zoologiei la un nivel mai ridicat In cursul mediu și prin corn- 
plectarea cunoștințelor de științe naturale cu studiul geologiei. O 
atenție deosebită se va acord» științelor fizice și chimice, care 
împreună cu celelalte științe despre natură stau la baza procesu
lui de politehnizare a învățămîntului de cultură generală.

In vederea lărgirii orizontului de cultură generală al absolven
ților învățămîntului mediu și pentru ridicarea nivelului lor teoretic 
este necesar a se introduce în planurile de învățămint două obiecte î

noi din domeniul științelor sociale; elemente de marxism-leninism 
și elemente de economie politică.

Pentru a desfășura, fără supraîncărcarea elevilor, un învățămînt 
de cultură generală capabil să îndeplinească cerințele formulate 
mai înainte, se dovedește necesară prelungirea duratei de școlari
zare ja II ani. Tot pentru a înlătura supraîncărcarea in școlile mi
norităților naționale, limba romină se va introduce ca obiect obli
gatoriu după ce elevii au deprins scrisul și cititul în limba maternă.

Propășirea școlii de cultură generală este posibilă numai prin 
munca însuflețită a cadrelor didactice, a învățătorilor și profe
sorilor, care trebuie pregătiți" pentru a face față sarcinilor predă
rii în condițiile politehnizării școlii de cultură generală. Pregătirea 
învățătorilor și a profesorilor, instruiți cu datele și rezultatele 
pedagogiei progresiste, capabili să ridice nivelul muncii instructiv- 
educative și să promoveze politehnizarea invățămintului, este o 
condiție principală pentru perfecționarea școlii de cultură generală.

Pentru a asigura un cadru organizatoric stabil in vederea des
fășurării acțiunilor necesare îndeplinirii sarcinii puse de Con
gresul al II-lca al Partidului Muncitoresc Romîn privind îmbu
nătățirea invățămintului de cultură generală din R.P.R.;

Ținînd seama de propunerile cadrelor didactice și ale părinților 
elevilor exprimate în consfătuirea ținută la Consiliul de Miniștri 
al R.P.R. la 24—26 martie a.c., cu unele cadre fruntașe din învă- 
țămintul de cultură generală și din învățămintul su
perior, în consfătuirile raionale din 8 aprilie 1956 și în
consfătuirea pe țară ținută la București în zilele de 23—25 aprilie 
a.c. în care s-au dezbătut pe larg problemele puse de dezvoltarea 
și ridicarea *—x‘s—— ■- ” ■ •

Comitetul 
de Miniștri

învățămintului de cultură generală din patria noastră; 
Central al Partidului Muncitoresc Romin și Consiliul 
al Republicii Populare Romine

HOTĂRĂSC:
Durata și organizareaI.

invățămintului de cultură 
generală

1. — Învățămintul de cultură generală d!n Republica Populară 
Romină se desfășoară pe 11 clase și cuprinde ;

a) cursul elementar (clasele I—VII) ;
b) cursul mediu (clasele VIII—XI)
2. —Incepînd cu clasa a X-a se pot organiza, potrivit olanului 

anuzt de școlarizare și de rețea, două secții; secția reală și secția 
umanistică. In școlile'cu o singură secție va funcționa obligatoriu 
secția reală.

3. — In clasele I—IV se organizează învățămintul exclusiv de zi; 
în clasele V—VII și în cursul mediu (clasele VIII—XI), pe ling® 
învățămintul de zi, se poate organiza învățămintul seral sau fără 
frecvență.

La învățămintul de zi și seral se poate promova o singură clasă 
într-un an școlar. Cu aprobarea Ministerului Invățămintului se pot 
urma 2 clase într-un an.

4. — Anul școlar, la învățămintul de cultură generală, începe 1’ 
1 septembrie, cu excepția școlilor și secțiilor serale pentru tineretul 
sătesc, care își încep activitatea la 15 octombrie. La învățămîn- 
tul de zi și seral, activitatea instructiv-educativă dintr-un an șco
lar se desfășoară pe trimestre, cu excepția școlilor și secțiilor serale 
pentru tineretul sătesc la care ea se desfășoară pe semestre.

Structura anului școlar (durata trimestrelor sau semestrelor, du
rata orei de curs perioadele de practică, vacanțele etc.), sesiunile 
și obiectele de examen precum și organizarea și desfășurarea exa
menelor de la învățămintul de zi, seral și fără frecvență, se sta
bilesc de Ministerul Invățămintului

II. Conținutul invățămintului 
de cultură generală

5. — învățămintul de cultură generală are sarcina să asigure 
elevilor de la fiecare curs, ținînd scama de vîrstă lor, o dezvol
tare multilaterală, printr-un sistem închegat și unitar de cunoștin
țe științifice, îmbinate cu deprinderi practice de muncă produc
tivă, prin însușirea educației morale comuniste, a educației este
tice și educației fizice.

Incepînd cu anul școlar 1956—1957 se va trece la înfăptuirea 
treptată a politehnizării învățămîntului în școala de cultură generală 
din R.P.R., principala condiție a dezvoltării multilaterale a elevilor 
și a întăririi legăturii invățămintului cu practica.

6. — învățămintul elementar în primele patru clase, are sar
cina să formeze la elevi deprinderea citirii și scrierii corecte, să 
le dezvolte gîndirea și vorbirea, să le asigure însușirea cunoștințe
lor și deprinderilor elementare de muncă Și de igienă, precum Și 
o dezvoltare fizică armonioasă.

In clasele I—IV se vor preda următoarele obiecte Și activități 
practice: limba romînă (maternă), limba rusă, istoria patriei, geo
grafia, matematica, elemente de științe fizico-chlmice și biologice, 
caligrafia, desenul, cîntul, educația fizică și lucrul manual.

7. — învățămintul elementar în clasele V—VII are sarcina să 
asigure elevilor cunoașterea gramaticii limbii romîne (materne) și 
a celor mai valoroase creații din literatura romînă (literatura 
naționalității); să dea elevilor posibilitatea să se exprime, oral 
și scris în limba rusă și în altă limbă modernă (en
gleză, franceză, germană etc.), în limita Vocabularului de bază 
și a principalelor reguli gramaticale proprii acestor limbi; să dea 
elevilor un sistem larg și unitar de cunoștințe din istorie și din 
științele despre natură, în spiritul concepției materialist-dialectice; 
să întărească disciplina conștientă, educația patriotică și estetică 
a elevilor, să lărgească sfera deprinderilor lor practice și să le 
dezvolte deprinderi elementare de educație fizică și sport.

Pentru aceasta, în clasele V—VII se vor preda următoarele 
obiecte și activități practice: limba romînă (maternă), limba rusă, 
și o altă limbă modernă (engleză, franceză, germană etc,), istoria 
universală și istoria patriei, constituția R P.R., matematica, (arit- 
me'ica, geometria plană și în spațiu, algebra elementară), fizica, 
chimia, științele naturale și igiena, geografia generală și geografia 
patriei, desenul, muzica și cîntul, educația fizică, lucrări practice 
în ateliere școlare și pe parcele școlare experimentale agricole.

8. — învățămintul mediu desăvîrșește cultura generală a elevilor 
prin studiul literaturii romîne (literatura naționalității) și prin 
cunoașterea celor mai de seama creații din literatura universală și 
îndeosebi din literatura rusă, literatura engleză sau franceză, ger
mană etc. prin introducerea cunoștințelor necesare de marxism
leninism, psihologie, logică și economie politică, prin extinderea 
și aprofundarea științelor despre natură și a deprinderilor practice 
de muncă. Tn învățămintul mediu se desăvîrșește educația fizică 
multilaterală a elevilor.

In vederea atingerii acestui scop. în învățămintul mediu se vor 
preda următoarele obiecte și activități practice: literatura romînă (na
ționalității conlocuitoare), limba și literatura rusă, una din celelalte 
limbi și literaturi moderne (engleză, franceză, germană etc.) limba 
latină, istoria universală și istoria patriei, filozofia (elemente de 
marxism-leninism, psihologia, logica), elemente de economie poli-

l tică. matematica (algebra elementară și teoria ecuațiilor cu o sin
gură necunoscută, geometria elementară și geometria analitică, 
trigonometria, calcul diferențial și integral), astronomia, fizica, chi-

• mia, științele naturale, geografia fizică, geografia economică și
. politică și geografia patriei, desenul, muzica și istoria muzicii,

educația fizică, lucrări practice în ateliere școlare și pe parcele 
școlare experimentale, practica în producție.

La secția reală nu se predă limba latină, iar la secția umanistică 
se va da o dezvoltare mai mare studiului literaturii romîne (mi- 
r.orității. naționale), limbii și literaturii ruse, limbii latine, 
limbii engleze sau franceze, germane etc., elementelor de mar
xism-leninism.

9. — In școlile, secțiile și clasele cu limba de predare a mi
norităților naționale, obiectele de studiu se vor preda în limba 
maternă a elevilor, iar limba romînă se va preda ca obiect obli
gatoriu incepînd cu clasa a doua.

10. — Succesiunea obiectelor pe ani și numărul de ore pentru 
fiecare obiect sint stabilite prin planuri de învățămînt elaborate 
de Ministerul Invățămintului și aprobate de Consiliul de MinișTi.

Predarea obiectelor se va face după programe de învățămînt 
întocmite de Ministerul Invățămînlului.

Pînă la deschiderea anului școlar 1956/1957, Ministerul Tnvăță- 
mîntului și C.C. al U.T.M. vor reglementa activitățile pionierești 
ale U.T.M., A.V.S.A.P., cercuri de elevi și altele, astfel
ca acestea să totalizeze cel mult 3 ore pe săptămină, iar progra
marea lor să fie făcută în așa fel ca elevilor să le rămină 5 jumă
tăți de zile libere pe săptămînă pentru studiul individual si re
creație.

11. — Manualele pentru școlile de cultură generală, metodicile 
și lucrările de literatură pedagogică, precum și materialele grafice 
necesare vor fi editate de Ministerul Invățămintului prin Editura 
de Stat Didactică și Pedagogică.

Pentru elaborarea manualelor se va institui concurs. 
Invățămintului va întocmi regulamentul concursului și-l 
spre aprobare Consiliului de Miniștri în termen de 20 
apariția prezentei Hotăriri.

Pentru eventualele îmbunătățiri ale manuscriselor 
concurs. Ministerul Invățămintului le va putea tipări 
ca manuale de probă, în cîteva mii de exemplare, pentru a .. ^.^:- 
rimentate într-un număr limitat de școli sau clase. După îmbună
tățirile aduse în urma experimentării, se va trece la tipărirea lor 
în tirajul necesar.

12. — In vederea accentuării caracterului politehnic al tnvățămin- 
tului, în școala de cultură generală se vor organiza ateliere școlare 
pe lingă școlile de zi. care au clasele V-VII sau clasele V-XI.

13. — Pentru experimentarea metodelor pedagogice noi, se auto
riză Ministerul Invățămintului să înființeze școli de cultură ge
nerală experimentale.

In școlile de cultură generală experimentale Ministerul învă
țămîntului poate exercita direct și conducerea admtnislrativ-gos- 
pcdărească.

Iii. Rețeaua școlilor de cultură 
generală

14. — Rețeaua școlilor de cultură generală de zf se constituie din 
următoarele categorii de unități școlare:

— Școala medie de 11 ani. care cuprinde clasele I-Xl și repre
zintă școala------ ----------------------------------

— Școala 
ale școlii de

— Școala 
ah; școlii de __

In afară de aceste unități școlare, se mai pot organiza acolo unde 
nevoile invățămintului le justifică, școli care cuprind numai 
clasele V-Vll (gimnazii) și școli care cuprind numai clasele V-XI 
sau VI1I-XI (licee).

15. — Școlilele elementare cu clasele I-VII și gimnaziile vor avea 
obligatoriu ce! puțin două rînduri de clase V-VII. Derogări de la 
aceste dispoziții se pot face cu aprobarea Ministerului Invățămîn- 
tului.

16. — învățămintul de cultură generală pentru naționalitățile 
conlocuitoare se va face în școli cu limba de predare maternă.

In regiunile și localitățile cu populație de diferite naționalități 
se vor organiza școli cu secții sau clase romîne și secții sau clase 
în limba de predare a minorității respective.

17. — Incepînd cu anul școlar 1956/1957 clasele I-VIII vor fi 
mixte, formîndu-se cu elevi din ambele sexe, învățămintul mixt 
urmind să se extindă treptat în celelalte clase.

18. — Efectivele de elevi dintr-o clasă, cît și numărul posturilor 
de învățători in raport cu numărul elevilor, vor fi stabilite de Mi
nisterul învățămîntului.

IV. Dezvoltarea învățămîntului 
de cultură generală

19. — învățămintul de 7 ani
tn cel de-al 2-lea cincinal astfel ca r._ ... ____
să se cuprindă în clasa a V-a cca. 90 la sută din absolvenții clasei 
a IV-a elementare, iar în cel de-al 3-lea cincinal să se înfăptuiască 
învățămintul elementar de 7 ani general și obligatoriu.

Ministerul învățămîntului va supune spre aprobare Consiliului 
de Miniștri, un plan de acțiune pentru aducerea la îndeplinire a 
acestor prevederi.

, 20, — Pentru a urmări îndeplinirea sarcinilor de școlarizare la 
clasele I-IV și V-VII, Ministerul Invățămintului și Comitetele Exe
cutive ale sfaturilor populare vor delimita circumscrioțiile școlilor 
de cultură generală, începînd cu anul școlar 1956/1957.

21. — Pe lîngă școlile cu clasele 1-V1I și V-VII, precum și pe 
lingă licee se pot organiza internate și cantine școlare acolo unde 
sînt condiții. Cheltuielile administrativ-gospodărești ale internatelor 
și cantinelor, precum și salariile personalului cu care sînt înca
drate, vor fi prevăzute în bugetul sfatului popular regional sau al 
Ministerului Învățămîntului după apartenența școlii.

Nu pot fi înființate internate și cantine școlare cu mai puțin de
50 elevi, decît cu aprobarea Ministerului învățămîntului.

22. — Ministerul Invățămintului va elabora regulamentul de func
ționare a internatelor școlare de pe lîngă școlile de cultură gene
rală, în termen de 30 de zile de la apariția prezentei Hotăr.ri. 
Regulamentul va fi avizat de Ministerul Finanțelor.

23. — Pentru sprijinirea realizării planurilor de școlarizare, Mi
nisterul Invățăm'ntului, împreună cu Comitetul de Stat al Planifi
cării și Ministerul Finanțelor, vor determina anual numărul de burse 
pentru elevii din școlile de cultură generală — cursuri de zi.

V. Cadrele didactice

complectă de cultură 
elementară de 7 ani, 
cultură generală, 
elementară de 4 ani, 
7 ani.

Ministe-ul 
va supune 
zile de la

admise la 
mai întîi 

a fi expe-

generală.
care cuprinde primele 7 clase

care cuprinde primele 4 clase

din R.P.R. va fi dezvoltat 
pînă în anul școlar 1960/1961

24. — Pentru Dregătirea învățătorilor, incepînd cu anul școlar 
1956/1957 actualele școli pedagogice se transformă în institute 
pedagogice de învățători care vor depinde direct de Ministerul 
Invățămintului.

întreaga bază materială a actualelor școli pedagogice se 
institutelor pedagogice de Învățători din momentul înființării 
tora în localități'e in care funcționează școlile pedagogice.

Prim secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Rcmîn

GH. GHEORGHIU-DEJ

trece 
aces-

Dezvoltarea și întărirea 
materiale a invățămintului 
de cultură generală
recomandă să se dea prioritate construcțiilor de școli, 
cantine școlare, săli și terenurj de sport din autoim-

34. — Se 
internate și 
punere.

35. — Pentru înzestrarea laboratoarelor și muzeelor școlare, a 
sălilor și terenurilor de sport cu materialele și aparatele necesare, 
Ministerul învățămîntului va dezvolta întreprinderea de Material 
Didactic din București și va folosi o parte din atelierele școli.or 
profesionale ce depind de el.

Pentru îmbogățirea și perfecționarea materialului didactic, mo
delele corespunzătoare de aparate vor fi alese prin concurs Minis
terul Invățămintului va întocmi regulamentul concursului.

36. — Ministerele, celelalte instituții și organizații centrale și 
comitetele executive ale sfaturilor populare, precum și unitățile lor 
în subordine, vor transmite școlilor de cultură generală, no'rivit 
Decretului nr. 409/1955, în vederea înzestrării atelierelor, labora- 
toarelor, muzeelor și terenurilor experimentale școlare, unelte, apa
rate și utilaje pe care Ie dețin.

