
Pentru un larg
Proletari din t o a t e țările, uniți-_y ă I

organizațiile IJ.IJ1. (Ic la sate
in vederea atragerii tineretului

PE CALEA SOCIALISMULUI
Dragi tovarăși,
Am citit scrisoarea voastră cu 

atenție și bucurie.
Ion D. Petre, vice-președintele 

gospodăriei noastre, vă cunoaș
te comuna. Acum cităva vreme 
a fost pe la voi și e încredințai 
că dacă o să faceți o gospodărie 
și o să munciți temeinic, des
pre gospodăria voastră se va 
duce vestea. El ne-a arătat că 
la voi s-ar putea creea pe lingă 
o bază cerealieră puternică, nu
meroase secții anexe, viticole, 
legumicole, și pomicole, care ar 
putea să vă aducă beneficii se
rioase. Faptul că comuna voas
tră e cooperativizată vă ușu
rează intrucitva munca pe care 
o aveți de dus.

La noi munca de colectiviza
re a mers mină in mină cu mun
ca de cooperativizare, in To- 
praisar s-a înființat mai lnîii 
gospodăria colectivă și ceva mai 
apoi întovărășirea. Ne cereți să 
vă arătăm cum s-au petrecut lu
crurile că întovărășirea a venit 
in întregime in sinul gospodăriei 
noastre.

Din capul locului trebuie să 
vă spunem că aceasta se dato- 
rește in primul rînd bunelor re
zultate pe care le-a obținut gos
podăria noastră.

Vasile Delcă este unul dintre 
întovărășiți! care au intrat acum 
vreo două luni In gospodărie. El 
a venit in gospodărie cu 5 hec
tare de pămint și trei brațe de 
muncă. Vasile Delcă a adunat 
anul acesta de pe ogorul lui in 
întovărășire, cam 7.000 kg. ce- 
rea e. Aceasta este o producție 
bună față de cea pe care a obțl. 
nut-o cind lucra individual. Să 
comparăm acum situația lui 
Vasile Delcă cu situația colec
tivistului Broască Gheorghe, 
care a Intrat in gospodărie tot 
cu 5 hectare de pămint și are 
tot trei brațe de muncă.

Broască Gheorghe cu familia 
sa a realizat anul acesta pină 
la 1 noiembrie 1.000 de zile- 
muncă. Pentru aceste LOCO zile- 
muncă ci a primit 7.500 kilograme 
griu, 7.000 kilograme porumb 
(și ăsta e numai avansul, de
oarece nu s-a bătut incă tot po
rumbul), l.ooo kg. orz. 1.000 ki
lograme ovăz, 1.000 kilograme 
fioarea-soarelui, 1.000 kilograme 
zarzavaturi, 30 kg. brinză, 63 
litri vin șl 5.000 lei (ceea ce re-

prezintă Iarăși numai 50 la sută 
din drepturile bănești ce I se cu
vin).

Din aceste bunuri Broască 
Gheorghe nu dă nici sămînță, nu 
plătește nici arătura, nu plătește 
nici impozite. E limpede că ve
niturile colectivistului Broască 
Gh. sint cu mult mai mari decit 
ale intovărășitului Delcă Vasile. 
Omul s-a convins pe baza fap
telor că gospodăria colectivă 
este mult mai avantajoasă pen. 
tru el, nu numai față de gospo
dăria individuală, ci și față de 
întovărășire.

Comuniștii și utemlștii din 
gospodărie au folosit tot ce le-a

Răspuns tinerilor 
din Câlieni 

regiunea Galați

stat în puteri ca să-i facă pe to|i 
să înțeleagă că adevărata lor 
viajă e în sînul gospodăriei. Cea 
mai bună metodă de atragere a 
țăranului muncitor în gospodărie 
a fost permanenta popularizare 
a succeselor pe care le obțineam 
în muncă.

Experiența noastră ne-a arătat 
cît este de util ca organizația 
U.T.M. să folosească în mun
ca sa mijloace cît mai variate 
și mal atractive. Rezultatele 
muncii noastre, felul cum sîntem 
organizați în procesul de pro
ducție, le aduceam la cunoștința 
oamenilor din comună prin con
ferințe, fotomontaje, panouri de 
onoare, în reuniunile noastre to
vărășești, la care am invitat șl 
tineri și vîrstnlcl. în aceste reu
niuni noi ne-am împrietenit cu 
întovărășițli și individualii. Din 
cind în cînd, în aceste reuniuni 
veneam cu programe artistice, 
satirizam unele lipsuri de la noi 
din gospodărie, dar și pe cele 
ale oamenilor din afara gospo
dăriei.

înainte de a se crea gospodă
ria agricolă colectivă de la noi, 
au fost foarte mult folosite vi
zitele reciproce între noi ș* co
lectiviștii din alte locuri, discu
țiile cu ei.

După părerea noastră, aceste 
vizite sint foarte bune. Duca o-

mul vede cu ochii lui și pipăie
— ca să spunem așa — cu mii- 
nlle lui roadele muncii in colec
tiv, asta II convinge dc o mie 
de ori mai bine decît cea mai 
bună conferință sau discuție. Nu 
trebuie să se Înțeleagă că noi 
nu prețuim conferințele, munca 
agitatorilor din casă în casă 
etc. Dimpotrivă. Am vrut insă 
să subliniem cît de folositoare 
sint aceste vizite ale țăranilor 
muncitori in G.A.C.-uri, în ca
sele colectiviștilor, discuțiile a- 
propiate cu colectiviștii.

Arătați in scrisoarea voastră
— pe bună dreptate — că orga
nizația U.T.M. va putea să.și 
îndeplinească sarcinile sale nu
mai dacă va atrage in acțiuni 
pe toți tinerii din comună. Mul
tă vreme la noi se organizau 
diferite acțiuni, manifestări etc. 
ia care masa tinerilor neutemiști 
nu era atrasă. De la o vreme, 
ajutați de organizația de partid 
și de comitetul raional U.T.M., 
ne-am îndreptat toată atenția 
spre atragerea tuturor tinerilor 
Ia indeplinirea sarcinilor noas
tre. Pe lingă alte mijloace, de 
care am pomenit, adunările ge
nerale deschise ale organizației 
U.T.M. au tost de mare folos. 
Aci, tinerii neutemiști luind par
te la dezbaterea problemelor 
puse in discuție, crlticind lipsu
rile, venind cu sugestii, se sim
țeau răspunzători pentru inde
plinirea sarcinilor. Acum in fața 
organizației noastre stă sarcina 
de a mobiliza pe toți tinerii co
lectiviști la sporirea avuției ob
ștești. De la bun Început trebuie 
să vă spunem că organizația 
noastră de tineret se bucură de 
încredere șl prestigiu. încrederea

și prestigiul de care ne bucurăm 
se datoresc în mare măsură re
zultatelor bune pe care le-au 
obținut utemlștii in muncă.

La noi in gosp&ărie nu există 
utemist care să aibă sub 150 
zile-muncă. In liecare brigadă

(Continuări tn pag. 2-a)

Cresc noi contingente de mineri

Un mare grup școlar
în bazinul 
Baia-Mare

David Briban e „un pumn 
de om". Mărunțel cum e, nu-ți 
vine a crede că a trecut de 15 
ani. Și totuși, cînd stai de vor
bă cu el, cînd îl vezi cît e de 
inimos și de dlrz, iți spui: de 
bună seamă că va ieși OM din- 
trînsul.

L-am întâlnit la săditul unor 
trandafiri sălbatici de-a lungul 
aleii ce duce la noile clădiri ale 
grupului școlar minier. Cu el 
am discutat multe referitoare la 
viața lui cea nouă, pe care și-a 
început-o acum cîteva luni, 
cînd s-a înscris în anul 1 al 
școlii profesionale miniere din 
cadrul acestui grup școlar.

La întrebarea: „ce te-a de
terminat să vii aici?" — m-a 
privit oarecum mirat și mi-a 
răspuns simplu:

— Tata o viață întreagă a 
fost miner la Herja. Iar eu 
vreau să-l urmez...

David Briban, fiul minerului 
Ion Briban de la Herfa, a lă
sat casa părintească de la Ghiz- 
boaia și a pornit la Baia Mare 
să se facă mecanic de mină...

N-o să vă vorbesc despre 
faptul că e un elev silitor și 
că-și îndrăgește meseria aleasă, 
căutând să-și însușească temei
nice cunoștințe, la fel ca elevii 
Dumitru Gavrilă din anul II 
exploatare, Florica Alexandru 
dih anul II preparație sau Pe
tru Bașca din anul 111. N-o să 
insist a vă povesti nici despre 
coreenii Zam Zip Jap și Kim- 
Min din anul 111, care dove
desc o deosebită sîrguință atît 
la asimilarea cunoștințelor ce 
se predau în școală cît și la de
prinderea muncii practice, jos 
in mină.

O să vă redau, în rîndurile ce 
urmează doar o sumară prezen
tare a grupului școlar de la Să- 
sar — Baia Mare, realizare a 
regimului nostru pentru viitorii 
tineri mineri, tehnicieni fi 
maiștri mineri. Acest lucru va 
demonstra desigur de ce în ul
timii ani se îndreaptă spre a- 
ceastă școală sute de elevi.

Așezat la poalele dealului 
Florilor, in imediata apropiere 
a exploatării „Petre Gheorghe", 
grupul școlar minier al bazinu
lui de la Baia Mare, își înalță, 
masive și sobre, clădirile mo
derne. In față, pavilionul școlii 
profesionale, o clădire care prin 
arhitectura ei contrastează cu 
împrejurimile oarecum golașe $i 
pe care le-ai aștepta mai cu-

rtnd s-o vezi in centrul unul 
mare oraș. Alături se află clă
direa cantinei, apoi un bloc cu 
3 etaje al școlii tehnice și de 
maiștri mineri, iar mai în fund, 
o altă clădire masivă In care 
sînt amenajate dormitoarele.

Condițiile de învățături și de 
trai de care se bucură elevii 
grupului școlar minier din Baia 
Mare sînt deosebit de bune, 
elevii găsind aici tot ce le este 
necesar. Școala profesională are 
12 săli de clasă și laboratoare 
de chimie, geologie, fizică, apa
rate topografice, mașini-unelte 
pentru minerit precum și un 
atelier de lăcătușerie, locul de 
practică al elevilor 
Aici învață 650 de 
mineri, electricieni 
mecanici de mină, 
strungari, topitori „ .
și dieseliști. Și către această 
școală se îndreaptă în fiecare 
an sute de copii, nu numai ai 
minerilor, dar pină și de prin 
părțile Oașului, care neam de

din anul I, 
elevi viitori 
de mină, 

preparatori, 
metalurgiști

s

:

:

__,__ , ___ . _3 : 
neamul lor au trăit în munți, la ? 
Urle, însoțind turmele de oi. 
Nu trebuie deci si se mire ni
meni cînd va

GH.

vedea pe o ușă

ANGELESCU
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Strungarul Tatargln Tralan candidat de partid.de la secția mecanică grea a uzinelor „Mao Țze-dun" 
din Capitală, lucrează la axe principale pentru unități de pompaj.

Accd.G. OPRESCU
despre dezvoltarea
muzeelor noastre

Scopul în munca
universitară

Decorarea poetului 
Mihai Beniuc

Interesantele observații cuprin
se în articolul tov. profesor Va- 
leriu Bologa au dat impuls deci
siv dorinței mele de a încerca 
să-mi aduc o modestă contribuție 
la desfășurarea discuției despre 
„Profilul moral al studentului". 
Ca structură, articolul meu se 
va diferenția de cel precedent — 
prin două elemente. In primul 
rînd, dacă tov. prof. Bologa ra
porta situația studenților de azi 
— la anii studenției d-sale. eu 
sînt nevoit (poate și datorită vîr- 
stei) să aleg o altă cale pentru 
a reliefa ce e nou în profilul mo
ral al studenților noștri: voi face 
o comparație tot cu studenții de 
azi, dar dintr-o altă țară — și 
anume din S.U.A. In al doilea 
rînd, dacă dînsul, insistînd asu
pra unor lucruri negative, subli
nia că nu trebuie să se tragă de 
aci concluzia că „le-ar considera 
trăsături dominante" — eu voi 
insista asupra unor trăsături po
zitive, dominante, cerînd la rîn- 
dul meu, ca din aceasta să nu se 
tragă concluzia că le-aș consi
dera exclusive, „în stare pură". 
Dimpotrivă, nu neglijez caracte
rul complex și contradictoriu al 
procesului prin care își fac drum 
și cîștigă teren acele trăsături 
care devin tot mai tipice pentru 
profilul moral al studentului de 
tip nou. ’

In sistemul Instituțiilor de tnvă- 
țămtnt superior din S.U.A. se 
manifestă două tendințe domi
nante, ambele pretinzlnd — in 
egală măsură — să facă din 
munca de educație... „o asigurare 
pentru viață și un pașaport pen
tru eternitate".

Prima 
astfel In 
intitulat 
S.U.A": 
cundare
de mai puțin să se creeze spirite 
riguroase logic sau să se trans
mită o moștenire culturală cît — 
mai ales — să se formeze cunoș
tințele șt deprinderile... necesare 
spre a găsi in afaceri sau profe-

tendință este exprimată 
studiul lui H. Taylor — 
„Filozofia educaflel in 

„Pe planul studiilor se- 
și universitare — se tin-

siuni liberale — genul de situații obișnuit ori „să creadă în orice" 
care să ofere cele mal mari șanse poate prilejui profituri per- 
de a avansa către venituri din ce sonale, ori „să nu creadă în ni- 
in ce 
Acest 
însăși 
cației 
Acolo 
trunde, B 
nemijlocită — o serie de substi
tuiri : în locul științei — știința 
de a realiza lucruri rentabile ; în 
locul artei — arta de a reuși în 
afaceri: în locul exigențelor 
științifice sau estetice — cerința

mai mari“ (pag. 446—7). 
„practicism** face parte din 
structura instrucției și edu- 
în universitățile americane, 
unde această orientare pă- 

apar — ca o consecință

Să discutăm 
despre profilul moral 

al studentului

formării așa ziselor „talente prac
tice".

In aparentă opoziție cu această 
orientare pragmatică, o a doua 
tendință ce se manifestă in învă- 
țămînful superior din S.U.A., pre
conizează (așa cum arată H. Jo
nes în lucrarea despre „Educa
ție și tragedia lumii") refugiul 
din practică — în general. Por
nind de la constatarea că nu ca< 
pitalismul, ci însăși civilizația 
— „e un bolnav în pericol", unele 
institute de invățămînt consideră 
că soluția pentru „a salva bolna
vul" este de a transforma educa
ția intr-un program de „Inițiere" 
capabil să formeze indivizi care 
„în loc de a combate lumea în 
detaliile el“, să se ridice deasu
pra timpului, trăind viața într-o 
altă dimensiune, într-o formă de 
conștiință și de existență care nu 
mai are nimic de-a-face cu cea
surile șf cu calendarele, într-o... 
„dimensiune transversală". ,

Prin urmare, studenții sînt puși 
in fața alternativei: sau Însușirea 
principiilor junglei capitaliste, 
sau izolarea de orice probleme 
sociale. Dar ambele tendințe sînt 
viciate de aceleași Interese obtu
ze de clasă, care deformează șl 
mutilează omul. Studentul este

mic". Dar „a crede in orice" și 
„a nu crede in nimic" înseamnă 
aceeași lipsă de ideal pozitiv care 
poate fi folosită pentru a face din 
Ban sau Război — Zeul suprem, 
și din lipsa de valoare — Valoa
rea supremă. De aceea, însuși au
torul american sus citat este ne
voit să recunoască : „Nici o orien
tare a filozofiei educației nu poate 
să dea soluții acceptabile in 
problema cardinală a practicii 
educației americane: necesitatea 
ca tineretul să posede un sistem 
de credințe solide și coherente".

Se pare că scriitorul Salticov 
Șcedrin a anticipat critica goli
ciunii interioare a celor două ti
puri de intelectuali, pe care le 
formează instituțiile de invăță- 
mînt americane. Intr-o celebră po
vestire, el consideră ambele ti
puri drept niște claponi — dintre 
care unii („claponi veseli") neagă 
otice idealuri și se adaiptează mi
metic la realitate, iar ceilalți 
(„claponi ursuzi") își propun un 
ideal irealizabil, fără contingență

LUttWIG GRUNBERG 
asistent universitar

Prezidiul Marii Adunări Națio
nale a Republicii Populare Ro
mine a emis un Decret prin care 
se conferă Ordinul „Steaua Re
publicii Populare Romine“ clasa 
11-a poetului Mihai Beniuc cu 
orilejul împlinirii a 50 de ani de 
la naștere, pentru merite deose
bite in domeniul creației literare.