37. — Se autoriză ministerele și comitetele executive ale sfa
turilor populare și se recomandă organizațiilor economice centrale 
și locale, precum și întreprinderilor industriale și agricole, să ia 
în patronare școlile de cultură generală în vederea legării învă
țămîntului de producție și pentru sprijinirea materială a unităților 
școlare.

38. — Comitetele executive ale sfaturilor populare regionale vor 
face din timp amenajările necesare pentru ca actualele școli să 
poată fi transformate în școli mixte, potrivit articolului 17 din 
prezenta Hotărîre.

VII. Dispoziții finale
39. — Prevederile cuprinse în prezenta Hotărîre intră în vigoare 

începînd cu anul școlar 1956/1957. Noile planuri de învățămint ne H 
ani se aplică în anul școlar 1956/1957 la clasele III, V și VIII. 
Elevii din celelalte clase vor termina cursul elementar și cursul 
mediu după vechile planuri și programe de învățămînt.

Elevii clasei a IX-a vor face 11 clase; în anii școlari 1957/1958 
și 1958/1959 vor urma cursurile pe baza noilor programe elaborate 
de Ministerul Invățămintului.

★
Dezvoltarea și ridicarea pe o treaptă mai înaltă o învătămîn- 

tului de cultură generală, constituie un factor de bază în crește
rea și educarea viitorilor constructori ai socialismului in patria 
noastră, în desăvîrșirea revoluției culturale în R.P.R.

La realizarea acestei opere este necesară mobilizarea tuturor 
forțelor, contribuția activă a organelor de partid și de stat, cen
trale și locale, a cadrelor didactice, a părinților și elevilor.

Comitetele executive ale sfaturilor populare regionale, raionale 
și comunale sînt obligate să treacă de îndată la aplicarea Hotă- 
rîrii, mobilizîr.d to-ate mijloacele de care dispun pentru cuprinderea 
tuturor copiilor de vîrstă școlară în clasele I-IV și la realizarea 
sarcinilor de școlarizare în clasele V-XI.

Uniunea Tineretului Muncitor, Sindicatele și celelalte organizații 
de masă au sarcina să desfășoare o largă muncă politică în rîn- 
durile tineretului, părinților și cadrelor didactice, pentru a lămuri 
însemnătatea aces4or măsuri de partid și de stat și pentru a mo
biliza sprijinul activ al maselor în vederea realizării lor.

Organizațiile de partid au răspunderea politică pentru tradu
cerea in viață a prevederilor prezentei Hotărîri Ele au datoria 
să mobilizeze toate forțele printr-o intensă muncă politică și 
organizatorică de masă, prin îndrumarea și sprijinirea perma
nentă a organelor de stat și a organizațiilor de masă în scopul 
dezvoltării și ridicării pe o treaptă mai înaltă a învățămîntului 3e 
cultură generală din scumpa noastră patrie.

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne

CHIVU STOICA



Congresul U. T. M. a chemat tineretul pe șantierele naționale

Cuvinte despre noii brigadieri
V..........

SUS PE ÎNĂLȚIMI

Prefabricate de beton Soții Străuț din nou constructori
De îndată ce treci cu tre- 

,nul apa Moldovei, te atrage 
priveliștea unui mare șantier. 
Stivele mari răspîndite in ju
rul halelor moderne, nou ridi
cate, te ajută să ghicești că 
aici se construiește fabrica de 
„prefabricate" din Roman.

Parțial, noua unitate a și 
intrat tn producție.

Acum, cînd șantierele re
clamă cît mai multe prr/nbrt- 
cate în vederea acțeler£$ rit
mului construcțiilor, lucrările 
fabricii de „prefabricate" din 
Roman au fost încredințate 
tineretului.

Primii bridagieri au și în
ceput munca pe șantier.

Din Bălăușești a venit întîi 
pe șantier doar Vasile Prisă- 
caru. Se simțea însă stingher. 
De aceea tn prima duminică a 
plecat acasă jji s-a întors cu 
încă patru tineri.

Vasile Moisei a fost secre
tarul organizației U.T.M. din 
întovărășirea agricolă „But- 
nărești". Atunci cînd instruc- 
toarea raională i-a vorbit des
pre șantier el a cerut să de
vină constructor.

Același lucru l-a făcut și 
Dumitru Botezatu, secretarul 
organizației U.T.M. din co
mună.

Sînt mulțl tineri vrednici 
în sat, șl va avea cine să le 
continuie munca.

Șantierul își are greutățile 
lui. Unii — veniți după lapte 
și miere — au dat bir cu fugi
ți! din prima zi. Nicolae A- 
dăscăliței a tras o învățătură 
zdravănă.

Cineva l-a șoptit:
O să munciți degeaba; nu 

vă dă un ban 1
A doua zi Adăscăllțe! nu 

mai era pe șantier.
— Să-ți fie rușine că ne-al 

făcut de rîs — i-au spus Bo
tezatu și Moisei cînd au dat 
cu ochii de el peste o vreme.

— Dar ce, să lucrez de po
mană ?

— Cum de pomană ? Dar 
noi primim bani pentru mun
ca noastră. Cine te-a mințit ?

Ce-au mai discutat ei nu 
știu, dar a doua zi Adăscăll- 
ței era din nou pe șantier.

— Așa pățești cînd te Iei 
după zvonuri, le-a spus el 
tinerilor.

Printre brigadieri a început 
de-acum întrecerea. Zilnic pe 
grafic se înregistrează noi și 
noi succese. Iar cînd orele de 
lucru se sfîrșesc, pe terenul 
de sport se aliniază două e- 
chipe de fotbal.

Cei mai mulți dintre jucă
tori au făcut parte din echipe 
sătești. Alții învață abia 
acum. Cînd arbitrul fluieră 
sfîrșitul meciului, încă sosesc 
amatori care întreabă :

— Rezultatul ?
Prisăcaru Vasile le răspun

de glumeț:
— X I
Seara în dormitor, pînă 

tîrziu, brigadierii joacă șah, 
discută și povestesc, leagă 
prietenii.

C. ANDREESCU 
Corespondentul ,,Scinteii 

tineretului*4 pentru regiunea 
Bacău

PITEȘTI (de la 
corespondentul nos
tru). —> Utemista 
Florica Străuț este 
bine cunoscută 
membrilor biroului 
raional U.T.M. Sla
tina.

„Pisălogul** — au 
betezat-o ei, fără 
răutate, șî 
de ce. Din două 
in două zile Flori
ca parcurgea dis
tanța de 12 km. ce 
desparte satul ei 
de Slatina și tot 
de atitea ori intra 
în biroul primului 
secretar. Ion Dră
guț, și-i punea a- 
ceeași întrebare:

— Nici acum nu 
vi s-a comunicat, 
tovarășe Drăguț, 
ziua cînd putem 
pleca pe șantier ?

Așa s.au petre
cut lucrurile și 
intr-una din zilele 
trecute. Primul se
cretar nu i-a mai 
dat însă răspunsul 
obișnuit, ci i-a pus 
el o întrebare :
- Și 

vrei să 
șantier ?

— Cu
— a răspuns 
Sîntem hotărîți să 
plecăm cît mal

CU 
pleci

soțul

iată

cine
Pe

meu
ea.

De ase- 
vor să mai 

------,J Ioana 
Iancu» Mitică Tur- 
macu, Gheorghe

Amza, Dumitru 
Iancu și alți tineri.

— Foarte bine — 
i-a răspuns primul 
secretar, 
așa, n-aveți nevoie 
de prea mult timp 
pentru pregătire. Pe 
șantier...

— Știu, tovarășe 
Drăguț—i-a luat ea 
vorba. Eu cunosc 
bine viața de pe 
șantier. Pe soțul 
meu l-am cunoscut 
pe șantierul tinere
tului de Ia Hune
doara și tot acolo 
ne-am căsătorit. în 
ziua nunții noastre 
au mai fost șase 
nunți ale tinerilor...

...In sat, Florica 
a ajuns mai repede 
ca de obicei. Soțul 
ei, utemistul Vio
rel Străuț și fă
cuse valizele.

— Acum sîntem 
gata de plecare — 
i-a spus. Ce facem 
însă cu Alexandru 
Constantin și Pavel 
Marin, care încă 
n-au împlinit 17 
ani și vor să mear
gă și ei ?

repede, 
menea 
meargă șj

Dacă-i

— De acest lucru 
se va interesa co
mitetul raional — 
i-a răspuns Florica. 
Membrii biroului 
raional spun că o 
să vină ei să-i con
vingă să mai aș
tepte pînă împlinesc 
17 ani. Dar de... 
speranțele sînt sla
be.

Tinerii din satul 
lor nu sînt însă 
singurii din raion 
care vor pleca pe 
șantierul uzinei de 
sodă de la Go
vora, declarat șan
tier național al ti
neretului. Zilnic, 
din comune sosesc 
la comitetul raional 
U.T.M. vești care a- 
nunță creșterea nu
mărului tinerilor 
care vor să plece 
pe șantier. Tovară
șul Ion Ungureanu, 
secretarul comite
tului U.T.M. din 
comuna Dranovafu, 
anunță că 11 ti
neri în frunte cu el 
sînt gata să plece 
pe șantier.

Din comuna Mil- 
cov vor pleca ti
nerii Vasile Mitică» 
Tudor Petru, Nico
lae Dobre și alții.

f

Una din sarcinile Importante căreia organizația 
U.T.M. din gospodăria agricolă de stat din Moță- 
ței, raionul Calafat, i-a acordat atenție, este mo
bilizarea tinerilor în efectuarea la timp și în 
bune condițiuni a lucrărilor agricole, pentru creș
terea producției agricole, pentru scăderea prețului 
de cost al produselor. Sub îndrumarea organizației 
de partid, organizația U.T.M. și-a îndreptat aten
ția îndeosebi spre sectorul mecanic unde lucrează 
mai mulți tineri, dar n-a neglijat nici activitatea 
tinerilor din sectoarele vegetal și zootehnic.

La începutul campaniei de primăvară, organiza
ția U.T.M. a ținut 0 adunare generală. Scopul adu
nării a fost discutarea de către utemiști a felului 
tn care pot contribui ei la reducerea prețului de 
cost și la creșterea rentabilității în gospodărie. In 
adunare a fost prezentat de către secretarul orga
nizației U.T.M., Iancu Marin, un referat despre 
prețul de cost și căile reducerii lui după care nu
meroși utemiști au arătat ce pot face ei concret 
pentru aceasta.

Au început însămînțările de primăvară, iar tine
rii au ieșit la cîmp, acolo unde aveau posibilitatea 
să-și îndeplinească angajamentele. Firește că în
deplinirea și depășirea sarcinilor de plan este un 
lucru principal în obținerea unor recolte bogate, 
mai ieftine. Iată de ce tinerii mecanizatori ca Ste
fan Geafir, Ion Coman, Ion Cuna și Aurel Babeș 
și-au depășit cu mult numărul de hantri plani
ficați și au făcut lucrări de bună calitate.

Pe întreg sectorul mecanic, pe trimestrele 1 și II 
s-a depășit planul cu 24% și s-au făcut economii 
in valoare de 1.204 lei.

Brigada condusă de către L. Miiler a depășit 
planul cu 51% fără ca — față de volumul sporit 
de lucrări pe care l-a făcut — să crească și chel
tuielile de Întreținere. Aceasta, pentru că tinerii

tractoriști și-au îngrijit bine mașinile. Este evi
dent că membrii acestei brigăzi au contribuit în 
mod concret nu numai la sporirea producției agri
cole, dar și la scăderea prețului de cost.

Iată însă și un exemplu care arată felul gre
șit în care au înțeles să participe la scăderea pre
țului de cost, membrii brigăzii conduse de Stan 
Pădureanu. Tinerii tractoriști din această brigadă 
au alergat după cucerirea unor victorii ușoare.

Ei au făcut lucrări de proastă calitate pe o su
prafață de 90 hectare. Lucrările au trebuit să fie 
făcute din nou. Din această cauză s-a consumat 
combustibil în plus, motoarele au suferit un uzaj 
mai mare, iar perioada optimă de executare a lu
crărilor în bune condițiuni agrotehnice n-a mai 
putut fi respectată. Din această pricină, prețul de 
cost pe hantru la lucrările făcute în acea perioadă 
a crescut Cu 20 lei.

Tinerii au obținut o serie de realizări și în sec
torul vegetal și zootehnic.

Nu de mult, utemiștii din gospodăria de stat 
Moțăței s-au adunat din nou în adunare generală 
și au analizat atît factorii ce au contribuit la ob
ținerea unor succese, cît și cauzele lipsurilor. Adu
narea genera.lă a constatat că față de sprijinul 
primit din partea organizației de partid, a con
ducerii gospodăriei, a inginerilor și tehnicienilor, 
utemiștii pot obține realizări mai mari în sporirea 
contribuției lor la reducerea prețului de cost, la 
creșterea rentabilității gospodăriei. Avînd această 
convingere, utemiștii s-au avîntat în campania de 
recoltări — pentru care au terminat 
înainte de termen în C 
— sub lozinca „Nici un 
un gram de combustibil

Text: 
Păuna Răzvan

Muzică: 
Liviu lonescu
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Gălățenii fin la orașul lor

ire au terminat pregătirile 
cinstea Congresului U.T.M.

spic rămas pe cîmp, nici 
irosit".

Corespondent 
ANTON GURGU

Secerători-legători care nu leagă

Dacă veți avea vreodată 
drum prin Cisnădie, treceți 
atunci negreșit pe la fabrica 
„Victoria". Veți avea ocazia 
să admirați frumoasele co
voare persane pe care le pro
duce întreprinderea din Cis
nădie. '

Foto R. COST IN

GALAȚI (de la corespon
dentul nostru).

Apelul Comitetului Central 
al U.T.M. adresat tineretului 
în vederea participării la lu
crările care se desfășoară pe 
șantierele naționale și regio
nale a trezit un mare entu
ziasm printre tinerii de la 
uzinele „Cristea Nicolae" din 
orașul Galați. In întîmpinarea 
celui de al II-lea Congres al 
U.T.M., utemiștii din această 
organizație au hotărît să lan
seze o chemare către toate 
organizațiile de bază U.T.M. 
din orașul Galați pentru efec
tuarea de ore de muncă volun
tară pe șantierul național de 
reconstrucție al orașului.

la
____ „_____  ____ s-au 
angajat să execute cel puțin 
5 ore de muncă voluntară lu
nar de fiecare tînăr.

Pentru a întări cele expri
mate în chemare, numai după 
cîteva zile, numeroși tineri 
din uzină au petrecut o după 
amiază pe șantier. Alături de 
brigadieri ei au lucrat la săpă
turile de fundații și transpor
tarea molozului.

Ion Rață, Agafon Nichitof, 
Dumitru Giuscă, Emil Vasi- 
liu și alții, fruntași în pro
ducție, au dovedit aceeași rîv- 
nă și în acțiunile de muncă 
voluntară.

Utemiștii și tinerii de 
uzina „Cristea Nicolae"

5 Iulie. Un șir lung de seceră
tori-legători a părăsit stațiunea 
tndrepttndu-se spre gospodăriile 
colective ca să Înceapă secerișul. 
In sfîrșit, după ce și ultima se- 
cerătoare a ieșit pe poarta stațiu
nii. tovarășii din conducere și-au 
frecat mfinile, mulțumiți că au 
făcut treabă bună. Apoi s-au gră
bit să raporteze raionului că ei, 
din stațiunea de mașini și trac
toare Ciulnița și-au făcut datoria, 
trlmițînd toate secerători'.e.legă- 
tori la seceriș, tn bună stare de 
funcționare.

Dar socoteala celor de la 
S.M.T. nu s-a potrivit cu cea a 
colectiviștilor din comuna Draga- 
lina. Ei s-au bucurat din toată 
inima văztnd că mecanizatorii 
au venit să tnceapă secerișul. 
Bucuria 
pină ce 
laua cu 
minune:

lor a durat Insă numai 
acestea au intrat tn tar- 
grtu. Șl atunci, să vezi 
sacerătorile deși erau le-

gători, nu legau, Ie lipseau unele

piese, care se pot confecționa in 
cîteva minute, dar fără care se- 
cerătoarele-legătoare nu pot le
ga normal. Și să vedeți rezulta
tele reparațiilor de mintuială. In 
5 zile, cele 10 secerători-legători 
au secerat numai 40 de hectare de 
grîu în loc de 60 hectare oît aveau 
planificate.

Fără îndoială că se putea face 
mai mult, deoarece aici lucrează 
brigada cea mai bună din stațiu
ne, care a realizat tn campania 
de primăvară două planuri.