începe în 
culturii", 
și artelor 

plastice din cadrul acestei 
va marca deschiderea unei 
de expoziții regionale de 
plastice la Timișoara, Iași, 
dea, Orașul Stalin, Sibiu, 
Mare, Cluj, Tg. Mureș, Ploești. 
Chiar în prima zi a lunii, în 
Capitală, la Casa de cultură 
germană va avea loc vernisa
jul expoziției de gravuri ,,Th. 
Aman". 
Cluj se 
„Ștefan 
rești la 
cultură 
deschide porțile expoziția 
arte plastice a artiștilor i 
tori.

Și activitatea muzeistică va 
înregistra o activitate bogată. 
La Iași se vor inaugura trei 
noi muzee : Muzeul de istoria 
Moldovei, Muzeul etnografic al 
Moldavei și Muzeul de științele 
naturii.

în legătură cu acest eveni
ment — Săptăinîna muzeelor 
și artelor plastice — ne-am a- 
d resat acad. prof. GH. OPRES
CU, directorul Institutului de 
istoria artelor al Academiei 
R.P.R.

Iată ce a declarat pentru ci
titorii „Scînteii tineretului** 
acad. prof. Gh. Oprescu :

— Fiind om în vîrstă. am 
cunoscut și vechile muzee ale 
țării. Istoria picturii romînești 
în secolul al XlX-lea adăpos
tită la Pinacoteca Statului a

La 1 decembrie va 
întreaga țară „Luna 
Saptămîna muzeelor

luni 
serii 
arte 
Ora- 
Baia

La 3 decembrie, la 
va deschide expoziția 

Luchian" iar la Bucu- 
6 decembrie la Casa de 
a sindicatelor își va 

‘ * de
ama-

fost mutată ani și ani de colo 
pînă colo. Nu s-a găsit pentru 
ea un local propriu la Bucu
rești. în 1850 ea se afla în lo
calul 
și cu 
unele 
Apoi
Ateneu, în cîteva săli din spate, 
unde ploua. Vizitatori, mai 
nici unul. Directorul și secre
tarul nu dădeau cu săptămî- 
nile- Cînd veneam pe acolo, 
gardianul mă privea mirat și 
mă încuia înăuntru ; eram pe 
semne o curiozitate pentru el...

— Dar celelalte muzee din 
țară aveau o situație mai 
hună ? De pildă, Bruckenthal?

— Muzeul din Sibiu era 
prost aranjat și avea puțini vi
zitatori. Muzeul Bruckenthal 
vegeta ca de altfel toate 
zeele de la noi din țară.

După 1944 muzeele au de
venit elemente principale de 
culturalizare 
zeul nu este 
estetică ci și un mijloc de cu
noaștere.

Pornindu-se pe un drum nou 
s a creat Muzeul de artă al 
R.P.R. Au fost aduse aici co
lecții din alte muzee : 
țiile Băncii 
ministere și 
regale care

Universității care a ars 
acest prilej au ars fi 
lucrări ale muzeului. , 
lucrările au poposit la

mu-

a poporului. Mu- 
numai o plăcere

colec- 
Naționale, de la 
din fostele conace 
au trecut în pro-

M. ZAMFIR

Comemorarea 
lui Iosif Vulcan
In cadrul manifestărilor pri

lejuite de comemorarea a 50 de 
ani de la moartea scriitorului 
orădean Iosif Vulcan, tn Piața 
Libertății din localitate a avut 
loc marți festivitatea dezvelirii 
bustului lui Iosif Vulcan, la care 
au participat numeroși oameni 
ai muncii romîni, maghiari și de 
alte naționalități din întreprinde
rile și instituțiile orădene.

In aceeași zi, la Teatrul de 
Stat din Oradea a avut loc o 
seară literară, tn cadrul căreia 
s-au citit fragmente din lucrările 
lui Iosif Vulcan.

In prezent este tn curs de a- 
menajare Muzeul memorial „Io- 
sif Vulcan", care va înfățișa as
pecte din viața șl opera scriito
rului.

Prezențe romînești
peste hotare

La Karlsruhe

Deschiderea expoziției de aparate 
electrotehnice fabricate

în R. P. Ungară
Marți la amiază s-a deschis 

tn Capitali’Expoziția de apărate 
^electrotehnice, fabricate !n R.P. 
Ungară. . Expoziția este. organi-. 
zatăde întreprinderea ungară 
pentru comerț exterior „Electro- 
impex". i

Deschlzînd expoziția ing. La- 
dislas Dobray a prezentat prin
cipalele exponate.

Asistența a vizitat apoi expo
ziția. Specialiștii maghiari au

(Continuare

■ ,^W«L

Itlllllllllllll
'A >

tffi*

.MI 1ULI..BJ » K.IXXI-1. r 
irawrammH-™

Impunătoarea clădire a Școlii profesionale din cadrul grupului școlar Baia Mare

dat explicații ample asupra pt», 
duselor expuse. >

Dintre produsele Industriei e- 
lectrotehnice ale țării vecine și 
prietene, prezentate tn această 
expoziție, se remarcă aparatele 
de radiorecepție șl televiziune, 
deosebit de sensibile, instalații 
de siguranță șl semnalizare pen
tru căile ferate, aparate combi- 
nate de emisie și recepție, mag- 
netofoane de studio, aparate de 
proiecție pentru filme de 16 mm. 
și diafilme, aparate fotografice, 
instrumente optice și alte apara
te. și instrumente electrotehnice.

, Multe din tipurile expuse au 
fost realizate și puse in fabrica
ție în acest an.

. .. ... .... .. ..

O scurtă consfătuire a delegației noastre ca președintele Con- i 
greș ului. *

Nu este zi a săptămânii ca poș
tașul străzii Căldărușanilor să nu 
pășească pe poarta Institutului 
de Gereatrie din Capitală cu tolba 
plină de scrisori sosite din toate 
colțurile lumii. Savanți, medici, zia
riști, pacienți se interesează de ul
timele cercetări ale celor ce aici, 
în inima Bucureștiului, au pornit 
lupta pentru prelungirea tinereții 
omului.

In cadrul uneia din ultimele în
truniri științifice internaționale 
„Săptămîna terapeuticii germane'4 
care s-a ținut la Karlsruhe (Repu
blica Federală Germană) s-a de
dicat una din zilele ei problemelor 
bătrîneții.

Prof. dr. Ana Aslan, directorul 
Institutului de Gereatrie din Bucu
rești, a fost chemată pentru a pre
zida lucrările acestei zile la care 
au participat sute de medici ger-

mani. In cunul toeiM toUa, oe!« 
mal 
de <
tat , . __ _______ _____ r....
dr. C. Z, Parhon asupra terapeuti
cii bătrîneții, iar prof. A. Aslan și

I multe lucrări au fost prezentate 
cercetătorii romini. S-a prezen- 
astfel comunicarea acad. prof.

dr. Comel David au prezentat alte 
3 comunicări (două personale fi 
una în colaborare) privind diverse 
aspecte ale cercetărilor privind lup
ta pentru prelungirea vieții. In ca-, 
drul aceleiași zile au mai prezen
tat comunicări și prof. dr. M. Biir- 
ger, directorul clinicii universitare 
din Leipzig, prof. dr. Schulz, prof, 
dr. V. Hoffmann, directorul clini
cii universitare Koln Lindenthal,

Discuțiile care au urmat comu
nicărilor au scos în relief eficacita
tea metodelor de tratament preco
nizate de cercetătorii noștri. ■

1. S.

Cu planul anual îndeplinit
Numeroase întreprinderi de pe întinsul patriei 

noastre raportează cu îndreptățită mindrie înde
plinirea planului anual înainte de termen, precum 
și fabricarea unor însemnate cantități de produse 
in contul anului viitor,

* Colectivul fabricii de confecții „Gh. Gheorghiu- 
Dej" din Capitală deținător pentru a 11-a oară 
consecutiv a Steagului-Roșu de întreprindere frun
tașă pe ramură, raportează cu mindrie îndeplinirea 
planului producției globale pe anul 1957 cu 42 de 
zile înainte de termen.

In acest an, fabrica de confecții „Gh. Gheorghiu- 
Dej“ a dat peste plan 16.000 sacouri bărbătești, 
45.000 paltoane și pardesie pentru femei, 37.000 ta- 
ioare, 22.000 jachete și figoline pentru femei etc. 
introducind in fabricație sute de modele noi de 
confecții pentru bărbați, femei și copil.

★ Zilele acestea, minerii de la Codlea au început 
să lucreze in contul anului 1958. Exploatarea Co
dlea este prima din (ara noastră care și-a realizat 
pină acum sarcinile de plan prevăzute pe anul 
1957 in sectorul carbonifer. Pînă la 17 noiembrie 
minerii de la Codlea au dat o producție de cărbune 
cu aproape 4000 de tone mai mare decît cea reali
zată in întregul an 1956.

* Cu 47 de zile înainte de termen și-a realizat 
planul de producție pe anul acesta colectivul de 
muncă al uzinei chimice „9 Mai“ din Capitală. In 
numai 10 luni a fost realizată o producție globală 
care întrece cu 14,3 la sută pe cea din anul 1956. 
Productivitatea muncii a crescut cu 12 la sută.

Pină acum 13 întreprinderi din industria chimică 
și-au îndeplinit înainte de termen planul anual de 
producție

(Agerpres).
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PROLOG
în munții Harghitei, în mijlo- 

oul pădurilor de brazi se află ca 
din întîmplare o pădurice de fagi, 
pe un deal înconjurat de pajiști 
verzi. Toată primăvara și vara 
fagii și brazii se clatină mîndri în 
bătaia vîntului alcătuind o mare 
unitate vegetală ce pare că nu se 
va destrăma niciodată.

Te plimbi prin pădureaTe plimbi prin pădurea de 
brazi și te simți înconjurat de se- 
meția uniformă a coniferelor, de 
răcoarea ce stăruie aici de parcă 
vîntul care a intrat în pădure pe 
sus a rămas înfipt în trunchiurile 
brazilor ca în sute de suliți.

Te plimbi prin pădurea fagilor 
și te farmecă măreția de templu 
pe care o alcătuiesc bolta înaltă 
a frunzișului și colonadele drepte 
și rustice ale trunchiurilor.

Dar trec lunile de vară și, din
tr-odată, fagii pălesc, frunzele lor 
se fac ca de aramă și pădurea în
treagă pare în bătaia soarelui un 
rug aprins pe crestele înalte ale 
Carpaților.

Natura toamnei este decor și 
vomie la sărbătorile de toamnă.

Anotimpul „teleghidat**
In fiecare toamnă începe să 

prindă contur presimțirea toamnei 
viitoare. Nu e vorba de o coche
tărie platonică, ci de negocieri cu 
privire la belșug.

Abia am mușcat din prima plă
cintă a noii recolte de grîu și 
ne-a și încolțit idcca viitoarei re
colte. Astfel ne apucăm și în 
urma secerătorilor arăm adînc 
pămîntul. Din clipa a- 
ceasta în noi încep să 
trăiască două toamne 
dintr-odată, care se 
generează reciproc.

Una dintre ele «e 
stinge treptat, odată ou 
ultimele frunze des
prinse din copaci, o- 
dată cu primele ză
pezi, lăsîndu-le oame
nilor darul ei bogat, 
conținutul greu al 
hambarelor, al polo- 
boacelor...

Ce nu fac oamenii 
pentru ca toamna să 
aibă cu ce să-și umple 
panerele? Tot ce se în- 
tîmplă la țară, de-a 
lungul întregului an, 
este dedicat belșugului 
așteptat „la toamnă11, 
așa cum gospodina, 
pregătind aluatul, se 
îmbată de aroma plă
cintelor calde.

La Sîntana, am stat 
intr-o zi de vorbă cu 
un tînăr mărunțel. Ve
nise de afară plouat 
și și-a scuturat în prag 
șapca plină de apă, 
pe urmă a venit și 
mi-a întins mîna.

— Inginer Cucon 
Ion !

Ne-am așezat pe 
scaune.

—— Am să încerc să 
ghicesc cam ce i-ar in
teresa pe cititorii zia
rului dumneavoastră 
să afle de la inginerul 
agronom al unei gos
podării agricole colective cu 499 
de familii și 2082 hectare de pă
mînt, calitatea I-a, vorbi el sobru 
pregâtindu-se parcă sa facă o co
municare științifică.

La noi gradul de mecaniza
re a lucrărilor agricole importan
te se cuprinde în următoarele 
proporții ; arături 100 la sută, 
însămînțâri 75 la sută, întreține
rea ogoarelor de toamnă prin 
discuîri și cultivație 100 la sută, 
seceriș 50 la sută, treieriș 100 la 
sută.

în funcție de acest potențial și 
după un calcul rațional al proba
bilităților, noi stabilim la începu- 
tpl fiecărui an agricol un plan de 
producție, ne propunem să obți
nem anumite cantități de produse 
după fiecare hectar...

Anul acesta am întrecut pre
vederile de recoltă pe fiecare 
hectar cu 139 kg. la grîu, cu 640 
kg. la porumb, cu 510 kg. la orz 
de primăvară, cu 394 kg. la ovăz, 
cu 258 kg. la floarea soarelui și 
așa mai departe.

Văd eă stați eu o întrebare pe 
limbă. Vă răspund imediat. Așa 
ceva s-a putut întîmpla datorită 
mai multor factori : 1) 0 nemai
pomenită dragoste de muncă din 
partea oamenilor ; 2) aplicarea 
cu 
de 
siv 
do
care se pot efectua în 
optime 
clima favorabilă.

Inginerul se lăsă 
scaunului și tăcu.

Gîndind că omiul 
na în formule care 
rizontului, activității și . preferin
țelor sale (pentru un chimist pre
cipitații — H20. — apă, pentru 
un țăran saci plini cu bucate, 
poloboace pline cu vin ș.a.m.d.) 
am vrut să aflu reprezentarea pe 
care o face toamnei un inginer 
agronom.

— Ce este toamna ? — l-am în
trebat.

Inginerul ridica 
surprins și zîmbi,

— Toamna, aici la 
țel care se urmărește și se împli
nește anual. Dacă e -- —1»:—
științific, omul a început să su
pună natura, să-i înfrîngă capri
ciile. Și iată aspectul care vă in
teresează : noi nu mai așteptăm 
de la toamnă belșugul ca pe un 
dar ceresc, ci îl programăm, îl fa
cem obiectul unui plan științific 
și veghem la stricta Iui înfăptuite. 
Astfel că toamna, cu iot alaiul ei 
de accesorii, este și ea în bună 
parte un produs al omului !...

îmi amintesc.
La Qancea, Zaharia Nicolae, 

cel care în tinerețe voia să facă 
avere trăgînd la plug împreună 
cu mîrțoaga Iui, muncea astă-pri- 
măvară cît șapte, rămînînd singur 
în cîmpul gospodăriei colective 
pînă noaptea lîrziu. Oare nu la 
toamnă se gîndea atunci ?

Nu de azi, de ieri, așteaptă oa
menii de-a lungul anotimpurilor 
sosirea toamnei. Dar de la o vre
me ei au găsit piatra filozofală 
prin care știu ce trebuie să facă 
pentru ca toamnele să nu mai 
vină oricum. Ei încarcă de la 
distanță coșurile cu belșug ale 
toamnei.

Teleghidajul este și la înde- 
mîna agrotehnicii.

Poate fi privit separat de ideea 
aceasta fenomenul din toamna a- 
ceasta al trecerii masive a țărani
lor diutr-o serie de locuri 
în sectorul socialist al agri
culturii ? Nu este acesta un senin 
al recunoașterii de către țărani 
că izolat insul agricultor nu-i poa
te impune toamnei belșug în mă-

sprincenele ții joacă, prinși într-o horă îndră
cită care sare de la pămînt și se 
învîrtește în zbor.

— Dar moșul cu țlvulca nu 
știa decît să-și înece amarul 
în cîntece de jale. Atunci i-am 
spus: „Du-te moșule cu dum
nezeu. Mi-oi cînta eu singur 
din fluier**. Nici nuntași n-am 
avut. Ce era să le dau să mă- 
nînce ? Au venit niște argațî 
ca mine, tnvățați cu foamea, 
care se grăbeau să meargă la 
curte de frica boerului...
Cît ține ograda s-a întins

noi, este un

să vorbim

0 
lioră mare, mare. Femeile joacă 
legănîndu-și trupul într-o parte și 
capul în cealaltă, iar picioarele 
nuntașilor, multe, al naibii de mul- , 
te, se mișcă ritmic în același pas, 
un pas lent și fermecător, ca o 
plutire grațioasă. îți vine să chiui, 
lucru pe care îl și fac flăcăii.

— Am băut noi cîte un pa- 
har-două și pe urmă slugile 
s-au dus la curte. Am rămas 
numai eu cu mireasa... Dacă 
am văzut așa...
Din hora mare ce s-a încins în 

ogradă s-au desprins un băiat și 
o fată, au străbătut prin mulțimea 
din jur, au intrat în casă și i-au 
scos pe mire și pe mireasă de 
mină. I-au adus în mijlocul horei 
și i-au pus să joace în veselia tu
turor celor de pe margine.

— Dacă am văzut așa, ur
mă moșul, am scos și eu fluie
rul din briu. mi-am luat cu o 
mină mireasa de mijloc, cu

O dulce povară Foto: N. STELORIAN

•ura în care ar putea-o face unin- 
du-și pămîntul și forțele cu ale 
obștei ?

Să fie o simplă întîmplare fap
tul că anul acesta s-a obținut eea 

producție globală la 
1 după război ?

mai
«nu

mare j
și porumb de

O fata intră 
în două familii

Este un sat în Moldova care

strictețe a normelor științifice 
lucrare a pămîntului (inclu- 
unirea petecelor individuale 

pămînt în mari tarlale, pe 
condiții 

lucrări mecanizate) ; 3)

pe speteaza

fixează toarn- 
corespund o-

------ ------ se 
cheamă Cîrpiți. Satul își poartă 
acum numele ca pe o cicatrice.

La Cîrpiți este o gospodărie 
colectivă, în gospodăria colectivă 
sînt mulți membri, printre care și 
fiul Iui Ion Trofin,’ Gheorghe 
Trofin. care s-a însurat cu Elena 
Savin, colectivistă din ziua nunții, 
fiica văduvei Frăsina Savin.

Nunta, la care eu am fost in
trodus printre flăcăii din jurul 
vornicelului, plantîndu-mi-se în 
mîini o sticlă cu vin și o tavă cu 
pahare, s-a ținut acum cîteva du
minici.

Am să relatez acum filmul nun
ții dar am să povestesc tot 
și o istorisire cu care m-a 
în răstimpuri un moș.

Duminică dimineața a ___
muzica, pe urmă au început să 
vină nuntașii, pe urmă eu, pe ur
mă moșul. Muzica a început să 
cînte „Rusasca“, flăcăii și fetele 
s-au aruncat într-un dans despre 
care bine că mi-am amintit — 
mîine vreau să mă duc să le vor
besc cercetătorilor de la institutul 
de folclor — iar moșul, pentru că 
eu îi eram mai aproape, a înce
put să-mi povestească :

— Și eu am făcut nuntă la 
vremea mea!
S-a adunat atîta lume în curte 

și pentru fiecare oaspete muzica 
intonează un marș, iar vorniceii 
toarnă în pahare.

— ...Lucram la boer, slugă... 
N-aveam eu cu ce face nunta 
după datină. Așa că am dat 
de mîncare și o sticlă de vin 
la un moș c-o țivulcă...
Muzica cu un saxofon, o armo

nică, o vioară și tobă cîntă o 
•îrbă de te furnică la tălpi. Baie-

odată
sîcîit

venit

cealaltă mină cîntam din fluier 
și-am început să jucăm...

— Moșule, l-am rugat eu, • 
tristă povestea asta. Nu e vre
mea s-o spui acum. îmi po
vestești altă dată... Nu vezi ?. 
Se întind mese lungi. Se așează 

lîngă ele bănci, pe bănci se așea
ză nuntașii, iar pe mese 
ceput să se aștearnă blide 
bunătăți toate. Și vin...

Mănîncă colectiviștii și

au m-
eu eîte

ve-
eve-

se 
seleso sărbătorind două mari 
nimente: 1) întemeierea unei noi 
familii în marea lor familie și 2) 
sporirea marii lor familii cu încă 
un membru : mireasa.

Enunțînd sec aceste lucruri sînt 
conștient că am făcut un sacrilegiu. 
Dar pentru că nu găsesc cuvinte 
potrivite las cititorului să înțelea
gă singur ce se petrece în sufletul 
acestei tinere fete a cărei nuntă 
a cuprins mult peste cîtă bucurie 
poate să împrăștie o nuntă oare
care. Intrarea ei în două familii 
dintr-odată i-a pus în față cu totul 
altă viață de cât putea să-și închi
puie. Chiar și zestrea ei, pentru 
care a cusut la gherghef nopți 
lungi de iarnă și pentru care ea 
și mama ei văduvă au muncit cu 
disperare pe bucata lor de pă
mînt, a fost privită de colectiviști 
„într-un chip ciudat**...

— Ei, fetico, ai să vezi tu că 
zestrea ta va fi de o sută de ori 
mai bogată. Are să ți-o dea gos
podăria colectivă în schimbul zi
lelor muncă I

★
Sărbătorile toamnei se țin lanț.

Belșugul 
a venit la întilnire
E bîlci la Călărași.
Sînt îngrămădite pe străzile de 

primprejur și în împrejmuirea a- 
ceasta care se cheamă bîlci pe pu
țin 2000 de căruțe. Este o mulți
me care mișună, fierbe, care pri-

vită de sus îți sugerează imagi '.a 
unui lac ciudat ale cărui ape pes
trițe văluresc în dezordine lăsînd 
să le scape izuri și miresme de 
tot felul : de țuică și de mititei, 
de mere și de cojoace noi, de cri
zanteme și de gutui, de levănțică 
și de cauciuc.

Oamenii vînd și cumpără, se 
tocmesc, aleg, fac reclamă, numă
ră. Au din belșug și ce să vîndă 
și ce să cumpere. Grămezi uriașe 
de cartofi și verze acoperă cîte o 
prăjină de pămînt, funii lungi de 
ceapă atîrnă de mănușile căruțe
lor, lăzi de struguri cu boabe de 
peruzea și chihlimbar se răsfață 
în bătaia soarelui.

Aici sa vezi de ce e în stare 
bătrînul nostru Bărăgan ! Roadele 
lui suculente și-au dat la bîlci o 
emoționantă întîlnire. Izvorîte din 
acest pămînt mănos ca dintr-o 
tipsie fermecată, ele au venit să 
răsplătească truda oamenilor care 
s-au aplecat cu îndelungă stăruin
ță și răbdare asupra pămîntului 
făcîndu*l să rodească.

Astfel că oamenii au cules : 
colectiviștii din Ceacu aproape 
2000 de tone de cereale, gospo
dăria de stat Mîrșa 45556 kg. 
cartofi și varză, colectiviștii din 
Dobreni 1800 kg- grîu la hectar, 
colectiviștii din Belitori peste 
4000 de kg. porumb la hectar 
etc. etc. Și iată aceste bogății la 
bîlci.

Ștefan Baraitaru din Ceacu 
vinde porumb, Ghiță Marin din 
Ostrov cumpără porumb. Se toc
mesc. Dacă s-ar fi 
ciumă bucuros ar fi plătit unul 
pentru celălalt un 
tescovină. Dar aici 
bani** 
Iui.

Oamenii sînt îmbrăcați de săr
bătoare pentru că trebuie să știți, 
bîlciul este și o teribilă distracție. 
Ce nu vezi, ce distracții nu-ți sînt 
aici la îndemînă ? O parte din 
mulțimea aceasta, mai cu seamă 
flăcăii și fetele, au bătut pe jos 
mulți kilometri ca să vină la 
bîlci să se dea în lanțuri, să tra
gă la roata norocului, să arunce 
cu pocnitori, să mănînce mititei 
și turtă dulce.

Călușeii se învîrtesc amețitor.
Din zborul lanțurilor ți se pare 

că lumea se rotește la picioarele 
tale și tu plutești deasupra ei se
meț și suveran. E un zbor de doi 
lei bucata. Dar să zbori cu lanțu
rile la bîlciul de toamnă e o vo
luptate fără tarif. Se rotește la pi
cioarele tale belșugul...

Unde punem vinul î
Din cele 163 de hectare de vie 

ale secției Șorogari a gospodăriei 
de stat din Copou se culeg stru
gurii. La cramă teascurile duduie 
înfundat iar mustul din poloboa- 
cele uriașe fierbe cu un olocot 
înăbușit despre care poeții ar 
scrie vaste poeme. Trei maiștri 
viticoli gustă tulburelul amărui 
și-și aduc aminte întîmplări des
pre faima vinului negru de Șoro
gari. Dar deodată se opresc, și o 
umbră de îngrijorare trece pe fe
țele lor.

— Ce ne facem de butoaie ? 
Naiba se aștepta la o producție 
o« asta ?

întîlnit la cîr-

dorobanț de 
fiecare „cinci 

contează. Tîrgul are legile

1
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Case bune

Se
eută

Neațu •• miră 
împart avansurile de 40 la 
în gospodăria colectivă din

Orășani, raionul Gura Jiului. 
Iată-1 în fața comisiei pe Neațu 
Roman.

— Neațule, pentru 478 de zile- 
muncă ai de primit produse în 
valoare de 23.000 lei !

Neațu a fost un om urgisit, ur
gisit de tot. Un om care pe vre
muri nici n-a îndrăznit să viseze 
la îndestulare. De aceea stă acum 
uluit, paralizat și se uită mut pe 
sub pălărie la cei din comisie. 
Pe urmă zîmbește și se roagă :

— Ai, bre, nu faceți glume cu 
mine !

Cei din oo-misie nu fac glume.

EPILOG

de oameni să 
jurul temei:

putut cuceriI-au
îndemină știința agro- 
mai presus de toate

Dar toamna este mult mai com
plexă.

Unii sînt dispuși să asocieze 
toamna cu bătrînețea. Eroare. Na
tura nu cunoaște bătrînețe. In vas
tul ei laborator natura a fost tot 
timpul anului silită 
se concentreze în 
belșug.

Oamenii 
avînd la 
tehnicii și
forța colectivă. Ei au împînzit pă- 
mîntul cu puternica oștire a trac
toarelor și mașinilor agricole de 
tot felul și l-au silit să-și pună 
vigoarea în slujba belșugului a* 
gricol. Este ceea ce se cheamă 
practica agriculturii socialiste.

Și dacă n-am reușit în re
portajul de față să cuprindem 
toată bogăția acestei toamne vom 
avea timp să vorbim de belșugul 
toamnelor viitoare, că doar noi am 
învățat să încărcăm coșurile cu 
bogății ale toamnei cu mult înain
te de sosirea ei.

MIHAI CARANFIL

in vederea atragerii tineretului
PE CALEA SOCIALISMULUI

(Urmare din pag. l-a)

echipă de tinereteste cîte o 
care muncește pe Ioturi precise, 
repartizate de conducerea gos
podăriei. Fiecare echipă e înca
drată intr-o formă de învață- 
mînt agricol specifică muncii 
de care răspunde. In felul aces
ta tinerii noștri au ajuns să ob
țină rezultate minunate. lată 
cîteva din ele:

Anul acesta am obținut 1.850 
kilograme de griu la hectar și 
credem că peste 3.200 kiiograme 
porumb la hectar.

Răspunzînd la chemarea C.C. 
al U.T.M., noi, tineretul, am în- 
silozat anul acesta 920 tone fu
raje, elasifieîndu-ne pe locul I 
pe raion.

Pentru sporirea producției la

păioase și Ia plantele 
(porumb și floarea- 

organîzația de partid, 
cu conducerea, a ho-

hectar la 
prășitoare 
soarelui), 
împreună 
tării ca să dea în patronajul or
ganizației ll.T.M. loturile expe
rimentale ale gospodăriei. Pe a- 
ceste loturi, tinerii nnștrl au și 
semănat 11 soiuri de grîu pe o 
suprafață de un hectar, cu sco
pul de a stabili ce soi de griu 
se comportă mai bine în condi
țiile de climă și sol ale comunei 
noastre. Tot noi tineretul am 
sădit pe o suprafață de 11 hec
tare pomi fructiferi.

Pe lingă aceste realizări cu ca
racter de masă trebuie să spu
nem că utemiștii din gospodărie 
au venit cu o serie intreagă de 
inițiative de mai mică impor
tanță, dar care au contribuit la 
întărirea muncii din gospodărie.

J Pe bulevardul Muncii, Ungă 
Stadionul „23 August", au fost 

g ridicate nu de mult 4 blocuri 
% mari, albe care au prilejuit mare 
4 bucurie celor peste 1.000 tineri 
X muncitori cărora le-au fost de- 
« stinaie. Și pentru că erau locui- 

te numai de tineri, ele au pri- 
£ mit numele de „Blocurile tine- 
g rilor de la 23 August".
4 Un timp totul a fost bine și 
Z frumos.
£ Nu se știe însă cine a hotărît, 
g dar fapt este că în ultima vre- 
72 me au început să curgă „repar- 
4 tizările". Și iată că tinerii loca- 
£ tari s-au trezit peste noapte cu 
£ niște vecini de cameră. Acest 
4 lucru pentru unii tineri n-ar fi 

fost chiar atît de grav; unde 
g stăteau în cameră doi-trei pu- 
Jț teau sta și patru. Dar, vedeți 
/ dumneavoastră, în camerele ti- 

norilor au primit repartizări fa- 
milii. (Așa cum s-a întâmplat 
cu repartizarea familiei muncii

.«.••..«..•..•..•..••Me..*.

flln mare grup școlar j 
j în bazinul 
i Baîa«Mare

a

«

(Urmare din pag. l-a)

•de
• Aceasta arată că s-a ajuns la ;
? litera a opta a alfabetului, în • 
? numărătoarea claselor paralele i 
î ale anului l, tn oare învață • 
? acum 270 de elevi. «
: Școala tehnică și de maiștri • 
: are și ea 9 săli de dasă, in*
* care învață 120 de viitori maîș- • 
: tri, foști muncitori și 33 de ab- •

solvenți ai școlilor medii ce se • 
pregătesc a deveni tehnicieni • 
geologi și mecanici auto. Dor- • 
mitoarele curate, luminoase, cu • 
4-6 paturi în fiecare cameră și • 
radioficate, asigură condiții op- • 
time de trai pentru elevi. Ei: 
au la dispoziție de asemenea • 
un frumos club înzestrat cu o • 
bibliotecă bogată, sală de lec- : 
twă, jocuri de șah, tenis de • 
masă etc. Acum se amenajează • 
un teren sportiv și un patinoar Ș 
de 600 metri păbrați. t

Ca să vizitezi toate acestea îți i 
trebuie destul timp. Dar și mai; 
mult a durat discuția cu cei doi ; 
directori de studii: inginerul î 
Florian Amuza, directorul școlii i 
profesionale și geologul Pașca i 
Sever, care se ocupă de școala • 
de tehnicieni și maiștri mineri. • 
Ei vorbesc cu justificată mîn- î 
drie despre noul grup școlar, • 
despre elevii lor. •

De la ei am aflat și o serie • 
de greutăți pe care le mai in- • 
timpină in buna desfășurare o • 
muncii. Așa, de pildă, Intre- • 
prinderile de construcții 905 și • 
910 ale Trustului de construe- • 
ții nr. 9 — Cluj tergiversează ; 
de peste doi ani terminarea fa- i 
țadelor la două dintre clădiri, i 

Înainte de plecare, tovarășul • 
Sever Pașca m-a invitat în can- ; 
celaria profesorilor. Acolo mi-a ; 
arătat „documentele" care vor- j 

: besc despre roadele școlilor ce ; 
: pregătesc cadre de muncitori, i 
: tehnicieni și maiștri nu numai i 
: pentru Trustul minier Baia • 
: Mare, oi și pentru exploatările ; 
I de la Altin Tepe (Dobrogea),;
• Vatra-Dornei etc. Documentele ;
* sînt cîteva scrisori sosite de la i

unele exploatări miniere și in : 
care se vorbește despre bunat 
pregătire a absolvenților de : 
anul trecut s Alexandru Costtn * 
este un topograf de bază al: 
minei „7 Noiembrie" - Nistru,: 
Alexandru Marc, fost miner la * 
mina Cavnic, s-a întors tot teh- t 
nician topograf, iar Aneta Bru- : 
stureanu, geolog la Vatra-Dor- : 
nei, este evidențiată de Intre- s 
prinderea de prospecțiuni șiex- : 
plantări ca o tehniciană bine : 
pregătită. J

Cînd am părăsit grupul șco- • 
Iar al Trustului minier Baia * 
Mare, m-am întâlnit din nou cu • 
David Briban. Ținea în mînă • 
o scrisoare de-abia sosită de • 
acasă și în oare tatăl îi scria:; 
„Eu am ieșit la pensie. Vezi, 
învață bine, că trebuie să mă 

_ înlocuiești".

clasă inscripția: anul I-H.

i

î

a

t

■
®I

a

a

torului Loghin Ion de la me
canică, precum și a familiei dis
pecerului Canarache Niculae). 
Vă dați seama în ce situație se 
află în prezent atît tinerii, cit 
mai cu seamă familiile celor doi 
muncitori P

Stăm și ne întrebăm cum a 
fost oare posibil să se încurce 
lucrurile astfel incit să se ajun
gă la situația pe care v-am 
prezentat-o ? Părerea noastră 
este că printre cei ce-au pro
vocat aceste încurcături se gă
sește in primul rînd tovarășul 
Fumu Emilian, șeful serviciului 
social al uzinei noastre precum 
și alții. Conducerea administra
tivă a uzinelor „23 August" tre
buie să lichideze grabnic ano
maliile existente în administra
rea acestor blocuri.