In ziua de 10 iulie, din cele 10 
secerători-legători au lucrat numai 
trei tot din cauza defecțiunilor.

Tînărul Nicolae Barac, ingine
rul mecanic ai S.M.T.-ului, s-a 
dus la brigadă să vadă care este 
situația. A făcut constatări și 
s-a înapoiat liniștit la S.M.T. Și 
situația secerătorilor-legători con
tinuă să fie aceeași. Șeful bri
găzii este mereu pe drumuri între 
S.M.T. și gospodăria colectivă ca 
să aducă cîte o piesă sau 
necesare pentru repararea 
torilor-legătorl.

Credem că conducerea
ului Ciulnița poate interveni mai 
rapid și mai eficient pentru lichi
darea acestei situații.

o sculă 
seceră-

S.M.T.-

Ne scriu
★ ★

Hărnicia tinerelor 
crescătoare

corespondenții
♦ ★

{ie, tovarășul inginer Ionel Cio- 
praga.

... ______ .______ . sub-
secția Mogoșești a gospodăriei 
agricole de stat din Hălăucești, 
raionul Pașcani, lucrează două 
brigăzi de fete.

Datorită bunei îngrijiri ele au 
redus cu mult mortalitatea puilor 
față de cele 30 de procente ad
mise. Astfel, brigada a 11-a, con
dusă de utemista Ag’.aia Timiș- 
teanu, rcspectind regulile zoo
tehnice (ca ; spoirea cu var a 
puiernițelor, curățenia perma
nentă, etc., precum și echilibra
rea rațiilor de alimente), a reu
șit să reducă mortalitatea la 13 
procente. îngrijitoarele Catinca 
Pavel și Adela Barbet din aceasiă 
brigadă s-au evidențiat în mod 
deosebit. De asemenea și brigada 
l-a. condusă de utemista Elena 
Grădinescu. hrănind puii in 
mod științific (cu untură de 
pește, tocătură verde Și drojdie 
de bere), a făcut ca mortalitatea 
să scadă Ia 14 procente.

De îndrumarea tinerelor îngri
jitoare în ce privește folosirea 
metodelor științifice de creștere a 
puilor s-a ocupat, cu multă aten-

In sectorul avicol de la

Corespondent 
AUREL TOLESCU

Ajută la construirea 
cooperativei

Se găsesc toate cele de trebu
ință la cooperativa din comuna 
Cervicești (raionul Botoșani). Așa 
că, din partea aceasta, țăranii 
muncitori n-au de ce să se 
plîngă. Numai sediul cooperati
vei e cam necorespunzător. Și au 
hotărît ei să-i ridice un nou sediu.

Vestea aceasta s-a răspindit re
pede printre locuitorii satului, 
care au primit-o cu bucurie. De 
aceea, nu puțini sînt cei care vin 
zi de zi să dea o mînă de ajutor. 
Printre ei se află nenumărați ute. 
miști și tineri. loan Cuciureanu, 
Vasile Constantin, Haralamb Ape- 
trei, Asavei Ioan, Ioan Cociuc și 
alții.

Temelia s-a turnat de mult. 
Acum, zidurile cresc văzînd cu 
ochii. Și aceasta pentru că zi de 
zi crește numărul acelora care 
vin să ajute ia construirea loca
lului cooperativei, bun al între
gului sat.

Corespondent 
ANTONETA PUGH1NA
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REFREN:

Iar dacă din drum,
Dușmănit să ne.oprească-or încerca, 
Clntecul de-acum
In cintec neinfrint de luptă-l vom schimba.

Sus pe tnălfiml
Un tinăr soare focul și-a aprins.
Spre a lui lumini
Partidul drumuri neumblate ne-a deschis.

Noi iubim nespus
Lumina caldă-a zilelor de-acum,
Și nu-s forțe, nu-s
Să ne-oprească de pe luminosul drum.

Nu, nu vrem măcel,
Ci fericirea s-o trăim din plin 
Vrem un porumbel
Să ducă.n lumea-ntreagi creanga de măslin.

Tineret,
Purtăm aprins în piept al omenirii vis tineresc 
Hei, tineret,
Privim suișul drept și aripi largi ne cresc, ne cresc.

- Ne.avîntăm ca șoimii in zbor spre tot înaltul, 
Să dăm acolo sus. pe creste-asaltul.
Steagul tău pe înălțimi, sus, Partid, îl punem 
Și ii apărăm.

Meteorologul de serviciu ne anunță:
Timpul probabil:
Azi, vineri 13 iulie, tn Bucu. 

rești: vreme umedă și instabilă, 
cu cerul variabil, mai mu'.t noros. 
Ploi intermitente sub formă de 
averse. Temperatura in scădere. 
Noaptea va cobori între 10—12 
grade, iar ziua va atinge 23—25 
grade. Vint potrivit, temporar 
pînă la tare, din sectorul nordic.

Pentru următoarele trei zile tn 
București: la început vreme 
schimbătoare cu averse de ploaie 
însoțite de descărcări electrice. 
Apoi, timp relativ frumos și tn

încălzire. Vlnt potrivit. Tempera
tura staționară mai intii, apoi in 
creștere.

Pentru următoarele trei zile tn 
tară: vremea în general răcoroa
să și cu ploi sub formă de averse 
însoțite de descărcări electrice 
cu deosebire la începutul interva
lului. Cerul va fi schimbător, mai 
mult noros după amiază. Vlnt 
moderat din sectorul nordic. 
Temperatura staționară mai întîi, 
apoi în creștere. Minimile vor 
oscila între 7—18 grade, iar ma
ximele între 18—28 grade.
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Ați urmărit vreodată truda 
unei furnici ? Se înhamă 
preocupată la cite o po

vară de cîteva zeci de ori mai 
grea decît trupul ei minuscul, se 
poticnește, se dă peste cap și 
pornește iară, fără să renunțe. Nu 
știu de ce, imaginea Marinei mi 
se asociază întotdeauna cu a 
furnicii.

Marina nu mai e tînără. Bule
tinul de identitate îți dezvăluie, 
indiscret. 43 de ani. Marina nu 
cochetează și nu-i ascunde, dar 
nimănui vîrsta aceasta nu i se 
pare posibilă: e subțire ca o 
nuia, agilă, iar părul lung și mi
nunat ondulat — singura ei po
doabă nealterată — îi cade încă 
bogat pe umeri. Pielea obrajilor, 
in schimb, are transparența fi
gurinelor de ceară prin care răz
bat colțuros oasele. Printr-o ro
chie subțire, coastele se pot nu
măra. fără nici o exagerare, re
pede și precis.

Cum trăiește Marina ? E ciu
dat. dar aproape nimeni și nici 
chiar ea nu-și pune o asemenea 
întrebare. Tresare dimineața, o- 
dată cu zorile, și nu stă nici o 
clipă in plus să controleze dacă 
oasele amorțite de oboseală S-au 
mai odihnit. Sare drept în mij
locul camerei și se îmbracă cu 
un fel de grabă ciudată. Pe 
urmă, trece tiptil în bucătărie, 
spală vasele, face curățenie, își 
găsește treburi. Tot tiptil trece, 
cu o plasă în mînă._ prin ca
mera din față și pleacă, să cum
pere de mîncare- Abia pe la 
nouă, cînd s-a întors de mult și 
cratițeie au și început să fiarba 
pe focul iute al aragazului, iar 
mîinile nu mai prididesc cu fel 
de fel de treburi imposibil de 
catalogat, o voce poruncitoare 
și nemulțumită o anunță din ca
mera din fund :

— Mamă, mi-e foame!
De ce vocea nu spune mai în- 

tti un cald bună dimineața, de ce 
e imperativă și nemulțumită ? 
Marina nu caută răspuns la a- 
ceastă întrebare. De acum îna
inte truda are rost, furnica are
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pentru cine să se tncovoaie sub 
greutatea poverii.

Marina a avut grijă ca laptele 
să fie fiert. I-a pregătit ouă la 
pahar, așa cum îi plac lui. II 
cheamă: vino să mănînci.

— Adu-mi aici.
Marinei nu-i plac discuțiile. 

Frumos pregătite pe o tăviță, 
cești și pahare i se înfățișează 
fiului. Apoi, vrea să-și continue 
treaba.

— Stai aici. Dacă pleci, în
seamnă că nu mă iubești.

Cîteodată, cu o glumă și un 
zîmbet care-și cere parcă iertare, 
Marina pleacă totuși. Peste 10 
minute vocea o cheamă iar:

— Mamă III
Poate că mtlnile-i sînt ocupate 

și nu poate veni în acea clipă, 
dar micul tiran nu așteaptă și 
mama trebuie să lase totul și să 
i se înfățișeze.

— Ia-fe de-aici 1
Peste cinci minute, altă che

mare :
— Vreau ciorapi curați, vreau 

maiou, vreau cămașă...
Marina i Ie dă. dar Radu nu 

se îmbracă încă. Pînă către ora 
12 se învîrtește în pijama de 
colo p'nă colo; ba cu oglinda în 
balcon, să prindă o rază de soa
re cu care să necăjească un ve
cin, ba să vadă ce fac peștii că
rora le-a improvizat un acvariu 
în ligheanul din baie, ba să a- 
runce cu praștia pietricele în 
stradă, să citească vreun roman 
de aventuri sau să confecțion'eze 
dintr-o fată de masă și cîteva 
sfori o parașută. In ultimele trei 
sferturi de ceas înainte de a ple
ca la școală, smîngălește în goa
nă temele în cîte un caiet.

Marina pleacă cu vreo oră 
înaintea lui la servici. Nu-i a- 
larmată că Radu n-a învățat, 
crede ce-i spune el ■— că n-are 
nici un fel de lecții. Nu știe că, 
de multe ori, jucîndu-se întirzie, 
că nici n-are timp să mănînce 
cele pregătite. In sfîrșit, a ple
cat și el. Pe urma lui patul rămî- 
ne nefăcut, pe masă se întinde 
o pată de cerneală, pe jos stau 
caiete, nasturi pentru fotbal de 
masă și jucării. Noaptea, Marina 
le va aduna, le va pune pe fie

care la locul ei, va spăla și va 
șterge totul.

Seara, după cursuri, Radu se 
rapede pînă acasă. Trîntește ser
vieta pe pat, își ia ceva de mîn
care lăsînd cratițeie și oalele des
coperite și pleacă la antrena
mente. Preocuparea lui de bază 
e înotul, dar iubește și fotbalul. 
Și, la drept vorbind, nici un 
sport nu-1 Iasă indiferent.E înalt, 
puternic, bronzat, minunat clădit 

și proporționat. Dar — ciudat, 
nu ? — se teme de furtună 
îneît s-ar ascunde și sub pat; ti 
e urît singur acasă și dacă un 
gîndac rătăcit își face apariția în 
apartament țipă de st-aude pînă 
la colțul ș*răzii.

Seara, s*întoarce tîrziu, dar 
Marina n-â venit încă. Ore 
întregi stă în picioare și vinde 
mărunțișuri într-o prăvălioară; 
gestionarul profită de bunăvoin
ța ei Și lucrează mai puțin, 
dar ea nu-i omul care să-și re
vendice drepturile. Radu Ii tele
fonează :

— Vino imediat acasă. Mi-e 
foame.

O știe obosită, clătinîndu-se pe 
picioare la celălalt capăt al fi
rului, dar nu-și supraveghează 
tonul și cuvintele.

Noaptea tfrzm vine și Marina. 
Radu nu se culcă pină atunci. 
Cilește, se joacă. Pe la 12 noap
tea ajung să se culce — ea ju
mătate amețită de forfota clien- 
ților, jumătate cu gîndul la tre
burile gospodărești de a doua zi, 
el ostenit de antrenament, de 
hîrjoană, de ocupațiile băieților 
de 14 ar^.

Așa trec zilele Marinei și ale 
fiului ei. Radu. Familia, prietenii 
s-au obișnuit și nu mai observă 
nimic nefiresc; sînt doar ani în
tregi de cînd lucrurile au pornit 
pe drumul acesta și înrăutățirile 
vin treptat, imperceptibil. Totuși, 
fie-mi îngăduit să întreb: de ce, 

tn numele cărui ideal, viața a- 
cestei femei a pierdut încetul cu 
încetul toate razele care-i dădeau 
lumină, bucurie, de ce s-a trans
format tntr-o viață de sclav, de 
mașină care robotește din zori 
pînă tn noapte, concentrîndu-și 
toate eforturile către unicul scop 
de a nu cădea înainte de a ter
mina totul?

★
Marina a avut o copilărie cum

plit de cenușie și de amară. Pă
rinții i-au murit lăsîndu-i o a- 
mintire atît de învăluită în ne
gură Inctt i se pare vis. Au cres
cut-o rude de felul celor care se 
pricep să facă în așa fel înc't 
să simți, dureroasă, in gîtlej, 
fiecare îmbucătură înghițită. N-a 
devenit rea și egoistă numai da
torită unei minunate taine a fi
rii el, dar tristețea i-a umbrit o- 
chii uimitor de adinei.

Fericirea a erupt violent în 
viața ei, orblnd-o ca lumina ne
așteptată a magneziului: după ce 
ani întregi privirile îi rătăciseră 
indiferente de la un om la altul, 
dragostea ei s-a dăruit întreagă, 
curată, pasionată, unui bărbat 
frumos, inteligent" și simpatic. 
S-au căsătorit, dar cu cîteva luni 
înainte de a se naște copilul mult 
așteptat și dorit, Marina și-a dai 
seama că lumina fusese înșelă
toare. A rămas singură în spital, 
bolnavă și slăbită; a vrut să 
moară, dar a privit mogîldeața 
cu chip de păpușă pe care o ți
nea în brațe și, ’n clipa aceea, 
viața ei a pornit pe alt drum. în 
trupul subțire și mărunt. In mîi
nile mici și mai ales tn sufletul 
ei atît de încercat, Marina a fost 
In stare să descopere forțe u- 
riașe.

Cooilul a crescut ca centru de
clarat și recunoscut a! vieții ei. 
Era tntr-adevăr minunat de fru
mos și de deștept și Marina se 
bucura de frumusețea lui, de 

fiecare cuvînt și gest nouț Ii era 
greu să trăiască o clipă fără el 
și i s-ar fi făcut covor la picioare 
numai să-1 vadă fericit. Nu mîn- 
ca mai nimic și-l hrănea cu bu
nătăți, nu-și cumpăra niciodată 
o haină nouă numai pentru ca 
Radu să nu ducă lipsă de nimic, 
să aibă haine și jucării frumoase. 
Ținta ei era ca el să nu trăiască 
copilăria ei amară. La început, 
copilul protesta cu curățenia co

O o
pilăriei, o ruga să nu se lipseas
că de toate bunătățile pe care 
Marina — numai ea știa cum — i 
le punea dinainte. Dar anii l-au 
obișnuit să creadă că de fapt așa 
trebuie să fie și băiatul a înce
tat să protesteze. Cu siguranța 
că i se cuvin, a dorit și stilouri, 
și creioane mecanice, și echipa
ment sportiv, și minge de fotbal. 
Cu aceeași siguranță joacă la 
Pronosport în fiecare săptămînă, 
cere bilete de meci, spectacole, 
sau circ. Salariul Marinei e mic 
și adesea i șe întîmplă ca viața 
să-i pună probleme grele, iar 
Radu e mare și ar putea să-și 
dea seama de aceasta. Dar nu-1 
poți acuza pe el : dorințele îi 
s nt firești și dacă nu știe să și 
le stăpînească, dacă a devenit 
egoist și ușuratic, aceasta se da 
torește și sacrificiilor mari și 
mici, făcute zi de zi, timp de 14 
ani, de Marina. Fiecare dintre 
noi își amintește cu o strîngere 
de inimă că și-a surprins nu o 
dată mama, renunțînd pentru el, 
cu zîmbetul pe buze, la o bucu
rie. Sacrificiul mamei este sfînt. 
dar el nu trebuie să fie orb. Dacă 
Marina n-ar fi devenit, din pro
prie Convingere, sclava fiului ei, 
el ar fi învățat s-o ridice pe 
treapta cea mal înaltă a respec
tului și a dragostei și caracterul 
lui s-ar fi înnobilat cu o trăsă
tură frumoasă.