TRAIAN BĂDULESCU 
și ALEXANDRU VASILESCU 
președintele comitetului blocu
rilor muncitorești ale uzinelor 

„23 August**
(material trimis în cadrul 
concursului corespondenților 
voluntari).

„Impresii41 
de spectator

cu cită 
noi, ță- 
cotnuna 
carava.
5 a re. 
cu care

Îmi amintesc și acum 
bucurie am întâmpinai 
rănii muncitori din 
Negoi, raionul Băilești, 
na cinematografică nr. 
giunii Craiova. Mașina
a venit făcuse mare vtlvă în 
sat. l-am reținut pînă și numă
rul.: 50272. în seara aceea, sa. 
la căminului cultural „Nicolae 
Bălcescu" a fost plină de spec
tatori. Toți așteptau cu nerăb. 
dare desfășurarea filmului 
„Trandafirii lui Alahn...

Au trecut de atunci cîteva zi. 
le. Mă mai întreb și acum care 
a fost totuși firul acțiunii. 
Drept să vă spun, n-am reușit 
să-l înod. Și nu din vina mea. 
întreruperile au fost din cale 
afară de multe. Să fie de vină 
aparatul de proiecție cu difu- 
zorul și grupul electrogen care 
au fost defecte, sau întreprin. 
derea regională cinematografi- 
Că din Craiova ? Eu nu știu. 
Știu numai că — împreună cu 
toți spectatorii — am plecat din 
sală 
mai

mihnit că n-am înțeles 
nimic din film.
corespondent voluntar

NICH1TA CHELU

MICA PUBLICITATE
Tinerii din comuna Andrei Șaguna, raionul Arad, caută o bibli

otecă de unde să împrumute cărți necesare pentru concursul 
„Iubiți cartea**. Biblioteca din satul lor, deși este înzestrată cu 
multe cărți interesante, este mereu închisă și în continuă reor
ganizare.

Ofertele se primesc pe adresa Sfatului popular raional, sec fia 
de invățămînt și culturi.

★
Ofer Direcției regionale C.F.R. Timișoara, piramidoane. aspi

rine, gomenol și alte produse farmaceutice care pot eventual ate
nua efectele lipsei geamurilor la trenul-cursă Gavojdia-Nădrag.

€

8

(După corespondențele trimise de : Ion Luca — 
montator și N. Munteanu — mecanic).

Marin Broască, din inițiativă 
proprie, a confecționat un clește 
de pus cercei la oi. Cleștele se 
putea cumpără și din tirg. Poate 
că veți spune: ..Ce mare lucru 
a mai făcut și Broască ăsta al 
vostru ? A reaiizat și el acolo 
o mică economie". Așa este, * 
realizat o mică economie. Dar 
economia Iui, alături de aite 
mici economii care s-au făcui la 
noi au contribuit la cumpărarea 
unui... autocamion.

Ce dovedesc aceste fapte ? Do
vedesc că colectiviștii noștri ișl 
iubesc gospodăria și luptă șt 
muncesc pentru ca ea să devină 
mai înfloritoare.

Viața noastră e mai variată, 
mai bogată, de cind am intrat 
in gospodărie. Mergem impreu- 
nă, cu mașinile gospodăriei la 
teatru, la Constanța. în ex
cursii. Organizăm reuniuni unde 
dansăm și cintăm, unde discu
tăm diferite probieme de edu
cație.

Tot in scrisoarea voastră ne 
întrebați cum 
noi problema 
Nouă, acum, 
ni se pare ca 
lume. La noi 
nu se mal discută. Cum să mai 
discute despre ea niște oameni 
care au ce le trebuie ? I La noi 

Și

s-a rezolvat la 
zestrei fetelor, 

această întrebare 
venită din altă 

problema aceasta

ce 
cu 
fiEl

fetele iși fac singure zestre 
se mărită cu cine le e drag.

Ne întrebați de asemenea 
mai face Abadi Menasam și 
ce se ocupă ? E bine, sănătos 
vă transmite multe salutări,
muncește la brigada horti-viti- 
colă. Bătrînii care nu mai pot 
munci sînt ajutați de gospodărie 
dintr-un fond special prevăzut 
in statutul G.A.C.

Să vă dăm cîteva exemple • 
G. D. Vasile a primit din acest 
fond, pe lingă drepturile ce i se 
cuveneau, 450 kilograme de grîu, 
600 ki’.ograme porumb și 203 de 
lei, iar Velula Cherim 400 kilo
grame grîu, 500 kilograme po
rumb și 300 lei. Se înțelege de 
la sine că bătrînii aceștia sînt 
bunicii noștri și că avem grijă 
de bunici așa cum au avut ei 
grijă de părinții noștri și de noi.

Abadi Menasam a renunțat la 
acest „privilegiu** pe motivul că 
se „simte încă în puteri".

Acum dragi tovarăși, deși am 
mai avea să vă spunem mu te, 
încheiem răspunsul nostru cu 
cele mai calde urări de bine și 
dorim ca în cnrînd să ne scrieți 
despre cele ce mai sînt pe la voi.

Cu dragoste,
din partea organizației U.T M. 
a gospodăriei „înfrățirea44 co
muna Tcpraisar. raionu’ Ne
gru Vodă, regiunea Constan a

SEFIC MENGAZI. secretarul 
organizației U.T.M.

L1ZICA ASPRU șefa brigăzii 
zootehnice,

MIHAI UTUREANU, inginer 
agronom,

GEVAOT MENASAM, tehni
cian agricol

ȘABAN RÎDVAN. membru în 
comitetul U.T.M.

Săptămîna filmului francez
A început să se desfășoare 

concomitent în Capitală și la 
Orașul Stalin Săptămîna filmu
lui francez organizată de Insti
tutul romîn pentru relații cul
turale cu străinătatea șl Direc
ția generală a cinematografiei 
din Ministerul Tnvățămîntuluj șl 
Culturii.

In cadrul Săptămânii rulează 
o seamă din cele mal noi și mai 
reușite realizări ale cinemato
grafiei artistice franceze cum 
sînt filmele „Portes des Lilas“ a 
cunoscutului regizor Rene Clair, 
„Un minut de adevăr" avînd 
drept protagoniști pe cunoscuții 
actori Jean Gabin și Michele 
Morgan, comedia „Oaia cu cinci 
picioare0 al cărei interpret prin
cipal este apreciatul comedian 
Fernandel, zguduitorul episod 
inspirat din lupta de eliberare a 
poporului francez de sub jugul 
fascist — „Un condamnat la 
mo-arte a evadat**, „Taifun la 
Nagasaki0 cu Jean Marais și Da
nielle Darieux, precum 
roasa ecranizare după 
„Gervaise0. în afară de 
sînt prezentate o seamă
resante filme documentare și de

și valo- 
Zoi a — 
acestea, 
de inte-

scurt metraj cum 
ar fl „Lumea tă
cerii0, ,,Balonul 
roșu°, „Parisul 

necunoscut0, 
„Rățoiul poet".

Cu această 
ocazie a sosit în 
Capitală o de
legație de ci
neaști francezi 
care cuprinde, 
printre alții, pe 
actrițele Michăle 
Morgan și Dan
ny Carrel și pe 
actorul Henri 

Vidai. Vizionînd 
filmele din ca
drul Săptămînii, 
spectatorii noș
tri vor aprecia 
noile realizări 
ale cinematogra
fiei franceze, ca 
o expresie a bo
gatei culturi a 
poporului fran
cez, a ideilor 
generoase care-i 
sînt scumpe.

Cinematografia 
din cele mai vechi — dacă nu 
cea mai veche din lume — are 
la activul ei numeroase capodo
pere ale genului, filme care au

franceză, una

Scenă din filmul „Gervaise*

Scenă din filmul „Oaia cu cinci picioare"
dus în întreaga lume numele u- 
nor talentati actori și regizori, 
oameni de cultură cum ar fi: 
Abel Gance, Rene Clair, Jean 
Renoir, Marcel Carne, Claude 
Autant-Lara, Cristian Jacques, 
Jean Paul le Chanois, Harry 
Baur, Louis Jouvet, Raimu Pier
re Blanchard, Jean Gabin, Jean 
Louis Barrault, Gerard Ph :ipe, 
Danielle Darieux, Michelle Mor
gan etc. Ei sînt cunoscuți și a- 
preciați în întreaga lume, după 
cum sînt apreciate filme ca ,.Les 
enfants du Paradis", „Marsiliie- 
za“, „Roșu și negru**, „Daci toți 
tinerii din lume**, „Luptător*, din 
umbră**, „Oameni fără importan
ță0 etc.

Publicul spectator a primit cu 
bucurie Săptămîna fimului 
francez, ca pe o dovadă a tra
diționalei prietenii dintre pop rul 
romîn și poporul francez, ca pe 
o manifestare de preț pe lit a 
strîngerii legăturilor de amic fie. 
a schimbului de al^ri cultvr-'le 
și a colaborai! p șnxc



Superficialitate

i
ln toate organizațiile de bază 
U.T.M. se desfășoară, ori se 
apropie de sfîrșit, pregătirile în 
vederea alegerilor organelor de 
conducere. Acest eveniment 

constituie pentru organizațiile 
noastre de bază un prilej mi
nunat de a-și îmbunătăți acti
vitatea lor in toate domeniile, 
lată de ce am socotit util un 

i raid în raionul Huși, pentru a 
vedea în ce stadiu de pregătire 
se găsesc organizațiile U. T. M.

I din acest raion.

Un plan incomplect
Tov. Ștefan Pădurarii, prim se

cretar al comitetului raional 
U.T.M., se afla la sediu. Venise de 
pe teren de o zi, două și se pro 
gătea să plece din nou.

Fiindcă l-am găsit, consultăm 
împreună planul comitetului raio
nal U.T.M. în legătură cu alege
rile. Planul nu-i maro — două pa
gini jumătate.

Unele prevederi dovedesc preo
cuparea comitetului raional U.T.M. 
pentru antrenarea organizațiilor de 
bază U.T.M., a u tem iști lor în ac
țiuni folositoare, cu caracter edu
cativ și obștesc.

Așa, de pilda, s-a prevăzut ca 
în întîmpinarea alegerilor să se 
realizeze : 250 ha. izlaz și 3.000 
m. de șanț curățate, 25 poduri și 
podețe și 1000 m. șosea reparate, 
10.000 kg. fier vechi și 1500 sticle 
și borcane colectate, 10.000 kg. 
ghindă strînsă și 10.000 ha. plan
tate cu ghindă și plantarea a 
10.000 ha. cu plop. Sînt lucruri 
care merită toată lauda.

In schimb, despre ceea ce va 
face comitetul raional pentru în
tărirea activității organizațiilor de 
bază, pentru întărirea vieții de or
ganizație, planul nu prevedea ni
mic concret.

Unii se pregătesc
Am întîlnit in unele organizații 

rezultate care dovedesc chibzuință 
cu care cîteva prevederi au fost 
trecute in planul de muncă de 
care vorbeam mai sus. Utemiștii 
din Oltenești, de pildă, în intimpi- 
narea alegerilor au confecționat 
1000 de chirpiciuri necesari constru
irii unui adăpost pentru aparatul 
de proiecție cinematografică. La 
Cortun utemiștii au reparat un 
pod, un podeț și gardul oare îm- 
prejmuiește școala. La Zberoaia, 
fetele și băieții au curățat 10 ha. 
de izlaz, 300 m. de șanț și au re
parat două podețe. La Gu- 
gești au nivelat terenul din 
fața căminului cultural nou 
construit. Tot aici utemiștii au 
adus o mare contribuție la lămu
rirea celor 106 familii care au ve
nit recent în întovărășire, din
tre care 15 sint. tinere. In or
ganizațiile de bază din sa
tele pomenite și încă în câteva, 
pe lingă cele arătate s-a pus la 
punct evidența membrilor, s-au re
zolvat alte chestiuni necesare 
alegerile ar putea să înceapă.

Raionul stabilește 
date...

Despre munca dusă de 
comitetul raional U. T.M. 
Huși pentru ajutorarea 
oi ganizațiiior de bază
U.T.M. în pregătirea 
adunărilor generale 
de dări de seamă 
și alegeri U.T.M.

nu poate lucra. Asta așa este. Insa 
el are un comitet întreg de a că
rui existență parcă a uitat. La în
trebările instructorului raional, ca 
și la ale noastre, Robert Simo veni 
cu următoarele justificări :

— Alegerile U.T.M. nu se pot 
pregăti și organizația de bază nu-și 
poate desfășura activitatea fiind
că marți, joi și duminică — după 
un vechi obicei — sînt zilele în 
care băieții se întîlnesc cu fetele.

Intr-adevăr, justificare nu glumă.

0 delegație a Marii Adunări 
Naționale a R. P. Romîne 
a plecat In R. P. Polona

-nulul R. P. fe șeoali 
a părăsit Moinești,

Și

Da, alegerile ar putea să încea
pă. Mai corect, ar fi putut să în-

ceapă, fiindcă așa glăsuiește pla
nul comitetului raional : alegerile 
la sate vor începe în ziua de 15 
noiembrie.

Dar de la plan pînă la realizare 
este încă o leacă de drum. în 14 
organizații alegerile trebuiau să 
aibă loc în ziua de 15 noiembrie, 
în 11 organizații ele trebuiau să 
aibă loc în ziua de 16 noiembrie 
etc.. în așa fel îneît să se termine 
în toate organizațiile pînă la 25 
ale lunii. Dar vai, în privința 
planificarea se dovedește a fi 
iluzorie. Motive ? Cîte vrei !

asta 
tare

Cîteva „surprize**
Drînoeni — este denumirea unui 

tîrg de la marginea, raionului și 
a țării.

Secretarul oomitetului comunal 
era un băiat oare a plecat din sat 
încă de astă vară. Apoi, secretar 
al organizației a fost Cornelia Cio- 
banu. Nici ea nu mai este aici. S-a 
măritat și a plecat.

Adunări nu au ținut utemiștii 
aceștia de prin luna mai. De vreo 
altfel de activitate nici nu poate 
fi vorba.

Propagandist a fost numit, nu se 
știe prin ce împrejurare, Roman 
Gherasim — colector al D.C.A. 
care toată ziua este pe drumuri 
și numai de învățămîntul politic de 
organizație nu se poate ocupa.

Despre alegeri, nu se știe nimic. 
Nici Gh. Cristea, membru în bi
roul organizației U.T.M, din tirg, 
nu poate spune un cuvînt despre 
activitatea organizației. Față de 
acest „stadiu de pregătire" a ale
gerilor tov. Ștefan Păduraru ră
mîne surprins :

— Cum se poate ? Pe aici a fost 
ioar instructorul raional Gh. Ale
xandru I

Da, pe aici a trecut acest ins
tructor raional. El insă era nou, 
la prima ieșire pe teren. Nu a 
fost lăsat aici decît 4-5 zile, nu a 
fost nici ajutat, apoi a fost trimis 
In sectorul Răducăneni.

Iată ce înseamnă să nu te gîn- 
dești cum să ajuți concret organi
zațiile de bază în pregătirea ale
gerilor.

In Ioc de concluzie
Prin urmare este limpede că 

pregătirile pentru alegeri în raio
nul Huși nu sint de fel mulțumi
toare. Cîteva rezultate se văd. Ele 
sînt insă mult prea puține pentru 
a putea compensa modul superfi
cial în care muncește comitetul 
raional pentru pregătirea organi
zațiilor de bază în vederea ale
gerilor.

Activiștii comitetului raional, 
începînd cu prim secretarul și ter- 
minind cu instructorii raionali, se 
duc foarte des pe teren. Stau în 
sate chiar și saptămîni întregi, 
întrebarea este însă ce fac pe te
ren, cum ajută practic organiza
țiile de bază să se pregătească 
în vederea alegerilor. Și, din ne
fericire, tov. Gh. Alexandru nu-i 
singurul care nu-și face cu nim.c 
simțită prezența în organizațiile 
de bază.

Cu foarte puține excepții și cei
lalți activiști lucrează superficial. 
Constată lipsuri, fac informări 
scrise despre ele dar nu iau mă
suri concrete pe loc. Activiștii 
care fac doar pe constatatorii 
lipsurilor în organizațiile de bază 
nu sînt trași la răspundere, nu 
sînt controlați îndeaproape și în- 
vățați — dacă nu știu — cum să 
ajute organizațiile de bază.

Tov. Ștefan Păduraru și tov. 
D. Bran, secretar regional care 
răspunde de raionul Huși, cunosc 
toată această situație. Le rămîne 
numai să ia măsurile cuvenite îm
preună cu comitetul raional pen
tru ca organizațiile de bază să 
fie ajutate concret în pregătirile 
ce le fac în vederea alegerilor.

Cînd au totuși de gînd să 
aceste măsuri ?!

La invitafia Seimuliri R. 
Polone marji seara 
Capitala plecînd spre Varșovia 
o delegație a Merii Adunări Na
ționale a R.P. Romîne care va 
face o vizită în R.P. Polonă.

Din delegație fac parte depu
tății : Constantin Pîrvules.u, 
membru al Biroului Politic a! 
C.C. al P.M.R., președintele Ma
rii Adunări Naționale conducă
torul delegației, Ion Barna, prim- 
secrotar al Comitetului raional 
Petroșani al P.M.R., Petre Dră- 
goescu, director general în Mi
nisterul Invătămîntuiui și Cul
turii, Isac Martin, prim-secre- 
tar al Comitetul regional Timi
șoara al P.M.R., acad. Mihai 
Beniuc, prim-secretar al Uniunii 
Scriitorilor, Constantin M. San
du, președintele Comitetului exe
cutiv al Sfatului popular regio
nal Pitești, dr. Tiberiu Andra- 
sofszky, rectorul Institutului, me- 
dico-farmaceutic din Tg. Mureș, 
Evghenie Nicolaev, secretar al 
Comitetului regional P.M.R. Su
ceava, Maria Chi(u, învățătoare

■la elementară . Cîmpeni-
,regiunea Bacău, Ion 

Lixandru, maistru sondor la 
schela B.erca, regiunea Ploești 
și Nicol ae liucutf'ami, președin
tele gospodăriei agricole yoleeti-' 
ve „Fllimon Sîrbu“ din regiunea 
Constanța.

La plecare în Gara de Nord, 
membrii delegației Marii Adunări 
Naționale au fost salutați de to
varășii Emil Bodnăraș, Al. Dră- 
ghici, Aurel Mălnășan, adjunct al 
ministrului Afacerilor Extprne, 
precum și de numeroși deputați 
ai Marii Adunări Naționale a R. 
P. Romîne. A fost de față Janusz 
Zambrowicz, ambasadorul R. P. 
Polone la București și membri ai 
ambasadei.

★
Tn cursul după amiezii, mem

brii delegației parlamentare ro
mîne au făcut o vizită la Amba
sada R. P. Polone unde au fost 
întîmpinati de ambasadorul Ja
nusz Zambrowicz și membri ai 
ambasadei cu care au avut o con- 
vorhire prietenească.

Deschiderea „Săptămînii
filmului francez“

ia

C. SLAVIC 
corespondentul „Scînteii tine- 
retului** pentru regiunea Iași

In sala Patria a avut loc 
marți seara festivitatea de des
chidere a „Săp-tămînii filmului 
francez** organizată sub auspi
ciile Institutului romîn pentru 
relațiile culturale cu străinătatea 
și Direcției generale a cinemato
grafiei din Ministerul Invăță- 
mîntului și Culturii.

La festivitatea de deschidere 
au participat acad. Atanase 
Joja, ministrul învățământului și 
Culturii, acad. M. Ralea, preșe
dintele ■ I.R.R.C.S., Constanța 
Crăciun, C. Prisnea și C. Nicuță, 
adjuncți ai ministrului Invăță- 
mintului și Culturii, Al. Lăzărea- 
nu, adjunct al ministrului Afa
cerilor Externe, M. Macavei, pre
ședinte de onoare al I.R.R.C.S.. a- 
cad. St. S. Nicolau, vicepreședinte 
al grupului parlamentar pentru 
relații de prietenie romîno-france- 
ze, Al. Buican și O. Livezeănu, 
vicepreședinți ai I.R.R.C.S., oa
meni de știință, artă și cultura, 
un numeros public.

A luat parte delegația de ci
neaști francezi în frunte cu Ro
bert Maurice Cravenne, delega
tul general al „Unifrance-fi!m“.

In împărăția FOTBALULUI
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O cauză „obiectivă
La Răducăneni, Gh. Alexandru a 

venit în ziua de 22 octombrie. Tot 
așa, singur. A găsit aici pe secre
tarul comitetului comunal Robert 
Simo, un băiat cu experiență, cu 
multă putere de muncă, dar care 
în ultima vreme s-a delăsat în
tr-un mod cu totul inexplicabil.

Robert Simo se plînge că singur

De la Uniunea Scriitorilor din R. P. R.
In ziua de 15 noiembrie a avut 

loc la Casa Scriitorilor „Mihail 
Sadoveanu" ședința Comitetului 
de conducere al Uniunii Scriitori
lor din R.P. Romlnă. Comitetul a 
luat in discuție activitatea Uniunii 
Scriitorilor în perioada de la pri
mul Congres al Scriitorilor pînă în 
prezent, analizind situația creației 
originale și condițiile pentru dez
voltarea ei și in primul tind a li
teraturii cu tematică de actualitate.

După ample dezbateri, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă de cri-

tică obiectivă și constructivă, de- 
monstrînd unitatea frontului nostru 
literar, a fost adoptată în unani
mitate o hotărîre privind munca 
Uniunii Scriitorilor. In centrul a- 
tenției Uniunii Scriitorilor, se spu
ne în hotărîre, stă lupta pentru 
dezvoltarea mai departe a literatu
rii noi, realistsocialiste, care să 
oglindească în mai mare măsură 
actualitatea, viața și munca po
porului n-ostru pentru socialism 
pace.

jf

Tineri și tinere germani din Cisnădioara, regiunea Stalin, 
în frumoasele lor costume naționale.

A fost de fată Jean Deciry, în
sărcinat cu afaceri ad-interim al 
Franței la București.

Cuvintul de deschidere a fost 
rostit de Al. Buican, vicepreșe
dinte al I.R.R.C.S.

George Macovescu, director 
general al cinematografiei a vor
bit despre semnificația organi
zării „Săptămînii filmului fran
cez" în dezvoltarea relațiilor de 
prietenie dintre popoarele romin 
și francez.

Robert Maurice Cravenne a a- 
dus publicului din tara noastră 
un călduros salut dini partea ci
nematografiei franceze și a Pa
risului.

Artisa Michel Morgan a 
mulțumit în limba romînă pen
tru primirea călduroasă făcută 
delegației de cineaști francezi.

A fost prezentat apoi docu
mentarul „Lumea tăcerii", dis
tins cu Marele Premiu „Palme 
d’or" la Festivalul internațional 
al filmului de la Cannes, 1956. 
înainte a rulat filmul artistic de 
scurt metraj „Balonul roșu".

Filmele s-au bucurat de o căl
duroasă primire din partea asis- 
teriței.

Record de operativitate 
cinematografică

Reporterii cinematografici 
un bătut un record de operati
vitate. Aparent nu s-a intim- 
plat nimic deosebit. Ca de o- 
bicei, colegii noștri de la ci
nematografie au fost prezenți, 
în exercițiul funcțiunii, la des
chiderea Săptămînii filmului 
francez. Așa cum, de altfel, 
ne-a-m obișnuit să-i intilnim la 
toate manifestările importante. 
De astă dată, s-a petrecut însă 
ceva ce a depășit Cadrul obiș
nuitului. Ce anume ?

Spectatorii au vizionat fil
mul. Odată cu ultima imagine 
ei se pregăteau să-și părăseas
că locurile. Dar pe ecran a în
ceput să ruleze o ediție spe
cială. Spre mirarea tuturor, 
erau aspecte de la deschiderea 
Săptămînii filmului francez 
aspecte înregistrate pe peliculă 
cu mai puțin de doua ore îna
inte. Surpriza — trebuie să 
recunoaștem — a fost tuturor 
pe plac.

Felicitărilor noastre le adău- 
găm o doleanță : operativita
tea să fio permanentă.

(Urmare din pag. l-a)

cu „realitatea mizerabilă** pe care 
o disprețuiesc și o desconsideră. 
Marele scriitor intuia in această 
povestire un fapt pe care scribii 
capitalismului încearcă să-l as
cundă din răsputeri: ambele ten
dințe reprezintă o unică orien
tare. Este orientarea către edu
carea studenților într-un sipirit 
antiștiințific, dar, mai ales, 
anticomunist, deoarece tinde să 
fermeze viitori specia iști lipsii de 
răspundere morală, executanți me
canici ai unor operații — inde
pendent de corelațiile, consecin
țele și scopurile lor, unelte docile 
pentru promovarea unor cercetări 
subordonate politicii agresive, ne
raționale și antiumaniste. Acea
stă orientare (in oricare din cele 
două modalități s-ar manifesta) 
tinde să-l transforme pe viitorul 
intelectual într-un om iresponsa
bil. Sint 150 de ani de cînd He
gel, în cîteva pagini seînteietoare 
din „Fenomenologia spiritului**, 
considera un astfel de intelectual 
drept o „inteligență rămasă in 
stadiul animalității**, drept un 
„animal intelectual4* care „joacă 
cu el însuși o comedie** — și 
„practică împreună cu ceilalți o 
înșelătorie mutuală**. Procesul in
structiv — educativ din institu
tele de învățămînt superior din 
S. U. A., trădînd adevărata res
ponsabilitate a adevăratului inte
lectual, oferă studentului o ase
menea perspectivă degradantă.

de învățămînt, înțelegem d o a- 
semenea afirmație este infirmată. 
0 infirmă însăși viața. Ea ne 
arată cum elementele general- 
umane din profilul moral al stu
dentului se concretizează, se 
particularizează, ipoarta puternic 
amprenta unei anumite instrucții 
și educații cu un nou conținut. 
Este evident că, în conformitate

acestui tip de student. Noua orîn- 
duire socială, pe măsură ce evo
luează, îl condamnă să dispară ca 
un parazit al vieții spirituale — 
pe care sănătatea corpului social 
il elimină, 
studenților 
mensiune 
morală.

Desigur,

Iar profilul moral al 
a cîștigat o nouă di- 
esențială: conștiința

varietatea de tipuri

Semnificativ este faptul că a- 
cest simț de răspundere nu pri
vește numai corectitudinea apli
cării unor formule, rigurozitatea 
unor calcule etc. — ci, în primul 
rînd, direcția și consecințele so
ciale ale activității intelectuale. 
Semnificativ este de asemenea 
faptul că acest simț de răspun
dere izvorăște nu numai din elan
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Scopul

Printre tinerii de la uzina 
„Electro-putere" Craiova se pot 
auzi deseori discuții de felul 
acestora t

— Unde faci antrenamente ?
— La „Dinamo". Dar tu ?
— Eu la „Voința".
Nenumărați tineri muncitori 

sau funcționari din uzină oblș. 
nuiesc să practice sportul la 
alte colective sportive din oraș. 
Situația aceasta e cu atît mai 
nefirească cu cit la „Electro- 
putere" există totuși un colectiv 
sportiv, instructori salariați și 
voluntari și de asemenea exis, 
tă — e drept, însă, într-o mă. 
sură mai mică — echipament 
și materiale sportive.

Atunci cum se explică această 
situație ?

lipsa de disciplină pe teren, 
lipsurile de la lucru sta

Intr.un cuvînt pentru fotbal 
se face tot ce e posibil și chiar 
și ce pare imposibil. Fotbalul 
domină astăzi activitatea spor
tivă de la „Electro-putere" ai
doma unui împărat preamării 
și slăvit.

Cît despre celelalte discipll. 
ne sportive, aici lucrurile stau

acriueze in campionat în numele 
colectivului sportiv al uzinei 
Echipa n-are absolut nicio legă.- 
tură cu uzina. De la priițtapln* 
la ultima jucătoare — inclusiv 
rezervele, nu lucrează in uzină 
Să nu credeți cumva că în uzi 
nă nu lucrează fete. Nu. Nu 
este adevărat. $i nici nu 
poate spune că acestea 
dori ca în timpul liber

Cu o floare..
In luna mal, In uzină s-au 

organizat întrecerile spartachia- 
dei de vară a tineretului. Cu 
acest prilej, s-au desfășurat, e 
drept, cîteva înttlniri de fotbal 
și volei între secții iar un grup 
de tineri au participat la cî
teva probe atletice. Din situa, 
ții rezultă că la întreceri au 
luat ștartul 311 băieți și 53 de 
fete.

Ei bine din aceste rezultate 
membrii consiliului colectivului 
sportiv și.au făcut un titlu de 
glorie. Pe scurt, s-au culcat pe 
lauri. (De fapt, în ceea ce pri. 
vește autenticitatea cifrelor de 
mai sus se poate discuta. 
Foarte mulți tineri cu care am 
stat de vorbă ne.au relatat că 
nu au participat la întrecerile 
spartachiadei. Apoi, la finalele 
pe oraș ale competiției dintre 
„campionii" uzinei nu s-au 
prezentat decît... doi. Dintre 
care unul — Ghiță Pavel — 
organizatorul consiliului co.

Desen de NEAGU

★

Amintesc cele de mai sus, pen
tru că ici, colo, exemplare rare de 
la noi mai vorbesc deapre un pro
fil moral al studentului — în ge
nere, despre un ,,specific studen
țesc" ca ceva absoiut, ca o în
sumare de determinări atempo
rale și aspațlaîe. in occident, a- 
semenea afirmații sint Ia modă, 
exprimindu-se chiar și intr-o for
mă matematică : student = viață 
de boem + cultul științei dezin
teresate. Or. comparînd tend n- 
țele interne ale invățămintulul su
perior din țările capitaliste — cu 
tendințele umaniste ce-și găsesc 
concretizarea în sistemul nostru

cu interesele de clasă pe care le 
servește, o universitate poate for
ma — sau deforma, poate îndru
ma — sau dezorienta.

Am ținut să amintesc cele de 
mai sus și din alt 
Adesea, în 
atunci cind 
bări esențiale a 
studenților puterea clasei munci
toare, ne referim exclusiv la îm
bunătățirea condițiilor de viață și 
de muncă —- și subapreciem un 
alt aspect esențial: regimul de
mocrat-popular a făcut ca. mun
ca studenților să corespundă mai 
deplin esenței ei. Și aceasta, prin 
faptul că învățămîntul nostru îi 
înarmează pe studenți cu o me
todă de muncă care face posibilă 
cunoașterea științifică — și tot
odată, le stimulează și înlesnește 
munca de creație, le lărgește per
spectiva și le ridică spiritul de 
răspundere morală. Tocmai aceste 
„repercursiuni morale'* ale schim
bărilor din structura invățămîn- 
tului nostru superior ne permit 
ca — prin comparație cu cele ară
tate In prima parte și sprijinin- 
du-ne pe fapte care sînt la în- 
demîna oricui — să descifrăm 
„noul** care se dezvoltă impetuos 
în institutele noastre de învăță
mânt superior. In ce constă acest 
„nou" ? S-a terminat cu epoca 
„studenților — claponi". Institu
tele noastre de învățămînt supe
rior au încetat să mai fermeze, în 
serie, „animale intelectuale". Fa.p- 
tul că în țara noastră prinde viață 
idealul marelui Octombrie — a în
semnat o lovitură capitală dată

cc-fisiderent. 
ședințe de U.T.M., 

subliniem ce schim- 
adus în viața

studențești nu ipoate fi simplifi
cată excesiv. Dar este evident 
că tipul de student caracteristic 
pentru învățămîntul nostru supe
rior este cel cu o înaltă conștiință 
morală, adică avînd înțelegerea 
răspunderii morale pentru munca 
și conduita sa — față de socie
tate, față de clasa muncitoare, 
față de popor. Toți factorii care 
activează în învățămîntul supe
rior (cadre didactice, organizația 
de partid, organizații de masă) 
concură către formarea unor stu
denți cărora nu le este de loc in
diferent în slujba cui pun munca 
și activitatea lor creatoare —, 
care se ridică la înțelegerea po
litică a locului și rolului muncii 
lor în ansamblul vieții sociale, 
în procesul de construire a noii 
orînduiri.