•Același lucru l-a făcut să fie 
comod, chiar leneș. De cînd se 

știe, pe Marina o ține minte 
muncind. Cind a fost mic, nu l-a 
luat niciodată de la joacă ; cînd 
a început să meargă la școală, 
timpul i-a fost lăsat pentru în
vățătură. Ninreni nu i-a cerut 
vreo'dată să-și strîngă patul, să-și 
facă ordine în odaie, să ajute la 
o treabă. Din cauza aceasta, el 
nu-i in stare să-și organizeze 
treburile și nu știe să prețuiască 
munca altora. Chiar o idee bună, 

dorința care i se naște cîte oda
tă de a realiza ceva, se pierde 
totdeauna, după cițiva pași, pe 
drum. Orice chemare la ordine, 
orice mustrare mai aspră din par
tea altora o mîhneste însă adine 
pe Marina; te privește cu ochii 
în lacrimi, și te acuză, cu con
vingere de neclintit, de neînțele
gere pentru copii, de lipsă de 
dragoste pentru Radu. Așa, în
cetul cu încetul, nimeni n-a mai 
îndrăznit să se amestece. Și el 
a învățat să profite cu neruși
nare de asta. Știindu-și mama 
prea slabă ca să-l pedepsească, 
sau măcar să-1 certe, avînd mîh- 
nirea ei pe care să se rezeme, 
răspundea obraznic, înjura, sfi
da. mințea. La orice sfat, la ori
ce indicație, principala replică i-a 
devenit „Nu vreau". Radu ș.i 
mama lui erau mulțumiți unul 
de altul: ea îi făcea toate pof
tele, iar el îi mdeplinea unica 
cerință : să învețe.

După primii ani de școală, am
bițiile lui Radu au părăsit însă 
domeniul învățăturii, strămutîn 
du-se către sport și joacă. A fost 
prima mare amărăciune pe care 
i-a pricinuit-o Marinei, mai du
reroasă deCît duritatea, obrăzni
cia, aroganța pe care o manifes 
la în ultimul timp, prima dată 
cînd- și-a dat seama că, în edu- 
cația pe care i-o dăduse, era un 
mare gol. A încercat să inter
vină, dar era prea tîrziu. A vrut 
să-i impună ut program, să-1 o

prească să mai piardă timpul cu 
ceasurile, cu zilele, hoinărind pe 
străzi cu băieții sau ocupîndu se 
de fleacuri, dar „nu vreau" fu
sese de prea multe ori admis ca 
acum, brusc, să nu se mai audă. 
După puțin timp, Marina a fost 
iar nevoită să alerge, să se zbu
ciume și să-1 transfere, in mij
locul anului, la altă școală, ca să 
nu fie exmatriculat. Era adine 
lovită, dar nici de data aceasta 
nu și-a cruțat. eforturile Radu 
era inteligent și, ca întotdeauna, 
a izbutit să salveze la sfîrșitul a- 
nului amenințarea corigentei din 
primele pătrare. După vreun an 
de zbucium, Marina s-a obișnuit 
și cu asta : „Ce să-i fac dacă nu 
vrea să învețe ? Să-1 bat ? N-are 
rost".

Intr-adevăr, n-are rost Poj
ghița care s-a așezat pe caracte
rul lui Radu s-a îngroșat prea 
mult ca să fie spartă cu trei pe
rechi de palme. Dar, îngrijorea- 
ză-te cît mai ai timp, mamă iu 
bitoare: ce se va alege de fiul 
tău ?

De ce oare intre alintări și bă
taie nu vezi altă cale ? In jurul 
tău, în familie, fn casă, au cres
cut mulți copii. Cu fiecare ai fost 
bună și înțelegătoare, nici unuia 
nu i-ai dat măcar 0 palmă. Toți 
au crescut și-ți mulțumesc astăzi 
pentru ce au învățat frumos de 
la tine, pentru răbdarea și inte
ligența pe care ai pus-o în edu
cația lor. De ce să greșești toc
mai cu Radu ?

Fii sigură. Marina, toți oame
nii care te cunosc te iubesc și te 
respectă pentru bunătatea ta 
neasemuită, dar te condamnă 
pentru drumul pe care ai în
drumat pașii copilului pe care-l 
iubești atît. Gîndește-te că dra
gostea ta oarbă î> condamnă la 
cea mai groaznică pedeapsă : să 
fie lipsit de dragostea oamenilor 
din jur. Aceștia nu vor avea in
dulgența ta. nu-i vor admite lip
sa de politețe, egoismul, indolen
ța. superficialitatea, nu-l vor în
drăgi și nu-1 vor respecta ca om. 
Oamenii îi vor pretinde abnega
ție și devotament, omenie și per
severență. vrednicie și spirit de 
colectiv. Atît de adulat în copilă
rie, Radu va fi ocolit în socie

tate. Oare aceasta să fie rezul
tatul sacrificiului tău, al darului 
vieții tale, Marina ?

Ascultă, de aceea, sfatul tutu
ror celor care au pentru tine sen
timentele cele mai profunde Stă- 
ptnește-ți mîhnirea pentru aces
te dureroase adevăruri, mai con
centrează ți o dată puterile de a- 
tîtea ori încercate, pentru ca tot 
ce ai făcut să nu fie zadarnic. 
Fii lucidă înainte de a fi prea 
tîrziu. controlează manifestările 
dragostei tale. Radu trebuie să 
facă acum cunoștință cu viata, 
așa cum este ea. pretențioasă, u- 
neori dură, intolerantă și plină 
de urcușuri. Mai tîrziu. cunoștin
ța aceasta va fi din cale afară 
de dureroasă și — s-ar putea — 
fără folos. Nu-i nevoie să te su
peri pe el, să-1 lovești, să-1 lip
sești de plăceri elementare — a- 
ceasta nu-i va forma trăsăturile 
de caracter care-i lipsesc. îți tre
buie doar mai multă fermitate, 
uneori chiar asprime, pină cind 
vei reuși să restabilești valorile, 
să-1 faci să înțeleagă că-i dai 
dispoziții, ca mamă, și nu-i vor
bești de la egal la egal. Organi
zează controlul asupra timpului 
lui. inlerzice-i nenumăratele hoi
năreli fără rost. Orele de sport 
și ant-enamenteie ti pricinuiesc 
suficientă destindere. Atunci, 
Radu va avea timp să citească 
și să învețe mai mult, va outea 
să-ți dea o mină de ațutor.

S nt sigură că nu concepi ca 
fiul tău să fie un leneș, incapabil 
de orice efort creator ; obișnuieș
te-! însă de pe acum cu răspun
deri potrivi'» cu Putere» și inte
ligența lui l-ar fi g*eu Să-și facă 
zilnic curat in odaie, să ude flo
rile. să Cumpere piine. să pună 
masă ? Te vei bucura dacă nu-1 
vei mai vedea indiferent, fără să 
observe că. în timp ce mănîncă, 
stai în picioare lingă el. Vei fi 
fericită să-1 vezi atent, servia
bil, vrednic, îndrăgit de toți, se- 
mănîndu-ti. Ai să renunți, oare, 
numai din inerție și descurajare, 
la această fericire?

ILEANA POPOV1CI
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a culturii progresiste rominești
Se împlinesc 75 de ani de 

cînd — în iulie 1881 — a
apărut la Iași, primul număr 
al revistei „Contemporanul", 
revistă care a jucat un rol 
important în pregătirea tere
nului pentru pătrunderea și 
răspîndirea marxismului în 
Romînia.

Apariția „Contemporanului" 
se încadrează într-un întreg 
curent de gindire și opinii ge
nerat de dezvoltarea clasei 
muncitoare in țara noastră, 
de intrarea ei pe arena lupte
lor sociale Anul 1881 a mar
cat un moment de seamă în 
istoria gîndirii noastre progre
siste. In acea perioadă, clasa 
muncitoare începe din ce în ce 
mai mult să ducă lupta sa pe

O

Capul numărului 17 din 
anul 1885 al ..Contempora
nului1* . număr tn care a fost 
publicată traducerea ..O'igi- 
nei familiei, a proprietății 
private și a statului" de 
Engels.

Fr.

ale 
mai

baza ideilor revoluționare 
lui Marx si Engels. Cel . .. 
important eveniment cultural 
din acea perioadă a fost apa
riția revistei „Contempo
ranul", prima publicație teo
retică a mișcării muncitorești.

Profilul revistei a fost de
terminat de condițiile în care 
și-a făcut apariția. Dezlănțui
rea ofensivei reacțiunii pe de 
o parte, creșterea popularită
ții mișcării socialiste pe de 
altă parte, puneau, ca o nece
sitate de prim ordin, problema 
folosirii a noi forme de pro
pagandă socialistă care să 
ducă la răspîndirea în cercuri 
largi a ideilor înaintate. De 
aceea, bazîndu-se pe experien
ța de luptă a minunatului or
gan al revoluționarilor demo
crat ruși, al revistei „Sovre- 
mennik". cercul socialist din 
Iași a dat „Contemporanului" 
caracterul unei reviste de 
știință și cultură care avea în 
centrul preocupărilor sale cele 
mai arzătoare șl actuale pro
bleme ale vieții sociale din 
Romînia și care milita pentru 
revendicări general-democra- 
tice, pentru interesele maselor 
asuprite. Este de remarcat 
Faptul că revista „Contempo-. 
ranul", care era de fapt prima 
revistă de largă răspindire 
scoasă de cercurile socialiste, 
nu numai că nu a avut profi
lul unui organ teoretic socia
list, dar, mai ales în primele 
numere — nici nu folosea cu- 
vintul socialist. Aceasta se 
explică prin faptul că intelec
tualii — cărora li se adresa în 
primul rînd revista — erau 
îmbibați de concepții idealiste, 
nu erau tncă pregătiți pentru 
ideile socialismului De ase
menea Irebuie ținut seama de 
teroarea cenzurii care s-a în
tețit în acea perioadă. Tnspăi- 
mîntate de creșterea mișcării 
socialiste, clasele dominante 
au tncălcat fățiș paragrafele 
constituției care vorbeau des
pre „libertatea presei" și in- 
terzicînd prin metode poli
țienești primele ziare socialiste 
încercau să sugrume în fașă 
propaganda socialistă. Toate 
acestea au determinat caracte
rul revistei „Contemporanul" 
precum și obiectivele pe care 
a trebuit să le atingă în pri
mul rînd. Scopul era ca re
vista să fie răspîndită în 
cercuri cîl mai largi, mai ales 
printre intelectuali, dintre care 
o parte însemnată aveau o a. 
titudine de rezervă față de 
ideile socialiste, atlt din pri
cina formării lor în spiritul 
concepțiilor idealiste despre 
lume și viață, cit și din orlclna 
propagandei reacționare des
fășurată în coloanele presei 
burgheze. Așa cum reiese din 
editorialul cu caracter de pro. 
gram, publicat tn nr. 1, re
vista avea drept scop lupta 
nolărîtă împotriva idealismu
lui. a concepțiilor idealiste 
despre lume și viață, explica
rea științifică a problemelor 
celor mai arzătoare ale vieții 
sociale, științifice, culturale a 
țării, răspîndirea ideilor mate, 
rialiste. țupta împotriva tutu
ror manifestărilor ce țineau în 
joc dezvoltarea vieții sociale 
din Romînia Unul din scopu
rile inițiale ale revistei și a- 
supra căruia editorialul.pro
gram ounea accentul era de a 
lupta împotriva concepțiilor 
științifice greșite, de a com
bate greșelile din manualele 
școlare, de a demasca super
stiția și Ignoranta servite co
piilor sub forma „științei" și 
de a da in vileag șarlatania

Noul ministru al R.P.R. 
în Uruguay 

și-a prezentat 
scrisorile de acreditare

In curînd vo intra în viață

CEL MAI MARE FURNAL AL ȚÂRII

La 75 de ani de la apariția primului 
număr al revistei „Contemporanul"

universitarilor, care de la înăl. 
țimea catedrei răspîndeau cu- 
vintul ignorantei.

Revista „Contemporanul" nu 
se poate separa de mișcarea 
socialistă din țara noastră. 
De aceea drumul parcurs de 
această revistă era determinat 
în mod firesc, de etapele dez
voltării mișcării muncitorești 
din Romînia. La început, între 
anii 1881 — 1884. „Contempora
nul" avea un caracter revoiu- 
ționar-democratic, pregătind te
renul pentru pătrunderea și 
răspîndirea marxismului, ince. 
pînd din anul 1885, caracterul 
revistei se schimbă. In coloa
nele „Contemporanului" înce
pe din acea perioadă să se pro. 
page marxismul prin publicarea 
unor lucrări aie lui Marx și 
Engels, cum a fost, de pildă, 
„Originea familiei, a proprie
tății private și a statului" de 
Engels, precum și prin încer
carea de a aplica tezele socia
lismului științific în lămurirea 
problemelor vieții sociale și 
culturale din țara noastră. 
Schimbarea survenită în 1885 
în conținutul revistei iși avea 
izvorul în noua orientare a 
mișcării socialiste de după 
1884, cînd în cercurile socia
liste a început răspîndirea 
largă a marxismului.

De la începutul apariției sale 
și pînă la ultimul număr „Con
temporanul" — care era un 
organ al materialismului mili
tant — a dus o luptă de pe 
poziții materialiste împotriva 
ideologiei claselor dominante, 
împotriva idealismului, misti
cismului și metafizicii. în pa
ginile revistei au lost popu
larizate științele naturii, dar- 
winismul, s-a urmărit răspîn
direa cunoștințelor științifice 
In masele populare, cu scopul 
de a combate concepțiile îna
poiate, retrograde, mistice cu 
privire la țenomenele naturii. 
„Contemporanul" publică ast
fel. încă în primul an de a- 
pariție. o serie de articole in
titulate „Ce știm despre lume"? 
în care sînt redate într-o for
mă plăcută, de popularizare, 
multe cunoștințe științifice. Au 
apărut de asemenea articole 
ca: „Despre darwinism", „Cre
dințele religioase la romlni", 
„Ce sînt și cum se explică vi
sele" etc. Numai cu ajutorul 
științei avea să se mărească 
numărul luptătorilor pentru 
cauza celor ce muncesc, pentru 
că așa cum întunericul și igno. 
ranța slujesc exploatatorilor, 
lumina științei îl face pe omul 
simplu, pe omul muncitor, ma| 
conștient. Acesta era princi
piul după care se călăuzea 
„Contemporanul". Și tocmai de 
pe aceste poziții revista a de
mascat cu tărie întregul sistem 
reacționar al învățămîntului 
public, al folosirii pedepselor 
corporale în școli, metodele 
antiștiințifice de predare, pre
gătirea proastă a profesorilor, 
calitatea extrem de - slabă a 
manualelor etc. „Contempora
nul" a demascat falsitatea 
științei și culturii burgheze, 
ideologia „monstruoasei coali
ții" burghezo-moșierești, at
mosfera de obscurantism între
ținută de aceasta, spiritul co
rupt al „științei universitare" 
din tara noasiră în acea vre
me. ignoranta și plagiatul. In 
campania sa de demascare a 
șarlatanlei universitare „Con
temporanul" a dovedit falsu
rile comise de profesorii uni
versitari: Quintescu (de la
tină). care preda un curs 
„șterpelit" de la francezul 
Bernhardy. Vîrgolici (de lite
ratură franceză și spaniolă), 
care ținea un curs plagiat dună 
cursurile lui Baret și Geruzez, 
Cernătescu (de Istorie univer
sală) care preda un curs co
piat după Duruy.

Un teren principal de acti
vitate a „Contemporanului", 
l-a constituit literatura și cri
tica literară Revista populariza 
operele de valoare ale lite
raturii mondiale și îndeosebi ar 
celei ruse prin traduceri și t 
prelucrări cum au fost cele din o 
Nekrasov, Pușki-n, Lermontov, ° 
Ostrovski etc. Ea încerca cu o 
forte proprii să ridice și să re- o 
zolve în literatură, pe baza “ 
realității romînesti, probleme ° 
ca; educația tineretului, zugră- o 
virea vieții poporului, chipul g 
omului nou care se călește în o 
lupta pentru cauza poporului. ° 
In jurul „Contemporanului" ° 
s-au dezvoltat .scriitori ca ta- o 
lentatul prozator Șt. Basara- o 
beanu, care a publicat evocări ° 
din viata chinuită a țăranilor, o 
ca pamfletarul șl poetul A. Ba- £

calbașa, sau ca poeții O. Carp, 
N. Beldiceanu, D. D. Anghel, 
I. Păun-Pincio, Th. Speranța. 
Elementele progresiste grupate 
în jurul revistei doreau să de
maște trista realitate a orîn- 
duirii burghezo-moșierești, a 
instituțiilor și moralei putrede 
a claselor exploatatoare. Un 
rol deosebit de important în 
lupta pentru o literatură pusă 
țn slujba cauzei eliberării oa
menilor muncii, l-a jucai ru
brica de critică literară creata 
în „Contemporanul" în 1885. 
Prin această rubrică revista 
ducea o luptă susținută împo
triva falsei culturi burghezo- 
moșierești, propagată în pagi
nile „Junimii" lui Maiorescu, 
ajutînd ța formarea unei noi 
orientări în literatură.

Inspirat de principiile esteti
cii materialiste ale democrați
lor revoluționari ruși „Contem. 
poranul" a combătut cu succes 
ieoria antirealistă și antipopu
lară a „artei pure". Revista a 
Îndemnat scriitorii să-și ia 
teme din actualitate, să învețe 
din creațiile folclorice.

Din toate acestea se des
prinde faptul că mișcarea 
muncitorească din Romînia a 
apărat cu consecvență tezau
rul culturii naționale, a exer; 
citat o puternică influiență 
binefăcătoare asupra dezvoltă
rii literaturii romîne.

Desigur „Contemporanul" a 
suferit și influente sirăine ideo
logiei clasei muncitoare. Bur
ghezia a încercat în perma
nență să slăbească forța de 
acțiune a muncitorimii. Aceasta 
s-a manifestat și în activitatea

s-a putut crea terenul favora- 
bil pentru răspîndirea și însu
șirea socialismului științific.

Revista „Contemporanul*4 a 
avut o mare popularitate și 
influiență în rîndurile elemen
telor progresiste din țara 
noastră și mai cu seamă în 
rîndurile intelectualilor. După 
doj ani de apariție ea a atins 
un tiraj nemaivăzut pentru 
vremea aceea: cinci-șase mii de 
exemplare. Revista a avut o 
deosebită influiență asupra ti
neretului studios ajutîndu-1 în 
formarea unei concepții înain-
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Un fragment al unui arti
col din ciclul de populari
zare a științei intitulat ,,Ce 
știm despre lume ?“
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Facsimilul reprezintă frag
mente din două dintre nu
meroasele 
problemele 
publicate In „Contemporanul".

articole despre 
învăț ămtntului

revistei care nu a fost lipsită 
de influențări și lovituri pri
mite din partea burgheziei și 
moșierimii. In paginile „Con
temporanului" și-au făcut une
ori loc idei anarhiste și bur- 
ghezo-liberale. Aceasta se ex
plică prin prezența în redacția 
revistei a unor elemente bur- 
ghezo-liberale ca Ion Nădejde 
și alții grupați în jurul lui care 
au devenit agenții burgheziei 
în mișcarea muncitorească. 
Trebuie de asemenea remarcat 
că toomai datorită existenței 
elementelor oportuniste în re
dacție încercările revistei de a 
aplica tezele socialismului știin
țific la problemele vieții noas
tre au fost uneori frînate și 
însoțite de greșeli.

Orientarea „Contemporanu
lui" a rămas însă mereu, de-a 
țungul celor nouă ani de apa
riție (1881—1889) o orientare 
materialistă situată pe pozițiile 
clasej muncitoare. Asupra con
ținutului revistei și-au pus în 
chip hotărîtor pecetea mișcarea 
muncitorească crescîndă din 
Romînia. lupta clasei munci
toare care la sfîrșitul sec. XIX 
devine în țara noastră purtă
toarea progresului social și 
cultural. Lupta „Contempora
nului" împotriva ignoranței și 
misticismului pentru răspîndi
rea materialismului și crearea 
unei literaturi democratice le
gate de aspirațiile poporului 
muncitor, a avut în condițiile 
istorice de atunci o însemnă
tate politică deosebită Dato
rită răspîndirii materialișmu- 
îui, a cunoștințelor științifice,
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tate despre viață și societate. 
Chiar unii istorici literari bur
ghezi, ca de pildă Gh. Ada- 
mescu. au fost nevoiți să re
cunoască faptul că școlarii din 
acea vreme citeau cu nesaț 
„Contemporanul". In aminti
rile sale, publicate în „Adevă
rul literar și artistic" scriitorul 
Jean Bart scria despre influien. 
ța revistei în rîndurile tineri
lor; „Contemporanul" era 
evanghelia acelei vremi... Cu
noștințele noi ne atrăgeau. In- 
ghițeam cu lăcomie fără să di
gerăm pe deplin teoriile lui 
Darwin, „Forța și materia" lu- 
Buechner, „Mecanica cerească" 
a lui Laplace, meșteșugit 
popularizate în paginile „Con
temporanului". Și cu ce pro
fund dispreț priveam progra
mul școlii, cu ce ironică im
pietate ascultam naivele argu
mente oficiale aduse în lupta 
deschisă în vremea aceea între 
știință și religie. Școala se îm
părțise în două tabere: de o 
parte credincioșii, de alta ateii, 
revoluționarii... învățasem pe 
dinafară, buchea cărții, artico- 
lele scrise în „Contempora
nul". „Este sau nu dumnezeu"? 
și repetam cu emfază răspun. 
sul lui Laplace: „N-am avut 
nevoie de ipoteza divinității 
scriind „Mecanica cerească". 
Acest spirit de revoltă, rezul
tat al luptei iluministe, revo
luționare a „Contemporanului" 
a creat un teren favorabil pen
tru desfășurarea unei largi 
propagande socialiste în rîn
durile tineretului".

Prestigiul „Contemporanu
lui" nu s-a mărginit însă numai 
la frontierele țării noastre. 
Numele acestei reviste — pri
ma mare publicație a mișcării 
noastre muncitorești — a fost 
cunoscut și apreciat și în 
străinătate. Astfel, în 1888, En
gels, care primea revista la 
Londra, unde se afla, a trimis 
redacției „Contemporanului" 
o scrisoare în care mulțumea 
pentru traducerea în paginile 
revistei a „Originei familiei" 
și a altor texte ale sale.

Activitatea dusă de „Con
temporanul" a fost rodnică iar 
însemnătatea operei culturale 
desfășurate de această revistă 
e mare. Această primă publi
cație de cultură în spirit mun
citoresc a inaugurat o glori
oasă și neîntreruptă tradiție a 
marilor publicații culturale ale 
clasei noastre muncitoare. Pre
sa noastră comunistă de astăzi 
continuă să dezvolte în con
dițiile noi cele mai bune tra
diții pentru care a militat re
vista „Contemporanul". Sărbă
torirea a 75 de ani de la apa
riția primului număr al „Con
temporanului" este încă un 
bun prilej de valorificare a 
acelei părți din tezaurul nos. 
iru cultural care a ajutat la 
creșterea conștiinței poporului, 
care a luminat drumul po
porului spre definitiva lui eli
berare.

EM. RUCAR

Curățenie, organizare,
civilizație - în producție
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Peste citeva clipe, micromodeîut iși va lua zborul sub privi
rile pline de emoție ale micilor constructori.

Uzina „Steaua Roșie" din 
București este o uzină veche. Clă
dită de către foștii patroni in 
scopul acaparării nesățioase de 
beneficii, condițiunile omenești de 
lucru n-au fost un criteriu în în
tocmirea proiectelor construcției 
sau a utilării raționale a acestei 
uzine.

Marile realizări înfăptuite aici 
în anii regimului democrat-popu
lar au schimbat în mare măsură 
fața uzinei.

Cabinetul medical din incinta 
întreprinderii, cantina bine pusă 
la punct, vestiarele și dulapurile 
curate, ventilatoarele de împros
pătare a aerului și multe altele, 
ilustrează grija pentru om a re
gimului nostru.

S-au mai făcut de asemenea în 
uzină o serie de operațiuni de sis
tematizare. O parte din strungu
rile și frezele vechi, inclusiv cele 
cu transmisie din strungăria a 
l-a și a 11-a au fost înlocuite cu 
altele noi. De asemenea, toate au 
fost așezate simetric.

Dar s-a făcut tot ce este posi
bil pentru transformarea com
plectă a acestei uzine?

Curtea interioară, ce e drept 
foarte mică, e împărțită în mai 
multe sectoare prin așezarea ate
lierelor, ea oferă însă un aspect 
de depozit de fier vechi, și acela 
de altfel, lăsat în părăsire.

In porțiunea de curte cuprinsă 
între atelierele de fierărie, strun
găria a I-a și spatele strungăriei 
a Il-a nu poți trece decît cu greu 
trecînd peste mormanele de țevi
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La 11 Iulie, Anton Moisescu, 
trimis extraordinar și ministru 
plenipotențiar al R.P.R. In Repu
blica Orientală a Uruguayului, 
și-a prezentat scrisorile de acre
ditare președintelui Consiliului 
Național al Guvernului Republicii 
Orientale a Uruguayului, dr. Al
berto Zubiria.

Au fost de față: ministrul Uru
guayan al Relațiilor Externe, doc
tor Francisco Gamarra, directorul 
adjunct al protocolului Ministe
rului Afacerilor Externe Victor 
Luis Cao, și alții.

După prezentarea scrisorilor de 
acreditare, ministrul R.P.R. a 
depus o coroană de f'.ori la monu
mentul eroului național al Uru
guayului, Artigas.

-------1-------

Solemnitatea decorării 
tov. Ion Popescu-Puțuri
Joi dimineață la Prezidiul 

Marii Adunări Naționale a R.P.R. 
a avut loc solemnitatea înmînării 
Ordinului Muncii clasa I tov. Ion 
Popescu-Puțuri, ambasador extra
ordinar și plenipotențiar al R.P.R. 
în R. P. Ungară, decorat cu pri
lejul împlinirii vîrstei de 50 de 
ani și pentru îndelungată activi
tate în mișcarea muncitorească.

La solemnitate au luat parte 
tovarășii: Mihal Mujic, vicepre
ședinte al Prezidiului Marii Adu
nări Naționale, Avram Bunaciu, 
Secretarul Prezidiului Marii Adu
nări Naționale. Aurel Mălnășan 
și Ștefan Cleja, locțiitori ai mi
nistrului Afacerilor Externe, Ion 
Vrabie, directorul cancelariei Pre
zidiului Marii Adunări Naționale, 
și Nicolae Zlatev, director ad- 
interim al Protocolului Ministeru
lui Afacerilor Externe.

Inmînîndu-i înalta distincție 
tov. Mihai Mujic l-a felicitat 
călduros pe tov. I, Popescu-Pu-

HUNEDOARA (de la cores
pondentul nostru).

In lupra lor pentru a da pa
triei cit mai mult metal peste 
plan, oțelarii hunednreni au ob
ținut succese remarcabile. Iar as
tăzi trăiesc cu toții unul din cele 
mai deosebite evenimente: intro
ducerea primului foc pentru us
carea căptușelii de zidărie, la cel 
mai mare furnal al țării de 700 
metri cubi construit la Hunedoara.

Pe scările intortochiate ale 
marelui agregat, urcă într-una 
oameni. Sint muncitori, tehnicieni 
și ingineri, cei care prin munca 
lor au făurit cel mai mare furnal 
al tării, precum și acei care vor 
deservi acest gigant de metal.

Gheorghe Coșa, șeful apaductie- 
rilor, împreună cu utemiștii loa
ch im Bunea, Ion Popescu, Lazăr 
Pop, verifică cu multă atenție ro- 
bineții de la elementele de răcire, 
precum și întreaga instalație. 
Apa trebuie să ajungă prin toate 
conductele furnalului. Răcirea 
trebuie asigurată. Un grup de ti
neri electricieni, cu emoția abia 
stăpînită, conectează la furnal un 
pirometru pentru controlul tempe
raturii. Instalarea lui se face 
foarte rapid.

Deodată întreaga forfotă e aco
perită de o voce:

— Să pornească pompele I
Este ora 7 și 48. Minutele trec 

anevoie. încordarea celor prezențl 
crește cu fiecare clipă. Primii 
stropi de apă încep să pătrundă 
prin țevile ce șerpuiesc in jurul 
furnalului. Protejarea pereților 
uriașului agregat este asigurată.

Ora 8,23. Inginerul Ion Vasiles- 
cu, șeful marelui furnal, aprinde 
torța. Pall Victor, cunoscutul 
prim topitor, ridică torta in sus 
ca un semn al marei izbînzl, apoi 
o introduce In gura prin care mai 
ttrziu, va curge fluidul de metal 
orbitor.

Asemenea unor copii curioși, cel 
prezenți se îndreaptă spre gurile 
de vint ale furnalului. De odată 
se auzi:

— Arde, arde 1
Furnaliștli și constructorii ma

relui furnal se felicită reciproc.

Noul furnal de 700 metri cubi de la Hunedoara
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cordat, prin mii de tone de fontă 
peste plan".

In aceste zile, ctt durează us
carea căptușelii de zidărie, furna- 
liștii din echipele conduse de 
primtopltorii Victor Pali, Ludovic 
Cios, Nicolae Costea iși vor în
suși tehnica mtnuirii aparatelor

Tovarășul Dumitru Stănescu, di
rectorul tehnic al Combinatului 
Siderurgic urează furnaliștilor 
spor la muncă.

„Noi furnaliștii care vom lucra 
la acest furnal — a spus apoi 
Pali Victor, cunoscutul prim topi
tor hunedorean — vom răsplăti 
și cinsti Încrederea ce ni s-a a- și mecanismelor.(Agerpres)

După prima etapă a Spartachiadei
de vară a tineretului Ce părere aveți

Mii de despre creșterea
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In complexul activităților tine
retului din regiunea Cluj în 
timpul lor liber, sportul ocupă un 
loc de frunte. După prima etapă 
a Spartachiadei de vară, anali- 
zînd succesele obținute, putem a- 
firma cu și mai multă tărie acest 
lucru. Dacă la competițiile de 
masă anterioare, cea mai mare 
cifră de participant! a fost în 
jurul a 150.000. de data aceasta, 
numai în prima etapă a fost în
registrată cifra de 262.782 parti- 
cipanți.

Desigur că aceste succese nu sînt 
spontane. Ele s-au obținut în 
urma unei munci asidue a comi
siilor de organizare a Spartachia
dei, a organizațiilor U.T.M. și 
colectivelor sportive. Spartachia- 
da a fost larg popularizată, in 
masa tineretului. E concludent 
de amintit faptul că la conferin
țele raionale și orășenești ute
miștii au discutat pe larg pro
blemele Spartachiadei.

Pentru Impulsionarea activită
ții comisiilor raionale, orășenești 
și comunale, s-a mers pe ca'.ea 
reactivizării acestor comisii și 
mai ales a celor mai slabe, 
cum a fost cazul comisiilor raio
nale Turda, Dej. Sărmaș.

In raioanele unde comisiile de 
organizare au pus un accent mai 
deosebit pe organizarea și popu
larizarea Spartachiadei, rezulta
tele au întrecut așteptările. Ra
ioanele Bistrița, Zalău, Luduș, 
Aiud și altele au între 15.000— 
20.000 de participanți. Un fapt 
care merită să fie relevat este 
acela că unele discipline spor
tive ca fotbalul și oină, nepracti. 
cate în unele sate de munte din 
raionul Huedin, la Răchițele, Ru- 
ginoasa, Mărgău, de pildă, au 
devenit cunoscute și practicate

clujeni
In întreaga regiune a existat 

tn această perioadă o vie preo
cupare pentru amenajarea și rea- 
menajarea bazelor sportive. Nu
mai în ultimele luni au fost con
struite 315 baze sportive diferite 
și alte 106 reamenajate.

Trecînd în revistă aceste rezul
tate nu se poate însă trece cu ve
derea o serie de lipsuri, a 
căror înlăturare ar fi duș la re
zultate și mai bune. In primul 
rînd, nu toți membrii comisiei re
gionale și-au desfășurat, in bune 
condițiuni activitatea. Reprezen
tanții A.V.S.A.P., asociației Re
colta etc. au muncit cu mai pu
țin spirit de răspundere, iar re
prezentantul secției agricole a 
sfatului popular regional a fiin
țat numai cu numele. în unele 
raioane ca Sărmaș, Jibou, deși 
întrecerile s-au desfășurat slab co
misia regională nu a sprijinit 
activitatea comisiilor raionale. 
Numărul partlcipanților în aceste 
raioane e mic față de posibili
tățile pe care le au. De asemenea, 
trebuie subliniat și faptul că nu 
s-a urmărit ca numărul fetelor 
antrenate în întreceri să fie cit 
mai mare. Din cei 262 782 parti
cipant! numai 57.620 sînt fete.

In prezent. în regiune se des
fășoară din plin cea de a doua 
etapă — pe centre de comune — 
a Spartachiadei. In raionul Lu. 
duș chiar s-a sfîrșit. Acum, da
toria comisiilor de organizare 
raionale, a comitetelor raionale 
U.T.M. și C.F.S. este de a lua 
toate măsurile pentru desfășura
rea în cele mai bune condițiuni 
a fazei raionale a Spartachiadei.

MARIN OPREA 
corespondentul „Scînteii 

tineretului" pentru 
regiunea Cluj

și promovarea 
tinerilor sportivi?