Parafrazîndu-1 pe Makarenko, 
putem spune — „Cu cît e mai 
larg colectivul pentru a cărui 
soartă omul simte o răspundere 
morala personală, cu atît e mai 
dezvoltată conștiința lui mo
rală**. De aceea este atît de im
portantă munca pe care o des
fășoară organizația U.T.M. pen
tru ca să dezvolte, în cadrul 
grupelor U.T.M., spiritul de răs
pundere al fiecărui student pen
tru întreaga grupă și al întregii 
grupe pentru activitatea fiecă
rui student în parte. Dezvoltarea 
simțului de răspundere față de 
grupă, an, facultate, institut, 
sint, în fond, momente ale pro
cesului de formare a unui viitor 
intelectual cu un puternic simț 
de răspundere fa|ă de societate.

cu totul altfel, 
tivului sportiv, 
reți, există un , 
cute aici zilele, orele și locul 
unde cele 12 (?) secții ale co
lectivului sportiv își vor desfă. 
șura activitatea. Graficul acesta 
a văzut lumina zilei acum vreo 
cinci-șase luni de zile. S.au pla
nificat atunci numărul oameni, 
lor care să activeze în cadrul 
secțiilor, responsabilii, instruc. 
toril și antrenorii acestora. De 
planificat s-a planificat. Dar s-a 
rămas doar cu aceasta.

Astăzi pe Ungă fotbal șl nu
mai sub aripa lui protectoare 
își mal trăiesc viața de pe o zi 
pe alta ca niște cenușărese. o 
echipă de volei, cîțiva boxeri, 
popicari și jucători de tenis de 
masă,. Aceștia, . reprezentanții. 
unor secții ctndv'a pornite spre 
lucruri mari, ■ - - - 
de colăctiv ____
Au la dispoziție niște, rămășițe 
de materiale și echipament 
sportiv. Lipsesc sălile de antre. 
nament. (Există, e drept, o să- 
liță pentru antrenamentele bo. 
terilor. în zilele cînd plouă 
însă, aceștia sînt nevoiți să-și 
întrerupă antrenamentele în 
sală, deoarece, lipsește o parte 
din acoperiș plouă ca afară. 
Materiale în valoare de mii de 
lei putrezesc astfel în mod lent 
dar sigur).

Evident e mult mai greu să 
t’e ocupi de creșterea și forma, 
rea unei echipe, a unor spor, 
tivi. Și pentrucă de ochii lumii 
trebuia pe Ungă fotbal să e. 
xiste și alte activități, consiliul 
colectivului a găsit o soluție 
originală Pur și simplu a „an
gajat" o echipă, o întreagă e- 
chipă de volei feminină care să

La 
pe............. ,
grafic. Sînt tre.

sediul colec. 
unul din pe-

meargă în excursii, să joarc 
volei, tenis de masă sau șah 
Din păcate însă aici se cinste
ște doar fotbalul. Așa se face 
de pildă că anul acesta nicio 
tinără, nici un tindr n-a cuce, 
rit insigna G.M.A.

Nu numai planuri
Secretarul comitetului U.T.M 

tov. Gh. Baballcu, ne-a spus, 
încă de la Începutul discu. 
(iei :

— Chiar zilele trecute am fă
cut un plan în legătură cu cu 
tivitateâ sportivă...

Deocamdată, comitetul U.T.M 
de la „Electro.putere" face piu 
nuri. In rest. în domeniul acti
vității sportive, aproape nimic.

f
?1 lectivului. Vrînd nevrînd acesta 
“ a devenit peste noapte „cam.

pion" al uzinei și a luat șt ar. 
tui la întreceri. Era doar onoa. 
rea uzinei în j0C):'A)

De atunci despre activitatea 
sportivă de masă nu s.a mai 
pomenit absolut nici un cu
vînt. Doar acum, cu prilejul re. 
organizării colectivului sportiv 
și a reînscrierii membrilor, 
se mai aduce vorba despre 
sportul de masă.

După cum se vede e cazul să 
amintim tovarășilor de la „E. 
lectro-putere" că, cu o floare nu 
se face primăvară sau, cu a. 
mintirea celor 354 (?) tineri an. 
trenați la spartachiada de vară 
nu se poate vorbi nu numai de 
glorie și succese dar nici de 
o modestă activitate sportivă 
de masă

Un împărat și mai 
multe cenușărese

Dacă se poate vorbi totuși 
ceva de sport la uzina „Electro- 
putere" atunci trebuie vorbit 
numai despre fotbal. Fotbalul a 
devenit pasiunea, viața și spe. 
rdnțele consiliului colectivului 
sportiv.

$î ce nu se -face aici pentru 
fotbal ? S.a hotărît, și bine în
țeles s.a și făcut, fuzionarea cu 
echipa colectivului „Flamura 
Roșie" Scopul ? Obținerea (noi ? ...................
i.am spune acapararea) locului •

S&fSSGi Consfătuirea privind dezvoltarea 
atieiismuiui in școli
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tare ale realității și totodată, ce- dezvoltă, 
rințelor clasei înaintate. Acest 
ideal încetează a mai fi un fel 
de Lohengrin, care-ți oferă solu
ții cu condiția să nu 4 cercetezi 
cine e, care e rostul și eficaci
tatea lui. Este idealul caracteri
zat astfel de genialul Marx: 
„Noi nu ne prezentăm în fața 
lumii ca niște doctrinari cu un

principiu 6ou : iată adevărul, 
cădeți in genunchi in fața lui/ 
Noi dezvoltăm lumii noi princi
pii, din propriile ei principii. 
Noi nu-i spunem: renunță la 
luptele tale, ele sint o prostie; 
noi Iți vom da adevărata lozincă 
de luptă. Noi ii arătăm doar 
pentru ce luptă de fapt și con
știința aceasta este un lucru pe 
care lumea trebuie să și-1 Însu
șească vrind-nevrînd". Iată cum 
idealul pe care ti capătă studen
ții prin situarea lor fermă pe 
poziții marxist-leniniste (deter
minată de cursurile de științe 
sociale — dar nu numai de a- 
cestea), nu este un ideal utopic, 
ci științific — de aceea realiza
bil. Munca pentru realizarea lui 
încetează de a mai fi deșartă 
— și devine eficace. Ințelegind 
că lupta pentru socialism este 
de fapt o consecință necesară, 
inevitabilă, a mersului obiectiv 
al istoriei, studenții înțeleg 
că munca lor, numai ca o părti
cică din activitatea revoluționară 
a maselor conduse de P.M.R. 
pentru construirea socialismului, 
poate fi socialmente utilă, 
eficace, poate avea sens și va
loare. Conștiința morală se do- 

fâctor ce 
muncii

î 
a

reprezentanții Tocmai de aceea credem că 
pornite sjtire timpul să treacă la fapte, 

‘pint părăsiți acum, . Acum recent în legăiui “ 
aproăpe cu totul. te'irgtnizarea colectivului 

și reînscrierecț 
făcut din nou ■’■t

itură cu
— ------------ -------_ ifior.

tiv și reinscrierea. membrilor 
s-a făcut din' nou urt^ plan. Tre
buie sa. le reamintim însă tova. 
rășilor de la „Electro-putere" că 
numai cu planuri, grafice și 
situații activitatea sportivă 
nu va înflori niciodată. Tre- 
buie organizatori pricepuți și - 
entuziaști. E nevoie de o mun. 
că serioasă, concretă,^ perseve
rentă care să antreneze masa 
tinerilor. Condițiile care sînt — 
și care vor fi tot mai bune — 
constituie o bază pentru o acti. 
viiate sportivă de masă intensă 
Și tinerii doresc aceasta din tot 
sufletul. Colectivul sportiv,, co
mitetul de întreprindere și mH 
ales comitetul U.T.M. au-dato
ria să sprijine din toate pute, 
rile dorința tinerilor de la ,,E- 
lectro.putere".

AL. PINTEA

e

i

campionat). Pentru fotbal s-a » 
făcut o „chetă" printre munci- î 
tori. (Era nevoie de bani pen. * 
truca tov. Ion Amărășteanu. •. La tehnicianul colectivului că ce . trjcaut° cons$u£a\) țl£ă 
deplaseze la București. Trebuia • n:zată șa aranjeze urgent transferarea-. iui dult^rii ș. U.C.f S tivind 

'■ de!n0,f°rea atletismului tn fcoU. 
auF h^n/i Vna din cele mai interesante pro-

o^ltr^'mese lâ ^’estaur^te -iPUneri ,ăcUte cu acest Pri,ei es,e 
II ' iaceea de a se institui insigna defotbaliștilor li se iartă toate atlet școlar in trei grade Aceasta 

insignă ar avea darul să antre
neze în practicarea atletismului 
elevi din toate școlile, pregătindu-i 
pentru sportul de performanță. 
Mai mulți profesori de educație fi. 
zică au arătat că este necesar să 
se amenajeze noi terenuri de sport 
și piste de atletism, să se confec. 
ționeze material sportiv, sulițe,

și entuziasm tineresc, ci tot
odată din luciditatea gîndirii.

Formînd — printr-un proces 
extrem de complex și contradic
toriu — o asemenea conștiință 
morală bazată pe deplina luci
ditate intelectuală, sistemul nos
tru de învățămînt superior a
reușit să rezolve acea problemă 
cardinală în care H. Taylor ve
dea impasul practicii educației 
americane: studenții noștri po
sedă un sistem de convingeri, 
de credințe solide și coherente. 
In asemenea condiții, îndoiala 
metodologică — proprie muncii 
intelectuale — nu se transfor
mă in scepticism; înțelegerea 
relativității cunoștințelor umane 
nu devine subiectivism șl re
lativism. în asemenea condiții, 
încrederea în realizarea idealu
lui, se transformă în atitudine
activă, militantă, pentru că
un ideal care se bazează pe
mersul înainte al societății, care 
izvorăște din viață — sporește 
energia. Tocmai un asemenea 
ideal este idealul pe care-1 pro
movează învățătura marxist-Ie- 
ninistă și care însuflețește mun
ca studenților noștri. Studiul 
științelor sociale in institutele 
noastre de învățămînt superior, 
ii face pe studenți să înțeleagă 
că filozofia marxist-leninistă nu 
confecționează scheme apriorice, 
nu plăsmuiește planuri de viitor 
fantastice și neîntemeiate — ci 
deduce idealul său din însăși 
dezvoltarea realității, promovea
ză un ideal care corespunde ln- 
trutotul tendințelor de dezvol. este „noul" care crește și se leotiv".

loare. Conștiința 
vădește astfel un 
rește eficacitatea 
lectuale.

spo- 
inte-

★
Este drept că cele spuse 
--7-- exclusiv

__  __ mal 
înainte se referă exclusiv la 
ceea ce este caracteristic, esen
țial, pentru profilul moral al 
studenților noștri. Dar acesta 

i“

' Dezvoltarea conștiin
ței morale a studenților este de
sigur un proces complex, care 
se desfășoară — luind aspec
te dintre cele mai variate
— sub ochii noștri. In acest 
proces, unii studenți se dovedesc 
insuficient de receptivi la influ
ențele educative pe care le exer
cita institutul. Dar nu despre a- 
cești studenți este vorba in pre
zentul articol. Activitatea stu
denților capătă tot mai mult un 
sens, un conținut și poartă tot 
mai puternic amprenta unei înal- 
te conștiințe morale. Aceasta

’ conștiință morală țâre se dez
voltă continuu — este cea mai 
importantă consecință pe care o 

i apș asupra muncii studenților, 
' procesul de prefaceri revoluțio
nare prin care trece țara noas- 
stră. Ea este o expresie vie a su
periorității orînduirii democrat
pop ui are.

In încheiere, țin să revin asu
pra precizării de la început. 
N-aș dori ca, din prezentul arti
col, să se înțeleagă că aș consi
dera trăsăturile morale la care 
m-am referit — drept exclusive. 
Dimpotrivă, de multe ori ele se 
găsesc îmbinate cu alte trăsă
turi care frînează progresul mo
ral și intelectual. Asupra unor 
aspecte negative din profilul mo. 
ral al studenților vom mai re
veni. Deocamdată, am vrut nu
mai să subliniem o idee: regi
mul democrat-popular a adus 
studenților noștri nu numai că- 
minuri, cantine, burse, labora
toare etc., ci, totodată, a favori
zat dezvoltarea unor calități in
telectuale, a unor trăsături mo
rale, a unei înalte conștiințe 
morale. De aci decurge și sar
cina importantă a organizației 
U.T.M. de a contribui la dezvol
tarea și adincirea continuă a 
conștiinței morale a studenților. 
In permanență, fiecare student 
(de altfel, ca și fiecare intelec
tual) are de urmai luminoasa 
pildă vie de conștiință morală
— pe care o oferă partidul co
muniștilor, partid numit intr-un 
mod atît de sugestiv de către 
A. Gramsci — „intelectualul co-

greutăți cu mijloace proprii per.tru 
a se putea organiza cit mai multe 
concursuri. De asemenea s-a cerut 
ca stadioanele diferitelor cluburi 
și colective mari să fie deschise 
orietnd elevilor dornici să practi. 
ce atletismul. 0 altă măsuri ,m. 
portantă ar fi participarea antre. 
norilor de atletism la act-vtt-lea 
colectivelor sportive școlare.

Președintele Comisiei centrate 
de atletism, too. Mihai Flores.u. 
In cuvintul său. a arătat că cf'e. 
tlsmului trebuie să i se creeze o 
largă bază de masă în școli de 
unde să promoveze neîncetat ele. 
mentele fruntașe ale acestui sport., 

(Ager preș)

Acad. G. OPRESCU despre 
dezvoltarea muzeelor noastre

tNTR-VN SINGUR CEAS. SE 
PERINDA PRIN SĂLILE Ml - 
ZEULUI DE ARTA ALR.P.R 
MAI MULȚI VIZITATORI DE 
CIT AVEA PINACOTECA 
STATULUI tNTR-VN AN IN- 
TREC. Vin aici țărani din 
Moldova și din Muntenia cu 
neveste, din proprie inițiativei, 
neorganizați. La Cluj,, muzeu' 
va căpăta probabil palatul 
Banfy. La Craiova, la lași, la 
Oradea, la Orașul Stalin și la 
Tg. Mureș activitatea muzeelor 
atrage atenția a mii și mii de 
oameni.* Activitatea muzeistica 
a atins in anii puterii populare 
un nivel cum nici nu ne-am fi 
putut închipui vreodată — 
și-a încheiat declarația sa acad, 
prof. Gh. Oprescu.

(Urmare din pag. l-a) 

prietatea poporului. Muzeul de 
Arta al Republicii instalat în 

este încă 
ca spațiu

Palatul R.P.R. nu 
destul de suficient 
pentru a cuprinde toate colec
țiile. Abia după ce va fi re
parată aripa distrusă de bom
bardament se va realiza și a- 
ceasta. Nu trebuie uitat că aici 
se află 5.000 lucrări de artă 
națională, 2.000 de lucrări de 
artă universală și zeci de mii 
de gravuri, desene etc. Muzeul 
Bruckenthal a fost reparat, s-au 
cheltuit milioane ; astăzi el 
este un muzeu admirabil cu 
mii de vizitatori. Iar pentru că 
e vorba de vizitatori, să vă 
dau și-o cifră convingătoare :

Comemorarea lui Charles Fourier
Cu prilejul împlinirii a 120 de 

ani de la moartea lui Charles 
Fourier, unul dintre cei mai de 
seamă reprezentanți
mului utopic, a avut loc. în sala 
de ședințe a Academiei R.P. Ro
mine, o ședință comemorativă 
organizată de secția de științe

ai socialis-

economice, filozofice și furidict 
a Academiei.

Cu acest prilej au prezemat 
comunicări prof. univ. Gr. Mîa- 
denatz despre „Opera econo:>-că 
a lui Charles Fourier" și prof, 
univ. Dan Bădărău despre „So
cialismul utopic al lui Cha Ies 
Fourier". <

înhumarea acad. Q. h/urnu
La cimitirul Bellu din Capitala 

a avut loc marji după-amia- 
ză înhumarea academicianu
lui George Murnu. Au fost 
de fată numeroși academicieni și 
alți oameni de știință și cultură.

La catafalcul defunctului au 
luat cuvintul academicienii lor- 
gu Iordan, în numele Prezidiului 
Academiei R.P. Romîne, Tudor 
Vianu, D. Panaitescu-Perpessi-

cius, prof. Radu Vulpe, din par
tea Institutului de arheologie al 
Academiei R.P. Romine și A. Lă- 
zărescu, director general adjunct 
în Ministerul Invătămîntulu; și 
Culturii, care au subliniat perso
nalitatea defunctului, meritele 
sale în domeniul culturii și litera
turii romîne.

(Agerp'res)



Convorbirea lui N. S. Hrușeiov
cu corespondentul agenției americane

A. Novotny ales președinte 
al Republicii Cehoslovace

United Press, Henry Shapiro
MOSCOVA 19 (Agerp.es). - 

TASS transmite : Henry Shapiro, 
corespondentul principal la Mos
cova al agenției ' americane Uni
ted Press, l-a rugat pe N. S. 
Hrușciov, prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S., să-l primească in ve
derea unei convorbiri. La 14 no
iembrie N. S. Hrușciov l-a primit 
pe corespondentul american și a 
avut o convorbire cu el.

Iată mai jfis unele din întrebă
rile puse de H. Shapiro și răspun
surile lui N. S. Hrușciov.

H. SHAPIRO: Avind în vedere 
declarațiile dv. cu privire la 
problemele literaturii și artei, aș 
vrea să întreb dacă în Uniunea 
Sovietică este posibilă dezvolta
rea a diferite școli în . domeniul 
literaturii și artei ?

N. S. HRUȘCIOV: în primul 
rînd trebuie clarificat ce înțele
geți prin termenul „școală". Evi
dent, in concepția dv. „școala" 
este un anumit curent in litera
tură și artă. Dar ce est? un cu
rent ? Este oglindirea intereselor 
unor pături anumite ale popu
lației. Ziariștii burghezi spun de 
obicei: la noi tn S.U.A., la noi 
în Anglia, la noi tn Franța, e- 
xistă cele mai variate școli și 
curente în rîndurile literaților, în 
rîndurile oamenilor de artă. Da, 
la dv., de exemplu, în S. U. A. 
există burghezie, dar și ea este 
neomogenă — există burghezia 
monopolistă și există mica bur
ghezie. Sau luați intelectualitatea. 
O parte a intelectualității aderă 
mai mult la clasa muncitoare, la 
poporul muncitor. Alta — deser
vește marile monopoluri. Fiecare 
clasă și pătură socială, are spe
cificul ei, curentul său. Firește, 
că în toate acestea, există o sin
gură împărțire principală a so
cietății burgheze — împărțirea ____ T. _
în exploatatori și exploatați. ceastă influență este nu numai

Statul nostru sovietic există posibilă, ci și inevitabilă, deoa- 
de 40 de ani. Ttnărul sovietic de rece pe o parte însemnată a 
astăzi poate vedea ce este un globului există încă state capita- 
capitalist numai la spectacole. liste.

Astăzi trebuie să creăm un „per
sonaj” pentru ca el să-și repre
zinte un capitalist în carne și în 
oase, deoarece oamenii sovietici 
nu vin în contact cu capitaliștii. 
Ei lucrează în fabricile și uzinele 
lor, totul le aparține lor, poporu
lui. Schimbările care s-au petre
cut în viața țării noastre își pun 
amprenta și asupra psihologici 
oamenilor sovietici, asupra con
cepțiilor lor despre viață și 
despre evenimentele care au loc, 
asupra relațiilor dintre ei.

De aceea în literatura noastră, 
în arta noastră, nu există și nici 
nu pot exista nici un fel de 
alte curente decit curentul so
vietic

Prin curent înțelegem oglindi
rea intereselor anumitor clase și 
pături ale societății. Un astfel de 
curent are o anumită bază ma
terială și de aceea are. așa zi- 
cînd, dreptul la existență. In 
Uniunea Sovietică nu există clase 
și pături antagoniste. In țara noa
stră există o societate socialistă 
monolită; la noi există numai oa
meni ai muncii. Prin urmare oa
menii sovietici, oamenii noștri de 
literatură și artă nu au nevoie 
să creeze diferite curente ostile 
între ele. literatura și arta noa
stră sînt indisolubil legate de 
viața poporului și trăiesc viata 
lui, interesele lui. Ați putea să 
ne întrebați: atunci împotriva 
cui luptăm pe frontul ideologic ? 
Procesul educației comuniste a 
omului nu are loc la semnul unei 
baghete magice; el este procesul 
unei lupte în dezvoltarea culturii, 
în formarea concepției despre 
lume a omului sovietic. Orienta
rea sănătoasă luptă împotriva 
manifestărilor negative, împotri
va rămășițelor burgheze, împo
triva influenței burgheze. Și a-

care elaborează nu numai pla
nuri militare, ci și planuri de 
luptă Împotriva mișcării munci
torești, împotriva mișcării de e- 
liberare națională. Ip această 
acțiune socialiștii de dreapta sint 
complicii capitaliștilor. Luați-1 
de pildă pe „socialistul" Spaak 
— cl este o adevărată comcară 
pentru capitaliști. Să ridici tn 
slăvi și să aperi interesele mari
lor monopoluri prin gura unui 
socialist! Ce poate îi mai comod 
pentru imperialiști! De fapt, 
N.A.T.O. este o organizație a 
marilor monopoluri, secretar al 
acestei organizații fiind un „so
cialist" care duce politica mono
polurilor.

Burghezia consideră că numai 
ea are dreptul să se unească, 
să-și creeze organizații proprii. 
Dacă însă clasa muncitoare tși 
creează organizații proprii, dacă 
oartidele comuniste • și muncito
rești își trimit reprezentanți la o 
conferință, aceasta, vedeți dv., în
seamnă că se întrunesc complo
tiști. Nu. domnilor, acestea sînt 
Întruniri a’.e reprezentanților pu
ternicei clase muncitoare, întru
niri ale reprezentanților puternicei 
mișcări comuniste.

H. SHAPIRO: Există, după 
părerea dv., in momentul de 
față simptome ale unei atmosfere 
premergătoare războiului ?

N. S. HRUȘCIOV: Cred că

fn momentul de față nu există 
o astfel de atmosferă premergă
toare războiului.

H. SHAPIRO: Această atmos
feră nu există în relațiile din
tre țările capitaliste, sau in an
samblu ?

N. S. HRUȘCIOV: Nu numai 
între țările capitaliste, ci și in 
ansamblu, intre țările capitaliste 
și cele socialiste. Imperialiștii a- 
țîță în med artificial psihoza 
războinică. Dl. Dulles depune 
eforturi deosebite în acest sens. 
Politica sa „la marginea războ
iului*'. constă tn dorința de a 
ațîța tot timpul psihoza război
nică, totuși aceasta nu-i reușeș
te în întregime deoarece rapor
tul de forțe este în prezent de 
așa natură incit însuși dl. Dulles 
se teme să treacă această mar
gine.- .

H. SHAPIRO: Dv. credeți că 
tn condițiile războiului atomic 
și hidrogenic poate fi salvată o 
parte a lumii?

N. S. HRUȘCIOV: Desigur. 
Vor fi pierderi foarte mari, ome
nirea va avea de suferit foarte 
mult, însă omul nu va dispare 
de pe fața pămîntului, societa
tea va trăi și se va dezvolta.

H. SHAPIRO : Nu știm aceas
ta, doar nu a fost încă un ase. 
menea război.

N. S. HRUȘCIOV: Nu a fost 
și este bine ca un astfel de răz
boi să nu fie.

Țările socialiste sînt de neclintit, 
ca granitul

Î lobului există încă state capita- 
iste.

A fost realizată o creștere 
simțitoare a nivelului de trai 

al oamenilor sovietici
H. SHAPIRO: In reportul pre

zentat la recenta sesiune a So
vietului Suprem ați spus că în 
următorii 15 ani Uniunea Sovie
tică va ajunge din urmă șl va 
întrece Statele Unite ale Americii 
in ceea ce privește producția. 
Apoi ați citat o cifră privitoare 
la producția «elei mai importante 
industrii — industria grea. Se 
referă oare aceasta și la nivelul 
de trai al poporului sovietic?

N. S. HRUȘCIOV: Da, fără 
îndoială,

H. SHAPIRO: înseamnă a- 
ceasta că peste 15 ani Uniunea 
Sovietică va avea același nivel 
că și S.U.A. ?

N. S. --------------- "
privește 
aceasta 
înainte, 
trai, In „ ____ .. .___
în satisfacerea nevoilor material'" 
și spirituale ale omului. Să luăm 
.în primul rînd satisfacerea nevoi
lor omului in ceea ce privește 
alimentația. Acum, nevoile de S.U.A. unii sînt 
pîine și legume ale oamenilor 
sovietici sint acoperite întrutotul. 
Se face totul pentru ca în anii 
următori să se acopere pe deplin 
nevoile de unt, carne și lapte ale 
oamenilor, sovietici.

Am realizat pînă acum o creș
tere simțitoare a nivelului de 
trai al oamenilor sovietici. Ne 
dăm seama însă că în Uniunea 
Sovietică se produc mai puține 
produse pe cap de locuitor decit 
în Statele Unite ale Americii. 
Dar decalajul existent intre 
S.U.A. și U.R.S.S. hi ceea ce pri
vește consumul acestor produse 
este mai mic decit In 
privește producția,

HRUȘCIOV: In ceea ce 
producția de alimente, 

se va Intîmpla mult mai 
Ce înseamnă nivelul de 
ce constă el ? El constă

ceea ce 
r.deoarece 
S.U.A. exportă multe produpe. 
Producția și consumul sînt no
țiuni distincte. Colhoznicii și lu-

mai mult timp. Dar în orice caz 
noi lichidăm lipsa de locuințe și 
vom crea condiții normale ome
nești pentru viața omului în ceea 
ce privește locuințele in orașe șl 
la sate. Se prea poate ca la sate 
această sarcină să fie rezolvată 
chiar mult mai înainte.

In ceea ce privește asigurarea 
de case de odihnă și sanatorii 
pentru oamenii sovietici putem 
rivaliza cu orice țară capitalistă. 
Nicăieri nu se manifestă o ase
menea grijă pentru odihna oa
menilor muncii ca in țările so
cialismului. Sau să luăm, de pil
dă, asistența medicală a popu
lației. La noi toți cetățenii au 
dreptul la asistență medicală și 
spitalizare gratuită. Și deservi, 
rea medicală a populației din 
țara noastră se va Îmbunătăți 
mereu.

H. SHAPIRO: Dar cum stau 
lucrurile în domeniul învățămîn- 
tului ?
_ N. S. HRUȘCIOV: Acum în 
".„..t neliniștiți din 
cauză că la noi se pregătesc 
mulți specialiști, că în anii pu
terii sovietice am obținut succe
se uriașe în dezvoltarea învăță- 
mîntului superior. Acum nu noi, 
ci americanii popularizează suc
cesele doblndite de noi în acest 
domeniu. Intr-adevăr, la noi ur
mează școli- superioare tehnice 
și de cultură generală un număr 
m2i mare de tineri decit în ță
rile capitaliste.

H. SHAPIRO: Participarea 
conducătorilor partidelor ccmu- 
niste din străinătate la sărbăto
rirea la Moscova a aniversării 
Revoluției din Octombrie a fă- 
cut din nou să se discute despre 
posibilitatea creării unei noi or- 
ganizații comuniste internaționa
le, în genul unui nou Komintern 
sau 
oare

N. 
răm 
ceșitatea creării unei asemenea 
Organizații. Internaționala co
munistă și-a jucat rolul său is
toric pozitiv. Kominformul șl-a 
jucat și el rolul. Acum partidele 
comuniste și muncitorești s-au 
întărit foarte mult și nu există 
necesitatea unui centru care să 
conducă mișcarea comunislă.

In ceea ce privește conferințe
le și intîlnirile periodice ale 
conducătorilor mișcării comunis
te, noi nu negăm aceste forme 
deoarece ele sînt folositoare.

H. SHAPIRO: Vă referiți Ia 
întilniri ale fruntașilor tuturor 
partidelor comuniste ?

N. S. HRUȘCIOV : In primul 
rînd, mă refer la întilniri perio
dice ale fruntașilor partidelor 
comuniste și muncitorești din ță
rile socialiste. Trebuie să coor
donăm dezvoltarea economiei ță
rilor noastre, să ne preocupăm 
de cooperarea diferitelor ramuri 
ale economiei care, pe măsură 
ce va trece timpul, se vor dezvol
ta mai rapid Și se vor întări.,Fi-

Kominform. Corespunde 
aceasta realității ?
S. HRUȘCIOV: Conside- 

că in prezent nu există ne-

oratorii din agricultură și-aU pro
pus drept sarcină ca în anii ur
mători să ajungă din urmă 
S.U.A. in ceea ce privește pro
ducția pe cap de locuitor a lap
telui, untului și cărnii. Acestea 
sînt principalele produse alimen
tare.

H. SHAPIRO: Dv. vorbiți 
despre mîncare. Dar cum stau 
lucrurile cu celelalte produse de 
larg consum ?

N. S. HRUȘCIOV: Vorbesc 
în primul rînd despre mîncare 
deoarece noi, rușii, avem un pro
verb : nu pereții fac frumoasă 
izba, Cl plăcintele 1

Acum despre problema locuin
țelor. Dv. cunoașteți probabil ho- 
tărîrea adoptată nu de mult de 
partid și guvernul sovietic. A 
fost trasată sarcina ca, în decurs 
de 10-12 ani, să se satisfacă ce
rințele poporului în ceea ce pri
vește krcuințele. Vrem să asigu
răm fiecărei familii un aparta
ment, nu o cameră, ci un apar
tament. Nu pot spune cît de bune 
vor fi toate apartamentele. Pro
babil că în acești 10-12 ani nu 
toate apartamentele vor avea 
confortul care ar satisface întrp- .„ ...... ■ -- ---
totul pe toți oamenii. PentTu a- rește că trebuie sa ne coordonam 
ceasta va trebui, fără îndoială, și activitatea politică.

N.A.T.O. este o organizație 
a marilor monopoluri

H. SHAPIRO: Ce preferați — 
întilniri ale reprezentanților tu
turor țărilor socialiste la un loc 
sau întilniri bilaterale ?

N. S. HRUȘCIOV: Sîntem de 
părere că sint necesare și unele 
și altele — și întilniri ale repre. 
zentanților tuturor partidelor co-

H. SHAPIRO: Dv. ați vorbit 
de curînd despre o conferință a 
reprezentanților țărilor capita
liste și socialiste. Credeți că a- 
ceasta este un lucru real ?

N. S. HRUȘCIOV: Cred că 
într-un viitor apropiat este pu
țin probabil ca o astfel de întîl- 
nire să aibă loc. Se pune însă 
întrebarea de ce am spus atunci 
aceasta în raport, iar acum de
clar că în viitorul apropiat s-ar 
putea ca această întîlnire să nu 
aibă loc. Considerăm că nu exis
tă o altă ieșire — o conferință 
trebuie organizată. Cu cit se va 
manifesta mai multă încăpățî- 
nare și lipsă de dorință de a 
accepta o asemenea întîlnire (iar 
noi avem în vedere o întîlnire 
nu pentru a sta la un pahar de 
ceai și a avea discuții plăcute), 
cu aiît mai rău va fi pentru 
cauza păcii. A organiza o întîl
nire înseamnă a tinde spre a- 
ceea ca, ținînd seama de situa
ția reală, părțile să realizeze în
țelegerea necesară, ea puțind fi 
realizată cu o singură condiție 
— să se recunoască raportul de 
forțe creat, adică să se recu
noască existența țărilor socialis
te și capitaliste și nici unul să 
nu intervină în treburile interne 
ale celuilalt. Țările socialiste sînt 
de neclintit, ca granitul. Respin
gem orice condiții politice ca, de 
pildă, rezolvarea problemei ger. 
mane in condițiile propuse de 
țările occidentale sau discutarea, 
după cum spune Dulles, a pro
blemei Europei răsăritene. O a- 
semenea problemă nu există. E- 
xistă țări care au orinduirea lor 
socială și relațiile dintre toate S.U.A. se va lansa un astfel de 
țările trebuie să se bazeze pe 
cele cinci principii ale coexis
tenței pașnice care au fost bine 
formulate de China și India și 
dezvoltate la conferința de la 
Bandung.