Școala sportivă de elevi 
trebuie apreciată

E cunoscut faptul că școlile sportive (de elevi sau tine
ret) sint pepiniere foarte prețioase pentru sportul nostru de 
performanță. In aceste școli cresc tineri sportivi talentați, 
rezerve de nădejde ale campionilor și recordmanilor țării. 
Tocmai de aceea In cadrul anchetei noastre „Ce părere a- 
veți despre creșterea și promovarea tinerilor sportivi" ne-am 

Școlii 
la cî-

adresat tovarășei Carmen Grigorescu, directoarea 
sportive de elevi din Ploești, pentru a ne răspunde 

teva întrebări:

apreciați 
școlilor

Neglijență • •• flori la ferestre
Dar acest tablou nu poate fi 

văzut de afară. Nici de pe aleea 
principală a fabricii care Începe 
de la poarta mare.

Aici sint flori la ferestre.
Intrind în ateliere e foarte greu 

să-ți dai seama dacă „curățenia" 
de aici este influențată de curtea 
uzinei sau dacă, dimpotrivă, „or
dinea" din curte e influențată de 
cea din ateliere.

Spațiul din jurul strungurilor 
e plin de șpan, peste care piesele 
prelucrate, împreună cu cele care 
trebuie să intre în lucru, for
mează o grămadă comună.

Luminat de slabele raze de lu
mină care reușesc să treacă prin 
geamurile murdare de fum și 
praf, tabloul dezvăluie neglijență.

Aceeași situație este și în hala 
mare a atelierului de construcții. 
Părțile componente ale betoniere
lor și ale remorcilor basculante 
par aruncate cu lopata Pentru a 
trece dintr-o parte in alta a ate
lierului este nevoie de o adevă
rată performanță de echilibristică, 
ascensiune și coborîre.

Asta fără să mai pul la soco
teală durerea de ochi pe care ți-o 
provoacă flăcările aparatelor de 
sudură electrică.

Ce s-a făcut tn scopul tmbună-

care au transformat spațiile de 
acces în depozit de materiale. 
Aici, resturile de tablă de la 
foarfecă mare de tăiat din mij
locul curții sînt „presărate" pește 
grămezile de țeava, bare și fiare 
profilate, provenite de la fleră- 
straiele de dimensionat materia
lele brute.

Ca garnitură a acestui ghiveci 
metalurgic, cîteva trolii de vin- 
ciuri de trei tone sînt „frumos 
și asimetric" dispuse de jur îm
prejur. Aceste trolii sînt noi. 
Frumos vopsite în roșu, ele au 
trecut de faza ultimei operații — 
ba mai mult, sînt chiar vîndute. 
Scrie pe ele, cu cretă, cu litere 
de-o șchioapă.

Și atunci, odată ce și-au adus 
aportul sub formă de procente, 
care s-au adăugat la rubrica 
„realizat" a planului uzinei, un
de li se putea găsi un loc mal 
bun ?

Marea surpriză a acestui depo
zit de fier vechi, materie primă 
și produse finite, ti constituie insă 
un strung. Așezat în mijlocul 
„dunelor" de fier (pentru a fi 
ascuns parcă de priviri indiscre
te) el este folosit la tăiatul țevi
lor necesare diferitelor comenzi.

Măsuri de întreținere a mașinii ..... . .....
sau grijă față de condițiile de tățirii acestei situații ? Pînă acum 
lucru pentru lucrătorul care îl 
deservește ? Nici ele nu lipsesc: 
strungul este apărat de intem
perii de un strat gros de două 
degete de vaselină amestecată cu 
rugină iar lucrătorul este „aco
perit" cu o bucată de tablă.

nimic.
Zilele trecute, tov. Niculae 

Prună, responsabil cu producția în 
comitetul U.T.M., a întocmit un 
referat asupra activității profesio
nale a tineretului din uzină. Vino- 
vați de neintrețlnerea tn bune

condițiuni a utilajului și a locu
lui de muncă au fost găsiți Con
stantin Vieru și Dumitru Mocanu 
din strungăria a I-a și respectiv 
a Il-a.

Da, e adevărat. Acești tineri 
nu sînt însă nici singurii și nici 
principalii răspunzători.

Ce au făcui responsabilii de 
brigăzi? Pentru ei. curățenia, or
ganizarea locului de muncă și 
atitudinea civilizată tn producție 
nu constituie un obiectiv ?

Ce au făcut tovarășii din comi
tetul U.T.M. în frunte cu tov. 
Prună, care au lăsat baltă frumoa
sa intenție de a aplica încă acum 
2-3 săptămîni inițiativa tinerilor 
de la uzinele .,Tudor Vladimi- 
rescu" din Capitală ?

Ce măsuri a luat conducerea 
uzinei fa(ă de condițiile de lucru 
ale muncitorilor, față de aspec
tul necesar unei întreprinderi so
cialiste ?

Acum cîtva timp, la uzinele 
„Tudor Vladimirescu", pentru a 
îndrepta lipsurile unui tînăr care 
nu-și îngrijea mașina și locul de 
muncă, au venit cîțiva tovarăși 
de-ai lui din același atelier și 
— în mod demonstrativ — i-au 
făcut treaba.

Și tînărul s-a îndreptat.
Cunoscind acest fapt, nădăj

duim că tinerii de la „Steaua Ro 
șie" nu vor aștepta să vină cei 
de la „Tudor Vladimirescu" să-i 
ajute la transformarea uzinei lor 
într-o unitate model, așa cum 
de altfel merită și trebuie să fie.

ED. MARCOVICI

ÎNTREBARE: Cum 
in general activitatea 
sportive de elevi ?

RĂSPUNS: Deși nu 
vorbesc despre importanța aces
tora, trebuie să arăt totuși că 
aceste școli au o mare însemnă
tate pentru mișcarea noastră de 
cultură fizică și sport. După o- 
rele de școală, de cîteva ori pe 
săptămînă elevi — în special 
cei cu aptitudini pentru anumi
te ramuri sportive — au posi
bilitatea Ca sub îndrumarea 
unor antrenori pricepuți să-și 
dezvolte pregătirea sportivă. Și 
asta începî.nd de mici, din pri
mii ani de școală. Aici ei gă
sesc antrenori pricepuți, materia
le. baze și instalații sportive 
moderne care le stau la dispo
ziție.

Asemenea școli există în mai 
multe orașe ale țării: Tg. Mu
reș, Cluj, Orașul Stalin, Iași, 
Oradea etc. — și au de obicei 
secții de gimnastică, atletism, 
baschet, volei, înot sau alte dis
cipline sportive. Ele aparțin 
Ministerul Invățămîntului 
funcționează sub îndrumarea 
rectă a asociației „Știința".

vreau să

de 
și 

di.

săÎNTREBARE: Am dori 
ceva din activi- 
tineret pe care

cunoaștem cite 
p tatea școlii de

o conduceți.

J RĂSPUNS:
i spune mai multe lucruri. In pri

mul rînd trebuie să știți că 
p școala sportivă de elevi din

Ploești funcționează pe lîngă 
liceul „1. L. Caragiale" și cu- 

p prinde trei secții: gimnastică, 
p volei și atletism Fiecare secție 
p are anul 1 și 11 ,1
p Activitatea școlii se poate îm- 
p părți în două 
p antrenamentele,

două ori pe săptămînă și acti- 
p vitatea competițională, care anul 
p acesta a fost foarte bogată, o- 
p cupînd aproape fiecare dumini- 
p că In ultimele luni au avut 

mai multe concursuri seelie de 
p volei și atletism. (Secția de 
p gimnastică avînd o activitate 
p mai bogată în lunile de iarnă) 
p Voleibaliștii au participat la 
p mai multe competiții printre 
p care cupa „7 Noiembrie", cupa 
p ,23 Decembrie", competiții care 
p au fost cîștigate de elevii și 
p elevele școlii noastre sportive, 
p La atletism, sportivii școlii au 
p participat la mai multe înlre- 
p ceri și anume; concursul de pri. 
p măvară, unde au ocupat ma- 
p joritatea locurilor, campiona- 
p tul școlilor medii, unde au a-

Desigur, se pot

gimnastică.

fete și băieți.

și anume: 
care sînt de

zonă, la
i cucerit

juns pînă In faza de : 
Alba-lulia, iar aici au _____
locul II la ștafetă băieți, da- 
sîndu-se pentru feza finală 
In momentul de față majori
tatea atleților se găsesc în în
trecere pentru campionatele re
publicane de juniori lată și ci
teva din rezultatele cele mai 
bune obținute de elevii școlii: 
Jurcă Valeriu la 110 m garduri : 
15"2/1Q; Pop Ileana la 80 m. 
garduri; I4”5/IO; Avădanei 
Elena 4,59 m. la lungime; Popa
Stela 1,32 m. la înălțime; Stan- 
ciu Vasile ll”5/I0 pe 100 
plat; Crețu Ileana 13”7/10 
100 m. plat etc.

m. 
pe

ÎNTREBARE: După cum 
vede, s-ar părea că lucrurile 
merg bine la școală. Aveți și 
greutăți ?

se

RASPUNS: Sînt. Unele din
tre ele ne supără chiar destul 
de mult Iată citeva. In peri
oada de iarnă antrenamentele se 
fac foarte greu din cauza sin
gurei baze sportive existente In 
orașul Ploești: sala stadionului 
„Flacăra" (Energia). In perioa- 

fotbal, iar cînd ____
divizie de atletism, nu 
poate face antrenament 
dion. Aceasta face 
multe ori activitatea 
să nu poată decurge

da de vară, joia sint meciuri de 
-r- -"-J sîmbăta este 

se mai 
pe sta- 
ca 
noastră 

------ normal.
In această direcție cred că și 
secția de învățămînt a sfatului 
popular orășenesc are o vină. 
Ea ar putea să ne ajute mult 
mai muli și în această direcție. 
De asemenea și Ministerul în- 
vâțămintului de care aparține 
școala. Una din greutățile cele 
maț mari însă o consider lipsa 
de înțelegere de care dau dova
dă profesorii de Ia școlile care 
nu trimit elevii la secțiile spor
tive, profesorii și directorii de la 
liceul „A. 1oma“, Școala medie 
nr. 3 și celelalte școli elementa
re. De asemenea lipsa de cadre 
— datorită și secției orășenești 
de învățămînt — stagnează 
oarecum desfășurarea activității 
in bune condiții a unor secții 
(de exemplu secția de voleiba'. 1 
Acestea sint cîteva’din greută
țile care mai stau încă în fata 
Școlii sportive de elevi din Plo
ești. Consider că la remedierea 
lor, ctt și la îmbunătățirea acti
vității întregii școli, o contribu
ție serioasă o poate aduce co
mitetul orășenesc U.T.M Din pă
cate, deocamdată, se pare că 
acesta nici nu știe de existența 
noastră. ,

de



Lucrările sesiunii Sovietului 
Suprem al U. R. S. S.

MOSCOVA 12 (Agerpres). — la dezbaterea proiectului de lege 
. . . cu p].jyire |a pensiile de stat.

Deputății care au luat cuvintul, 
au propus adoptarea legii cu pri
vire la pensiile de stat ca fiind 
o lege care oglindește pe deplin 
marea grijă pentru bunăstarea 
poporului pe care o manifestă in 
permanență partidul' comunist și 
guvernul Uniunii Sovietice. Tot
odată deputății au prezentat com. 
pletări și propuneri pentru îmbu
nătățirea proiectului de lege.

Deputata Olga Ivașcenko 
(R.S.S. Ucraineană) a arătat că 
proiectul noii legi îmbunătățește 
in mod radical situația pensiilor 
în Țara Sovietică.

Deputata Eva Paldînea (R.S.S. 
Letonă) a sprijinit cu căldură 
propunerea de a se adopta legea 
pensiilor de stat.

în cadrul discuțiilor pe mar
ginea proiectului de lege a pen
siilor de stat în ședința Sovietu
lui Naționalităților au luat cuvin- 
tul 12 deputați.

★
MOSCOVA 12 (Agerpres). — 

TASS transmite: în dup4 amia
za zilei de 12 iulie a avut loc 
ședința Sovietului Uniunii în ca
drul căreia Mihail Iasnov, preșe
dintele Comisiei legislative a So
vietului Uniunii, a prezentat co
raportul cu privire la proiectul 
de lege a pensiilor de stat.

— Asigurările sociale, a decla
rat el, reprezintă una din formele 
importante ale dreptului constitu
țional al cetățenilor sovietici la 
asigurarea materială la bătrinețe.

TASS transmite: Cea de a 5-a 
sesiune a Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. tși continuă lucrările. 
La ședința din 12 iulie a Sovie
tului Naționalităților, deputatul 
Mecislovas Ghedvilas. președin
tele Comisiei legislative a Sovie
tului Naționalităților, a prezentat 
coraportul asupra proiectului de 
lege cu privire la pensiile de 
stat.

Coraportorul a arătat că comi
sia pentru propuneri legiuitoare 
sprijină în unanimitate acest pro
iect de lege. El a subliniat că pro. 
iectu! a fost dezbătut în adevăr 
de întregul popor. Sovietul Su
prem al U.R.S S. și in special, 
comisia legislativă a Sovietului 
Naționalităților precum și alte 
organe centrale ale țării au pri. 
mit aproximativ 12.000 de scri
sori din partea oamenilor muncii, 
tn care aprobă proiectul de lege, 
fac propuneri concrete cu privire 
la modificarea sau complectarea 
unor articole.

După ce a expus observațiile cu 
privire la diferite articole care, 
după părerea comisiei,; trebuie mo
dificate sau precizate, deputatul 
Ghedvilas a arătat că deși amen
damentele propuse de comisie vor 
necesita alocări suplimentare de 
aproximativ 500 milioane de ru
ble anual, comisia le consideră 
acceptabile deoarece adoptarea 
lor va contribui la îmbunătățirea 
situației pensiilor.

După prezentarea coraportului, 
Sovietul Naționalităților a trecut

Congresul Partidului Social Democrat 
din Germania

MONCHEN 12 (Agerpres). 
TASS transmite : Lâ ședința din 
11 iulie a congresului Partidului 
Social Democrat din Germania 
(P.S.D.G.) a luat cuvîntui E. 
Ollenhauer — președintele parti
dului, care a prezentat un raport 
cu privire la primul punct de pe 
ordinea de zi a congresului „La 
cotitura politicii germane".

Tn raportul său Ollenhauer a 
criticat actuala politică a Repu
blicii Federale Germane. El a 
subliniat că drept urmare a slă
birii încordării internaționale, 
„politica de forță" promovată de 
guvernul Adenauer pe baza acor
durilor de la Paris a suferit o 
nouă înfrîngere, a îngreunat ex
trem de mult unificarea Germa
niei făctnd ca țara să fie ame
nințată de o izolare absolută pe 
plan internațional.

Rezolvarea problemei germane 
— a spus el — este posibilă nu
mai cu condiția unei noi micșo
rări a încordării internaționale.

Partidul Social Democrat se 
pronunță pentru normalizarea re
lațiilor cu Uniunea Sovietică și 
pentru încheierea cu această tară 
a unui acord comercial, precum 
și pentru normalizarea relațiilor 
cu țările din Europa de răsărit, 
în primul rînd cu Polonia și Ce
hoslovacia. Cu aceste țări, pre
cum și cu R.P. Chineză, trebuie 
să se încheie acorduri comerciale. 
Propunerile P.S.D.G. prevăd „sta
bilirea de relații cît mai strînse

Răsfoind revista 
„Tineretul lumii"

Nr. 6.

, amin- 
un ta-

plăcut

Sînt plăcute clipele cînd o 
veste, o scrisoare, citeva rin- 
duri scrise de prieteni dragi, 
dau prospețime unor 
tiri pe care le porți ca 
tis man în inimă.

Simțămîntul acesta 
l-am încercat de cum am des
chis prima pagină a revistei 
„Tineretul lumii". într-o fo
tografie ni se prezintă un 
grup de tineri cîntind acom- 
paniați de o chjtară. Cîntă și 
chipurile lor strălucesc de ve
selie, Citesc refrenul cântecu
lui : „Cînd trec pe bulevar
de mari, Atitea lucruri minu
nate, n cale îmi apar"!. Nu-i 
nou pentru nimeni acest cîn- 
tec ootimist. Odată cu tinerii 
francezi veniți în București 
— orașul celui de al IVdea 
Festival Mondial al Tineretu
lui și Studenților — l-au clntat 
tineri argentinieni, libanezi, 
romini, polonezi...

Cîntecul este un mijloc co
mun tuturor popoarelor prin 
tare pot fi exprimate năzuin
țele omului spre fericire, spre 
hună înțelegere. Chipuri de 
prieteni dragi: germani, fran
cezi, unguri, sovietici, su
danezi, ne zîmbesc din foto
grafii. Optimist ne apare și 
chipul tînărului Klaus H. din 
centrul industrial Wane-Eic- 
kel din Westfalia — Renania. 
(Germania occidentală), pur- 
tind pe umăr tîrnăcopul de 
miner...

Zimbește, deși în paginile 
revistei este nevoit să spună 
adevărul crud asupra felului 
in care muncesc și trăiesc 
„fețele negre" — minerii... 
..Forțarea ritmului muncii se 
termină cu o creștere masivă 
a accidentelor. Fiecare 75 de 
mii tone de cărbune costă

*

Cuvîntarea lui E, Ollenhauer
între populația din cele două 
părți ale Germaniei*4.

Deși a afirmat că nu se poate 
evita discutarea problemei trata
tivelor între R.F. Germană și R. 
D. Germană cu privire 
carea tării, Ollenhauer 
rat că, după părerea 
„problema centrală a 
Germaniei" nu poate fi 
prin tratative între R.F. 
și R.D. Germană,

Ollenhauer a avut o serie de ie
șiri grosolane împotriva orîndui- 
rii democratice a țărilor din lagă
rul socialist. El a mai declarat că 
între social-ddmocrații și comu
niștii din Germania occidentală 
nu există și nu va exista „nimic 
comun" și că P.S.D.G. sprijină 
pe deplin hotărîrea Internaționa
lei Socialiste, cu privire la res
pingerea colaborării între parti
dele socialiste și comuniste.

★

La încheierea discuțiilor asupra 
raportului lui Ollenhauer care au 
durat cinci ore și în cadrul că
rora au luat cuvîntui 23 vorbitori, 
congresul a aprobat cele 5 pro
iecte de rezoluții supuse de con
ducerea partidului cu privire la 
politica externă a R.F. Germane, 
cu privire la orînduirea internă a 
Germaniei unificate și în legătură 
cu problemele militare.

în aceste rezoluții P.S.D.G.

la unjfi- 
a decla- 
P.S.DG., 
unificării 
rezolvată 
Germană

Tinerețea ni-e dragă
viața unui om. Te rog să-ți 
tnchipui — adaugă Klaus cu 
amărăciune reporterului — cît 
de plăcut este să lucrezi cu 
gîndul: mi-am atins oare
cele 75 de mii de tone?". 
Cînd este întrebat ce face el 
și ceilalți tovarăși din mină 
pentru îndreptarea acestei si
tuații, Klaus nu șovăie să răs
pundă : „continuăm lupta pen
tru revendicări... securitatea 
muncii înaintea cărbunelui, 
săptămîna de lucru de 40 de 
ore."

Reporterul ' italian Paolo 
Brascaglia ne împărtășește în 
următoarea pagină citeva as
pecte din munca istovitoare a 
tinerelor fete muncitoare de 
la uzinele textile „Bellora" 
din Albizatte. îh timp ce pre
sa occidentală prezintă meca
nizarea în culori roze ca ceva 
care „va înlocui oboseala 
mușchilor", tinerele muncitoa
re de la uzinele textile mai 
sus amintite nu o văd deloc 
atrăgătoare. Pe propria lor 
piele simt ce înseamnă meca
nizarea muncii în sistemul ca
pitalist. O muncitoare trebuie 
să supravegheze 24 de răz
boaie deodată. Fiecare război 
are un numărător mecanic 
care înregistrează defectele 
țesăturilor, iar fiecare defect 
outrage după sine scăderea sa
lariului. „Mecanizarea este o 
binefacere" ? întreabă repor
terul... Faptele vorbesc fără 
comentarii. Ritmul infernal a 
îngreunat mult munca lucră
toarelor.

De ce se caută tinere fete 
pentru industria textilă tn ță
rile capitaliste? Nu-i greu de 
răspuns. Pentru că femeile ca
pătă un salariu mai mic, la 
aceeași muncă, decît bărbații. 

precum și în caz de boală și de 
pierdere a capacității de muncă. 
Pe măsura întăririi și dezvoltării 
continue a economiei sovietice se 
îmbunătățește și se perfecționează 
sistemul asigurărilor sociale ale 
oamenilor muncii din U.R.S.S.

Proiectul de lege cu privire la 
pensiile de stat a fost discutat 
de întregul popor și a fost apro
bat în unanimitate. Proiectul a 
fost dezbătut amănunțit în cadrul 
comisiilor legislative ale Sovie
tului Uniunii și Sovietului Na
ționalităților.

Deputatul Iasnov a comunicat 
că Comisia legislativă, aprobind 
proiectul, recomandă introducerea 
în proiect a unor completări și a- 
mendamente, ținîndu-se seama de 
propunerile primite din partea oa
menilor muncii. Printre altele Co
misia consideră necesar să se pre
vadă avantaje la pensionarea ma
melor cu mu'.ți copii, propune să 
se asigure dreptul la pensie per
soanelor care au înfiat copii ră
mași fără părinți, să se prevadă 
un spor la pensia de bătrinețe 
pentru vechimea totală în cimpul 
muncii.

Ca și în Sovietul Naționalită
ților, discuțiile din Sovietul Uni
unii pe marginea proiectului de 
lege a pensiilor de stat au fost 
animate. La ședință au luat cu
vîntui 10 deputați.

La ședința următoare a Sovie
tului Uniunii, care va avea loc 
la 13 iu'.ie, vor continua discuțiile 
pe marginea proiectului de lege 
cu privire la pensiile de stat.

cere revizuirea obligațiilor Repu
blicii Federale Germane contrac
tate pe baza acordurilor de la 
Paris cu condiția ca Republica 
Democrată Germană să-și revi
zuiască obligațiile luate în cadrul 
Tratatului de la Varșovia; crea
rea unui sistem de securitate co
lectivă în Europa cu participarea 
Germaniei unificate; sprijinirea 
eforturilor guvernului R.F. Ger
mane la cauza încheierii unui a- 
cord de dezarmare internațională 
controlată și de interzicere a mij
loacelor de exterminare în masă 
a oamenilor ; reducerea efective
lor trupelor străine de pe terito
riul Germaniei și limitarea efecti
vului forțelor armate ale celor 
două părți ale Germaniei; nor
malizarea relațiilor R.F. Germa
ne cu Uniunea Sovietică și țările 
de democrație populară. în rezo
luții se resping tratativele direc
te dintre R.F. Germană și R.D 
Germană. Conducerea P.S.D.G. 
cere abrogarea legii serviciului 
militar obligatoriu. Această re
vendicare va constitui una din 
principalele lozinci ale partidului 
în cadrul viitoarelor alegeri pen
tru Bundestag.

După cum se vede, în hotărîrile 
congresului nu se reflectă nici 
una din problemele ridicate de 
organizațiile locale ale partidului 
în ceea ce privește problemele de 
politică externă, problema unifi
cării Germaniei și problemele mi
litare.

Aceasta a permis proprietaru
lui acestei uzine, Pietro Bello- 
ra să obțină beneficii fabuloa
se. El plătește un salariu 
„normal" unei muncitoare care 
asigură o producție de patru 
ori mai mare decît „norma
lă”... lată de ce reporterul 
Paolo Brascaglta și-a intitu
lat notele sale : „Viața nu-i 
chiar atît de frumoasă".

Și totuși viața este frumoa
să l Aceasta o afirmăm noi, 
tinerii din țările în care ex
ploatarea a rămas doar un vis 
urît, apus pentru totdeauna. 
O afirmăm noi și o afirmă în
săși viața. Pe o pagină dublă 
a revistei .,Tineretul lumii" ne 
apare o fotografie înfățișînd 
construcția modernă a unei 
fabrici. Inima îți tresaltă de 
mîndrie și o recunoști ime
diat. Este construcția moder
nă a uneia din numeroasele 
noi intrepr nderi ridicate în 
țara noastră în anii puterii 
populare: Fabrica de Confec
ții „Gh. Gheorghiu-Dej". Im
presionat de măreția ei a fost 
și un corespondent al ziaru
lui. american „New York Ti
mes", care ne-a vizitat țara, 
afirmînd că această fabrică 
este „probabil cea mai mare 
din lume" din sectorul confec
țiilor. Despre ce să citești mai 
întii ? Despre condițiile minu
nate de muncă create lucră
toarelor ? Despre mecaniza- 
-ea muncii, sau despre preo
cupările tinerilor în tim
pul lor liber. Multe fapte ple
dează pentru afirmația că 
pentru omul muncii din patria 
noastră, ca și din celelalte 
țări socialiste munca este o 
chestiune de glorie și de o- 
noare. că regimul democrat- 
popular n-are alte interese

Cambodgiei, ajutor nele- 
nici un fel de condiții, 
mareșal Bulganin, Hruș- 
Șepilov au acceptat irivi-

Telegramă adresată lui 
K. E. Voroțilov 

de regele Cambodgiei
MOSCOVA (Agerpres). -

T. ASS transmite te.eg-rama adre
sată lui K. E. Voroși'.ov de către 
regele Cambodgiei, Norodom Su- 
ramarit:

Domnului Mareșal Voroșilov, 
președintele Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S,

Moscova
9 iulie. Pnom-Penh, Cambodgia.
Am fost fericit să aflu că, cu 

prilejul vizitei Alteței Sale regale 
prințul Norodom Sianuk în mi
nunata dv. țară, d-voastră nu 
numai că ați binevoit să faceți 
fiului meu o primire deosebit de 
cordială, ci de asemenea mi-ați 
conferit o înaltă distincție de 
onoare și mi-ați oferit în dar, în 
numele popoarelor Uniunii Sovie
tice. un minunat autoturism de 
paradă de cea mai bună marcă a 
țării dvs.

în numele popoarelor sovietice, 
guvernul dvs. a oferit de aseme
nea în dar poporului Cambodgiei 
să construiască și să utileze com
plet un spital la Pnom-Penh. în 
curînd, o misiune sovietică va 
sosi în Cambodgia pentru a stu
dia împreună cu guvernul meu 
problema acordării unui ajutor 
economic, material șt tehnic re
gatului ~ 
gat de 
Domnii 
ciov și ' . 
tația de a vizita (ara noastră.

Profund mișcat de aceste do
vezi atît de mărininioase de 
simpatie pe care le considerăm 
ca o dovadă grăitoare a priete
niei eficace și dezinteresate a po
porului sovietic, întreg poporul 
Cambodgiei și eu personal 
exprimăm 
mulțumiri 
ceră dvs. 
Sovietului
U. R.S.S.

Vă asigur de stima profundă 
și vă rog d-le mareșal să pri
miți cele mai călduroase urări de 
fericire din partea poporului 
Cambodgiei și a mea personal, 
adresate dvs., membrilor guver
nului dvs. și Sovietului Suprem 
precum și urări de măreție Uni
unii Sovietice și de prosperitate 
popoarelor sale.

NORODOM SURAMARIT 
regele Cambodgiei 
-<►00—

Vești culturale
PARIS. — Ultimul număr al 

revistei franceze „La Penssee" 
publică o ampla recenzie a ro
manului „Nicoară Potcoavă" de 
Mihail Sadoveanu. apărut recenl 
în traducerea scriitorului Andre 
Kedros (Editeurs franțais reunis).

VARȘOVIA. - Recent a aoă- 
rut în Polonia traducerea roma
nului „Pasărea furtunii" de scrii
torul- Petru Dumitriu. Revista 
„Nowa Kultura", publicație a 
Uniunii Scriitorilor Polonezi, pu
blică sub-semnătura poetului Sta
nislaw R. Dobrowolski o recenzie 
a acestui roman.

un 
cele mai călduroase 
și recunoștința sin- 
per sortai, guvernului, 
Suprem și popoarelor

mai înalte decît fericirea și 
bunăstarea bamenilor muncii.

★

Vrei să afli cititorule care 
sînt aspirațiile prietenilor tăi 
de peste hotare ? Deschide pa
ginile revistei și vei afla, de 
pildă, că tineretul din Stutt
gart — Germania occidentală 
— a ieșit pe străzile orașului 
pentru a protesta împotriva 
reînvierii Wermachtului hit- 
lerist. Demonstrația s-a desfă
șurat sub următorul cuvînt de 
ordine: Banii noștri să fie fo
losiți pentru case, pentru cărți 
de studiu, pentru terenuri 
sportive! Nici un pfennig 
pentru cazărmi! E mai bine 
să dansezi decît să faci mar
șuri ! E mai bine să trăiești 
decît să mori !".

Te interesează cititorule 
cum s-a născut cea de a șap
tea artă — cinematograful ? 
Vei afla in paginile revistei 
clteva răspunsuri la întrebă
rile tale. Vei afla cum a ajuns 
cinematograful să-și facă 
marșul său triumfal prin 
lume, cum a evoluat de-a lun
gul celor 60 de ani de exis
tentă.

Vei mai putea citi pasionat

0 contribuție la lărgirea și Întărirea 
continuă a colaborării sovieto-coreene
MOSCOVA 12 (Ageipres). — 

TASS transmite comunicatul co
mun sovieto-coreean cu privire la 
tratativele dintre guvernul sovie
tic și delegația guvernamentală 
a Republicii Populare Democrate 
Coreene. In comunicat se spune 
printre altele :

între 6 și 12 iulie 1956 s-a a- 
flat la Moscova la invitația guver
nului sovietic delegația guverna
mentală a Republicii Populare 
Democrate Coreene, în frunte cu 
Kim Ir Sen, președintele Cabine
tului de Miniștri al R.P.D. Co
reene. In timpul vizitei la Mosco
va a delegației guvernamentale a 
R.P.D. Coreene au avut loc tra
tative sovieto-coreene.

în timpul tratativelor, care 
s-au desfășurat într-o atmosferă 
de cordialitate și prietenie, a a- 
vut loc un larg și sincer schimb 
de păreri asupra problemelor în
tăririi și dezvoltării continue a 
relațiilor de prietenie și a cola
borării dintre Uniunea Sovietică 
și Republica Populară Democra
tă Coreeană, precum și asupra 
unor importante probleme inter
naționale, care interesează cele 
două părți.

S-a subliniat în unanimitate 
că lărgirea continuă a legături
lor de prietenie multilaterale care 
se dezvoltă cu succes între 
U.R.S.S. și R.P.D. Coreeană, 
corespund intereselor popoarelor 
celor două țări și contribuie la 
întărirea păcii generale și, în 
special, a păcii 
Extremul Orient. S-a stabilit

și securității în 
~ ......... o

deplină unitate de vederi în apre
cierea celor mai importante pro
bleme internaționale.

Cele două părți și-au reafir
mat năzuința de a continua co
laborarea în interesul popoarelor 
lor, precum și în interesul întări
rii păcii și securității.

Cele două părți constată cu sa
tisfacție că stabilirea armistițiu
lui în Coreea a avut un rol im
portant în opera de slăbire a în
cordării internaționale în Asia și 
în întreaga lume și declară că, 
împreună cu toate forțele iubitoa
re de pace, ele vor depune efor
turi continue, îndreptate spre re
glementarea pașnică a problemei 
coreene, spre transformarea ar
mistițiului din Coreea într-o pace 
trainică. Avînd în vedere faptul 
că la reglementarea pașnică a 
problemei coreene sînt interesate 
nu numai popoarele Coreei și a'e 
țărilor vecine cu ea, părțile spri
jină ideea convocării unei confe-

în numele guvernului Uniunii 
Repub’icilor Sovietice Socialis

te, Președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S.,

N. A. BULGANIN
Moscova, 12 iulie 1956.

BELGRAD. — Președintele Ga
mal Abdel Nasser și persoanele 
care îl însoțesc au sosit joi după 
amiază la Belgrad puțin după ora 
4 p.m., pentru o vizită oficială de 
opt zile în Iugoslavia.

PRAGA. — R. Cehoslovacă va 
livra Indoneziei instalații com
plecte pentru echiparea unei în
treprinderi industriale producă
toare de cauciucuri de automo
bile.

LONDRA. — La 11 iulie V A. 
Malîșev, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., care

despre minunile . medicinei so
vietice în operația asuora ini
mii. Vei afla cum Katia Ste
panova, o tlnără sovietică a 
suportat o operație grea, care 
a redat-o vieții. Te vei opri de 
asemenea cu aceeași plăcere 
asupra- discuțiilor purtate 
tineri, prin corespondență, 
revista ..Tineretul lumii”, 
legătură cu cel de a! VI-lea J
Festival Mondial al Tineretu- (
lui și Studenților care va a- (
vea loc în vara anului 1957 (
la Moscova. ,

în sfîrșit prietene vei citi (
în revistă propunerile multor (
tineri din lumea întreagă în (
legătură cu pregătirile acestui <
grandios Festival. Nu se poa- J
te să nu te simți ispitit să ,
faci și tu o propunere. îndrăz- ,
nește și așterne-o pe hîrtie. .
Redacția revistei Tineretul ,
lumii” cu sediul în Budapes- (
ta, VI — Benczur — utca 34, ,
îți așteaotă cu plăcere propu- •,
nerea. S-ar putea ca iniția- ,
tiva ta să fie cotată vrintre ,
cele mai bune! Și atunci o ,
călătorie gratuită la Festival 1 ,
Nu ar fi cel mai dorit dar pe , 
care l-ai visat vreodată?

de 
cu 
în

$

AL. ȘTEFANESCU

R.P.D-

rințe internaționale a țărilor inte
resate cu privire la reglementarea 
pașnică a problemei coreene și la 
retragerea tuturor trupelor străi
ne de pe teritoriul Coreei.

Guvernul Uniunii Sovietice Și 
guvernul Republicii Populare De
mocrate Coreene consideră că 
stabilirea unor contacte directe 
și reglementarea legăturilor eco
nomice, culturale și a altor legă
turi între cele două părți ale Co
reei ar contribui Ia crearea con
dițiilor reale pentru uniticarea 
pașnică a Coreei.

in timpul tratativelor au fost 
discutate de asemenea probleme
le privind lărgirea continuă a co
laborării economice și tehmce 
dintre Uniunea Sovietică și Repu
blica Populară Democrată Co
reeană. Se prevede o sporire din 
partea Uniunii Sovietice a livră
rilor de materiale și utilaj pen
tru refacerea și dezvoltarea con
tinuă a economiei naționale a 
R.P.D. Coreene, precum și de 
produse alimentare și mărfuri de 
larg consum pentru populație. 
Printre altele, se va acorda spri
jin la lărgirea capacității de pro
ducție a uzinei de îngrășăminte 
minerale din Hînam, ceea ce va 
avea o mare importanță pentru 
dezvoltarea agriculturii ~ 
Coreene.

Se prevede că o parte conside
rabilă a livrărilor suplimentare 
se va face în cadrul acordării u- 
nui ajutor frățesc.

Guvernul Uniunii Sovietice 
guvernul Republicii Populare De
mocrate Coreene subliniază 
satisfacție că între cele două țări 
s-au stabilit strînse legături cul
turale și științifice. Cele două 
părți vor încuraja și pe viitor 
schimbul cultural multilateral în
tre cele două state și, în acest 
scop, au căzut de acord să în
cheie cît mai curind 
colaborare culturală.

Guvernul Uniunii 
Sovietice Socialiste 
Republicii Populare _______
Coreene sînt convinse că vizita in 
U.R.S.S. a .delegației guverna
mentale a R.P.D. Coreene și tra
tativele care au avut loc la Mos
cova vor contribui la lărgirea și 
întărirea continuă a colaborării 
dintre popoarele Uniunii Sovieti
ce și Republicii Populare Demo
crate Coreene în toate domeniile 
vieții politice, economice și cul
turale și vor constitui o nouă 
contribuție la cauza întăririi păcii 
și securității în Extremul Orient.

Ș'

cu

un acord de

Republicilor 
și guvernul 

Democrate

securității în Extremul Orient. 

în numele guvernului Repu
blicii Populare Democrate Co
reene, Președintele Cabinetu
lui de Miniștri al R.P.D.

Coreene,
KIM IR SEN

pese află în Anglia, l-a vizitat r 
A. Eden, primul ministru al Marii 
Britanii. La convorb’rea care a 
avuț loc a fost de fată și I. A. 
Malik, ambasadorul U.R.S.S. în 
Marea Britanie.

PRAGA. — La invitația guver
nului cehoslovac, l.a 11 iulie a so
sit la Praga prințul Norodom Sia- 
nuk și persoanele care-1 însoțesc.

BELGRAD. — Ziarul „Borba" 
anunță că J. Nehru, primul minis
tru al Indiei, va sosi în Iugosla
via la 17 iulie a.c.

PARIS. — In seara de 11 iu
lie proiectul cu privire la Eura
tom a fost adoptat cu 332 vo
turi contra 181. Deputății comu
niști au votat împotriva proiec
tului.

MOSCOVA. — La 12 iulie au 
părăsit Moscova plecînd spre 
Baku, maiestatea sa șahinșahul 
Iranului, Mohammed Reza Pa- 
hlevi și majestatea sa șahinșaha 
Soraya Pahlevi, precum și per
soanele care îi’ însoțesc. Din Baku 
oaspeții iranieni își vor continua 
drumul spre patrie.

COLOMBO. — Primul ministru 
al Ceylonului. Bandaranaike. 
luînd cuvîntui în cadrul unei în
truniri a grupării guvernamentale 

_di.n parlament, după înapoierea 
sa de la conferința Common- 
wealth-ului a declarat că dacă 
Marea Britanie nu va părăsi ba
zele sale militare din Ceylon de 
bună voie el o va obliga să le 
părăsească.

PRAGA. — La Qpatovice d? 
Elba a început construirea celei 
mai mari centrale electrice a Ce
hoslovaciei, care urmează să fie 
terminată în anul I960. Centrala, 
care va ocupa o suprafață de q3 
ha. și va avea o putere de 300 
megawați, va folosi combustibil 
inferior. Prima turbina va intra 
în funcțiune în mai puțin de trei 
ani.

DELHI. — La 10 iulie a plecat 
din Delhi o delegație de oameni 
ai culturii din India în frunte cu 
A. K. Ceanda, ministrul adjunct 
al Afacerilor Externe al Indiei 
După cum s-a anunțai, delegația 
va vizita Uniunea Sovietică. Ce- 
hosolvacia. Poionia, Ungaria, Ro- 
mînia, Bulgaria, Iugoslavia.

LONDRA. — La 12 iulie a so
sit la Londra delegația Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S., condusa 
de E. A. Furțeva, membră a Co
misiei pentru propuneri legislati
ve a Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

NEW YORK. - Agențiile oc
cidentale de presă anunță că la 
12 iulie au fost reluate la 
Pittsburgh negocierile între re
prezentanții marilor societăți si
derurgice și ai sindicatului unii 
al otelarilor pentru a încerca să 
se pună capăt grevei celor 
650.000 de muncitori oțe'arj care 
a intrat în a 12-a zi. Mediatorul 
oficial Joseph Finnegan, care ia 
parte la negocieri, a declarat că 
„situația continuă să fie extrem 
de gravă".

Festivalul internațional al filmului 
de la Karlovy Vary

Vineri, 13 iulie, »e deschide la 
Karlovy Vary, R. Cehoslovacă, 
cel de ai IX-lea Festival interna
țional al filmului.

La primul Festival Internațio
nal care a avut loc acum zece 
ani la Karlovy Vary, au partiți.pat 
cineaști din 7 țări. La ac
tualul Festival internațional al 
filmului participă aproape 40 
de țări printre care Anglia, 
Argentina, Australia, Belgia, 
Canada, R. Cehoslovacă, R. P. 
Chineză, Franța. Grecia, India, 
R.P.F. Iugoslavia, Japonia. Mexic, 
R.P. Polonă, R. P. Romină. Sta
tele Unite ale Americii, Suedia, 
R P. Ungară, U.R.S.S.

Pentru prima oară la festival 
sînt incluse in concurs filme pe 
ecran lat și cu sunet stereofonic.

Țara noastră va participa la 
cel de al IX-lea Festival interna
țional al filmului de la Karlovy 
Vary cu trei producții de scurt 
metraj : „La mere", in regia lui 
Mano.e Marcus și Iulian Mihu, 
filmul pentru copii „Fetița min
cinoasă", in regia lui I. Popescu-

Evenimente importante 
internaționale în viața tinerilor

Timișul — una din pitoreștile 
stațiuni climaterice de la poalele 
Bucegilor — va găzdui între 15 
și 30 iulie două importante eve
nimente internaționa'.e din viața 
tinerilor : seminarul internațional 
al tineretului muncitor, organi
zat sub egida Federației Mon
diale a Tineretului Democrat și 
tabăra internațională studen
țească, organizată de Uniunea 
Internațională a ’ Studenților și 
C.C. al U.T.M. Pînă acum și-au 
anunțat participarea la aceste 
două eveinimente tineri din Bel
gia, R. P. Bulgaria, R. Ceho
slovacă, Danemarca, Ecuador, El
veția, Finlanda, Franța, R. D. 
Germană; Italia, Marea Britanie. 
Norvegia, Statele Unite a’.e Ame

Jucâloare'e echipei de handbal a R P R. — 
maestre emerite a e sportu’ui

La Comitetul pentru cultură 
fizică și sport a avut loc joi sea
ra festivitatea decernării titlului 
de maestră emerită a sportului 
celor 15 componente ale echipei 
reprezentative de handbal a 
R.P.R., care a cucerit titlul de 
campioană mondială.

In numele sportivilor din țara 
noastră și al Comitetului pen
tru cultură fizică și sport, tov. 
M. Bodnăraș, președintele C.C.F.S. 
a înmînat jucătoarelor insigna și 
carnetul de maestră emerită a 
sportului și a urat noi succese 
echipei feminine de handbal a

Atleți romîni în Anglia
Joi dimineața a părăsit Capi

tala, plecînd în Anglia, un lot de 
atleți romini care în zilele de 13 
și 14 iulie vor participa la Lon
dra la campionatele de atletism

Știri sportive
Stadionul Republicii din Capi

tală a găzduit joi după amiază 
întîlnirea internațională de hand
bal dintre echipele reprezentative 
masculine ale orașelor București 
și Budapesta. După un joc intere
sant, purtat intr-un ritm foarte 
rapid, cu multe faze spectaculoa
se, întîlnirea s-a terminat la ega
litate: 13—13 (9—7),

I n f
Joi seara a avut loc un cocktail 

oferit de Ministerul Culturii și 
Institutul romîn pentru relațiile 
culturale cu străinătatea în cin
stea colectivului Teatrului Națio
nal „I. L. Caragiale", care a par
ticipat recent la ce,l de al IlI-lea 
Festiva! internațional de artă 
dramatică de la Paris.

Au luat parte tovarășii: Con
stanța Crăciun, ministrul Culturii, 
M. Ralea, președintele I.R.R.C.S.. 
I. Pas, prim locțiitor al ministru
lui Culturii, personalități ale vieții 
artistice, conducători ai institu
țiilor de artă, artiști fruntași 
ai teatrelor din Capitală, repre
zentanți ai presei.

★ ♦
La 12 iulie a părăsit Bucu- 

reștiul Josef Sedivy, ambasado
rul extraordinar și plempo'.ențiar 
al R. Cehoslovace în R.P.R.

SPECTACOLE
CINEMATOGRAFE: Patria, în

frățirea intre popoare, Elena 
Pavel, Doina, 1 Mai: Chitarele 
dragostei; Magheru, V. Alecsan- 
dri, 1. C. Frimu, Alex. Sahia, Don- 
ca Simo, N. Bălcescu: Amantii 
din Toledo; Republica, Filitnon 
Sirbu, București. Gh. Doja, Mio
rița, Libertății: Contele de Monte 
Cristo (seria I-a) ; Maxim Gorki; 
Vioara, Mărul cu merele de aur 
Dostoievski, La expoziția indiană 
din Delhi; Timpuri Noi: Expozi
ția agricolă unională, Ivanek al 
nostru; Lumina: Un pahar cu 
bere; Central: Aii Baba și cei 
40 de hoți, complectrire N. Grigo- 
rescu; Victoria; Bancnota de 
1.000.000 lire sterline ; Tineretului: 
Prietenia marilor popoare; Alex. 

Gopo. laureat al Premiului de 
Stat și filmul de desen animal 
„Tortul de ciocolată" tn regia lui 
Pascal Radulescu.

Cu prilejul festivalurilor prece 
denie de la Karlovy Vary, cine
matografia romînească a fost di
stinsă cu o serie de premii. Ast- 
iel, filmul artistic „Mitrea Cocor", 
realizat după romanul cu același 
nume al lui Mihai! Sadoveanu, a 
primit „Premiul luptei pentru pro
gresul social", filmul „Pentru 
pace și prietenie" producție so- 
vieto-romînă a obținut „Premiul 
prieteniei intre popoare", docu
mentarul „Viscolul" a pr.mit „Pre. 
miu! filmului de scurt metraj"

Delegația romină la cel de al 
IX-lca Festiva! internațional al 
filmului de la Karlovy Vary, care 
a părăsit zilele trecute Capitala, 
este formată din Marin Stanciu, 
director general adjunct in Mi
nisterul Culturii, conducătorul de
legației, regizorul 1. Popescu- 
Gopo, criticul Ov S. Crohmăjni- 
ceanu. A. Mănoiu, Dorian Costin 
și A. Constantinescu.

(Agerpres)

ricii. Sînt așteptați să sosească șl 
tineri din alte țări.

La seminarul intemaționa’., ti
nerii munci.ori participant vor 
discuta despre „Viața tinăru’ui 
muncitor în uzină" și „Legăturile 
internaționale între tinerii munci, 
tori".

In programul de activitate al 
taberei vor ligura prezentări de 
filme și spectacole artistice. între
ceri sportive, focuri de tabără,, 
excursii pe Va'.ea Prahovei și Va
lea Timișului, vizitarea unor în
treprinderi, instituții științifice și 
cuitura’e, muzee, expoziții și alte, 
manifestări. In cursul vizitelor la’ 
Orașul Sta’in și în Capitală oa
speții vor avea întîlniri cu tineri 
muncitori și studenți din accsttf 
orașe.

R.P.R. De asemenea sportivele 
noastre au fost felicitate de tov. 
1. Circei, secretar al C G. al 
U.T.M.

Au fost distinse cu. titlul de 
maestră emerită a sportului ur
mătoarele jucătoare; Irina Nagy, 
Elena Jianu, Elena Pâdurea'iu, 
Carolina Răceanu, Lucia Dobre, 
Victoria Dumitrescu. Aurelia Să, 
lăgeanu. Aurora Popescu. Mura 
Wind',. Josefina Ugron, Ana S ark, 
Ileana Colesnicov, Irina Giinther, 
Magda Haberpursch și Maria 
Schein.

(Agerpres)

ale Marii Britanii. Delegația spor
tivilor romini este alcătuită din: 
1. Soeter, I. Opriș, I. Wiesen- 
mayer, I. Savel, Șt. Mihaly, 
C. Aioanej și T. Sirzelbinscki.

Joi după amiază s-a înapoiat în 
țară echipa reprezen.aiivă femi
nină de handbal a R.P.R., care a 
repurtat un succes strălucit ia 
cea de a doua ediție a campio
natelor mondiale de handbal des
fășurate în R.F. Germană. In în
trecere cu cele mai bune forma
ții din lume, reprezentativa 
R.P.R. a obținut victorii de mare 
răsunet, reușind să cucerească ti' 
tlul de campioană mondia.a,

ormafii
La aeroportul Băneasa, Josef 

Sedivy, a fost condus de N.co.ae 
Zlatev, direc'or ad-interim al p,o- 
tocolului Ministerului Afacerilor 
Externe, de personalul ambasadei 
R. Cehoslovace în frunte c.i Mi
los Vojla, însărcinatul cu afa
ceri ad-interim, de șefii unor am
basade și legații acreditați la 
București, precum și de a’.ți mem
bri ai corpului diplomatic.

★

La invitația I.R R.C.S., miere ri 
a sosit în Capitală Rada Todo- 
rova, președinta Comitetului de 
prietenie și relații culturale cj 
străinătatea din R.P. Bulgaria.

In aceeași zi, oaspetele a f.cut 
o vizită la I R.R.C.S., unde a fost 
primită de acad. Mihail Ralea, 
președintele Institutului.

(Agerpres)

Popov, Flacăra: Dragoste pier
dută ; 8 Martie: Povestea uria
șului din pădure; Grivița : Un 
pichet în munți; Vasile Roaitâ : 
Ordinul Ana. Cultural: A 12-a 
noapte; Unirea: Maxim Mrnciu- 
nă ; Const. David : Caro’a Lam- 
berti; T. Vladimirercu : Poemul 
pedagogic; Arta: Semne particu
lare. Munca; Spre țărm.ii noi; 
Carpați: Pe răspunderea msa ; 
Moșilor: Hamlet; 23 August: 
Sciuscia ; Coșbuc : Mîine va fi 
prea tirziu : Ilie Ptntilie: Călu
șeii ; Popular, M. Eminescu; 
Popescu 10 în control, La mere; 
Volga : Ganga ; 8 Mai : Umbre 
în port; Olga Bancic : Melodii 
nemuritoare ; Aurel Vlaicu ; Sal- 
tanat.
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