Dacă acest lucru nu va 
cunoscut atunci este inutil 
întîlnim deoarece, pe cit se pare, 
nu are rost să ne tocmim la ln- 
tilnire, din aceasta nu va ieși 
nimic.

H. SHAPIRO: In legătură cu 
dezvoltarea armei rachetă, își

vletică nu va avea de suferit ? 
Firește că șl noi vom avea pier
deri mari. Dar priviți Întinderile 
noastre și aruncați o privire asu
pra Germaniei, Franței, Angliei. 
Nu trebuie să fii strateg sau mi
litar pentru a vedea deosebirea 
esențială.

H. SHAPIRO: $1 America are 
întinderi mari.

N. S. HRUȘCIOV: Nu chiar 
așa mari, și totodată trebuie avut 
în vedere faptul că In S.U.A. exi
stă orașe cu o mare concentrare 
industrială ca New York, Chica
go, San Francisco și altele. La 
noi însă industria este mult mai 
puțin concentrată. In afară, de a- 
ceasta, reorganizarea conducerii 
industriei pe care am înfăptuit-o, 
asigură de asemenea o conducere 
mai autonomă a industriei. Acea
sta îmbunătățește de asemenea 
situația noastră strategică.

H. SHAPIRO: Dar nu acesta 
este țelul principal al reorgani
zării.

N. S. HRUȘCIOV: Nu, acesta 
nu este țelul principal, ci secun
dar, dar foarte important.

H. SHAPIRO: Credeți că S.U.A. 
nu au rachete intercontinentale ?

N. S. HRUȘCIOV : Sint abso
lut convins de aceasta. Dacă 
S.U.A. ar avea această rachetă 
ele ar fi lansat un satelit artifi
cial al pămîntului așa cum am 
făcut-o noi. Noi am lansat doar 
satelitul artificial pe baza rache
tei balistice intercontinentale, 
S.U.A. intenționează să lanseze 
un satelit de 11 kg. Este oare a- 
ceasta o rachetă balistică ? Și 
nici nu se știe încă data cînd în 
s.u.?„ ;_ _  _ J:
satelit. Noi însă am lansat primul 
satelit cu. o greutate de 83,6 kg„ 
al doilea — cu o greutate utilă 
de 508 kg., iar dacă va fi necesar 
putem dubla greutatea satelitului 
artificial. 1 " ' '

H. SHAPIRO: Intenționați să 
lansați in curînd un nou satelit?

N. S. HRUȘCIOV : Deocamdată hotărire. 
acest lucru nu este necesar. Tre- ■*-’
buie studiate toate datele științi
fice obținute in urma lansării pri
milor doi sateliți.

____  , , H. SHAPIRO: Acum se vorbe- 
pierd oare bazele militare impor- ște mult despre znorul spre Lună, 
tanța ?

N. S. HRUȘCIOV: Indiscuta
bil. La timpul lor bombardierele 
puteau fi oprite cu focul artileriei 
antiaeriene, cu artileria sau eu 
arma rachetă antiaeriană, dar 
acum racheta balistică nu poate 
fi oprită cu nimic.

Veți spune: dar Uniunea So-

Constructorii noștri au realizat 
de asemenea rachete care in cazul 
unui atac împotriva țării noastre, 
pot distruge orice bază din Euro
pa, Asia și Africa. Chiar la prima 
lansare, racheta noastră a atins 
eu precizie ținta fixată. Dacă vom 
ajunge la o înțelegere cu S.U.A. 
și cu celelalte state asupra dezar
mării, s-ar putea să cădem de a- 
cord să scoatem împreună rache
tei: pe un anumit poligon, să ne 
propunem o țintă și să ne tntre- 
cem în tragerea cu rachetele 
înainte de a le preda unui mu
zeu sau de a le distruge.

H. SHAPIRO: Ingăduiți-mi să 
revin la problemele situației in
terne din U.R.S.S. După Plenara 
din iunie a C. C. al P.C.U.S. și 
acum în legătură cu eliberarea 
mareșalului Jukov, în străinătate 
a început să se vorbească despre 
lipsa unei stabilități îji conduce
rea sovietică. Ce puteți spune în 
legătură cu această chestiune ?

N. S. HRUȘCIOV : La noi e- 
xistă’ proverbul: Vrabia mălai vi
sează. Reprezentanții reacțiunii 
Imperialiste ar dori foarte mult 
ca In conducerea Uniunii Sovieti
ce să nu existe stabilitate șl el 
văd și in vis această nestabilitate. 
Acest miraj li urmărește de 40 de 
ani și ei nu pot să scape de el 
io nici un fel. înțelegem acest 
lucru, el sint doar capitaliști.

La ce vă referiți cind spuneți 
„conducerea nestabilă" ? Probabil 
că aceasta înseamnă o conducere 
șubredă, instabilă. Oricărui om fără 
idei preconcepute ti este limpede 
că acest lucru nu poate fi spus 
despre organele de conducere ale 
Uniunii Sovietice. In ce privește 
schimbările tn componența or
ganelor "conducătoare, aceasta Ilu
strează tocmai forța conducerii 
colective a Comitetului Central al 
partidului nostru. Ar fi putut oare 
o conducere nestabilă, slabă, să 
adopte hotărîri ca de pildă ex
cluderea din C.C. a Iul Molotov, 
care pînă atunci făcuse parte zeci 
de ani din conducere, excluderea 
Iul Kaganovici, Malenkov, Șe- 
pilov ? Sau să luăm cazul mare
șalului Jukov. Jukov s-a dovedit 
într-adevăr a fi un admirabil sol
dat și comandant și este distins 
pe merit cu înalte deeorații.

El a făcut însă mari greșeli po
litice și de aceea Comitetul Cen
tral ai partidului l-a scos din 
Prezidiul C.C. și din rlndul mem
brilor C.C. Ce arată aceasta ? 
Aceasta arată că Comitetul Cen
tral ai P.C.U.S. corijează pe ori
cine face greșeli fără a ține sea
ma de meritele din trecut. Comi
tetul Central exprimă voința par
tidului, Iar poporul urmează par
tidul. Tocmai In aceasta constă 
forța sau, după cum vă exprimați, 
stabilitatea conducerii partidului 
șl guvernului nostru.

H. SHAPIRO: Nu au
unii ofițeri impresia că față de 
Jukov s-a procedat nedrept ?

N. S. HRUȘCIOV: Așa cum 
cel ce se îneacă se agață de un 
fir de pai, tot astfel și dușmanii 
noștri se agață de diferite presu
puneri ticluite de ei înșiși. Pe 
aceia care ar vrea ca eliberarea 
Iui Jukov să fi făcut o impresie 
proastă îi așteaptă o deziluzie. 
Partidul nostru, poporul sovietic, 
efectivul armatei sovietice, 
au Intlmpinat In mod just acea-

. întregul popor so
vietic manifestă deplină unani
mitate șl coeziune tn Jurul par
tidului comunist și guvernului so
vietic.

H. SHAPIRO: Cind vorbiți des
pre conducerea colectivă vă re
feriți la Comitetul Central sau 
1* Prezidiul C. C. ?

N. S. HRUȘCIOV: Este vorba 
de Comitetul Central al partidu
lui nostru. Prezidiul este organul 
executiv al Comitetului Central.

H. SHAPIRO: Dar 
pornește din partea 
sau a C.C. ?

N. S. HRUȘCIOV: 
jidică problemele care 
Intereselor partidului,,

FRAGA 19. Corespondentul Agerpres transmite: 
In sala cavalerilor din Palatul prezidențial Hrad- 
ciany străvechea ral i Vladislaw, s-au întrunit 
marți reprezentanții de seamă ai întregului popor 
cehoslovac și au ales pe președintele Republicii.

In dimineața de 19 noiembrie, înainte de ședința 
Adunării Naționale Cehoslovace a avut loc o șe
dință plenară a Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia. Deschizînd ședința, 
tovarășul Jaromir Dolansky, membru in Biroul 
Politic al C.C. al Partidului Comunist din Ceho
slovacia, vicepreședinte al guvernului cehoslovac a 
evocat intensa activitate a lui Antonin Zapotocky, 
a cărui memorie Comitetul Central a cinstit-o 
printr-un moment de reculegere.

Apoi, tovarășul Viliam Siroky, din însărcinarea 
Biroului politic al C.C. al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, a propus drept candidat In func
ția de Președinte al Republicii pe tovarășul Anto
nin Novotny, prim secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cehoslovacia. Mai 
mulți membri ai Comitetului Central care au luat 
cuvintul au sprijinit cu căldură această prcipu- 
nere.

In aceeași zi a avut loc o ședință lărgită a Pre
zidiului Comitetului Central al Frontului Național 
din Cehoslovacia. A fost adoptată in unanimitate 
o rezoluție în care Antonin Novotny, prim secre
tar al Comitetului Central al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia este propus candidat pentru a fi 
ales președinte al Republicii Cehoslovace.

Președintele Adunării Naționale dă cuvintul de
putatului Villam Siroky. In numele C.C. al Par
tidului Comunist din Cehoslovacia și al Comite
tului Central al Frontului Național, V. Siroky pro
pune alegerea ca Președinte al Repub icii Ceho
slovace a lui Antonin Novotny, prim secretar al 
C.C. al Partidului Comunist din Cehoslovacia. V. 
Siroky l-a caracterizat pe A. Novotny ca pe un

fiu credincios al clasei muncitoare, luptător devotaf 
pentru Interesele poporului, activist eminent aJ 
Partidului Comunist din Cehoslovacia.
Propunerea făcută a fost primită de toți cel pre- 
zenți cu aplauze și urale îndelungi. începe votarea 

și apoi se face numărătoarea voturilor. Apoi pre
ședintele Adunării Naționale anunță rezultatul vo
tului. „Reprezentanții oamenilor muncii din Ceho
slovacia — spune Zdenek Fierlinger — deputății 
Adunării Naționale prezenți in sala Vladislaw au 
ales in unanimitate pe tovarășul Antonin Novotny 
ca nou Președinte ai Republicii Cehoslovace". An
tonin Novotny continuă să rămînă prim secretar al 
C. C. al Partidului Comunist din Cehoslovacia.

In sală răsună aplauze furtunoase. Este Intonaf 
imnul de stat cehoslovac și se aud salve de arti
lerie. Deasupra Palatului Hradciany este înălțat 
steagul național cehoslovac. Președintele Adunării 
Naționale cere apoi președintelui guvernului V, 
Siroky să invite in sală pe noul președinte ales.

La intrarea în sală a tovarășului Antonin No
votny răsună urale și aplauze puternice care du
rează minute in șir. Noul Președinte al Republicii 
depune Jurămîntul conform Constituției. In acor
durile imnului de stat cehoslovac, deasupra Pala
tului Hradciany se Înalță alături de drapelele tri
colore drapelul prezidențial.

Participanții părăsesc apoi sala Vladislaw șl se 
întrunesc în curtea a treia a Palatului preziden
țial, unde președintele Republicii care este și co
mandantul suprem al armatei, trece in revistă 
garda de onoare.

După amiază cetățenii din cartierul praghez 
Hradciany și din alte cartiere ale orașului au ve
nit la palat unde l-au salutat pe noul președinte. 
Cu acest prilej Antonin Novotny a luat cuvtntul, 
mulțumind pentru felul entuziast cu care mulțimea 
a manifestat cu prilejul alegerii sale ca președinte 
al Republicii.

Peste un milion
de greviști în
PARIS 19 (Agerpres).
La 19 noiembrie muncitorii șl 

funcționarii din servicii.e publi
ce din Întreaga Franță au decla
rat o grevă de 24 de ore în semn 
de protest împotriva salariilor 
scăzute. La grevă, declanșată 
din inițiativa comună a organi
zațiilor sindicale care fac parte 
din Confederația Generală a 
Muncii, „Force Ouvriere", „Con
federația franceză a muncitorilor 
creștini" și Federația autonomă 
a lucrătorilor din invățămint, 
iau parte peste 1.000.000 de În
vățători și profesori din școlile 
elementare și medii și din insti
tuțiile de invățămint superior, 
funcționari ai instituțiilor de 
stat, salariați al serviciilor de 
telecomunicații și ai gospodăriei

comunale, din spitale, de la ser
viciul meteorologic șl de la so
cietatea de aviație de stat „Air- 
France".

Rețeaua de Invățămint a fest 
paralizată de grevă. Potrivit zia
rului „France Soir" marți au fost 
închise aproximativ 90 la sută 
din școlile și facultățile din 
Franța. Serviciile poștale șl tele
fonice și-au Încetat activitatea 
Traficul aerian a fost in cea mai 
mare parte Întrerupt. In a doua 
Jumătate a zilei au Început gre
va salariați! radiodifuziunii și 
televiziunii franceze. Greva a cu
prins ptnă șl pe funcționarii va
mali de la frontiere.

La Paris au avut loc mitinguri 
și manifestații ale greviștilor. In 
dimineața zilei de 19 noiembrie

Franța
greviștii au organizat o puter
nică manifestație in piața pri
măriei, unde a avut loc un miting 
de protest împotriva salariilor 
scăzute. Greviștii au organizat o 
demonstrație impunătoare in fața 
clădirii ministerului de finanțe. 
Manifestanții s-au îndreptat apoi 
spre sediul Adunării Naționale 
Franceze In fața căruia erau ma
sate cordoane de polițiști.

Camioane ale poliției au ba
rat drumul manlfes’anțllor spre 
podul de peste Sena, situat in 
fața clădirii Adunării Naționale, 
în timp ce helicopterul poliției 
zbura pe deasupra manifestan"!- 
lor. Nu au avut loc ciocniri în. 
tre manifestanți și forțele de po
liție.

oare

fi re
st ne

N. S. HRUȘCIOV : Noi nu cău
tăm loc in Lună pentru a ne mu
ta acolo. Ne este bine și aici. 
Vorbind însă serios, lansarea sa
teliților artificiali tn U.R.S.S. re
prezintă un mare pas pe calea 
realizării zborurilor interplane
tare.

Pentru U.R.S.S., racheta intercon 
tinentală este o problemă 

rezolvată

inițiativa 
Prezidiului

intervenții ale delegaților 
romini în Comitetele O.N.U.

NEW YORK 19. — de la co
respondentul Agerpres: Comite
tul nr. 4 pentru problemele de 
tutelă discută în ultimul timp 
situația din teritoriul Togo, aflat 
sub administrația Franței. Con
form Cartei O.N.U., Franța s a 
angajat să pregătească în teri
toriul Togo condițiile în vederea 
obținerii unei cît mai rapide și 
depline independențe.

Discuțiile de pînă acum din 
Comitet au subliniat că Franța 
nui și-<a îndeplinit obligațiile sta
bilite de Carta O.N.U., făcînd 
prea puțin în vederea creării u- 
nor condiții reale menite să ducă 
la independența Togo-ului.

In ședința din '18 noiembrie a 
Comitetului nr. 4 a luat cuvîntul 
din partea delegației romfne 
Teodor Marinescu.

★
NEW YORK 19. — Corespon

dentul Agerpres transmite : In 
comitetul nr. 6 pentru problemele

juridice continuă dezbaterea ches
tiunii definirii agresiunii. Intenția 
Statelor Unite de a amina la 
nesfîrșit adoptarea unei hotărîri 
în această importantă problemă, 
atitudinea manifestată atit în tre
cutele sesiuni cît și de la începu
tul discuției din Comitet, a că
pătat concretizarea ultimă în for
ma unei rezoluții. în ciuda intere
sului manifestat de numeroasele 
delegații pentru rezolvarea acestei 
probleme rezoluția urmărește îm
piedicarea oricărei activități prac
tice a O.N.U. în vederea adoptării 
unei definiții a agresiunii.

în ședința din 18 noiembrie a 
vorbit in comitet în numele dele
gației romîne Edwin Glaser. El 
a aratat că sub aparența unei re
zoluții m chestiuni de procedură 
proiectul american amină la ca
lendele grecești problema a cărei 
rezolvare s-a dovedit necesară și 
perfect posibilă.

A luat ființă, în ilegalitate 
„Uniunea studenților democrați 

din Spânia“

H. SHAPIRO: Ingăduiți-mi să 
revin ‘ ’ " ’ • - •
chete ....... .............. .
chete balistice care pot fi lansate

N. S. HRUȘCIOV: S.U.A. au 
astfel de rachete, insă nu inter
continentale. Pentru noi racheta 
intercontinentală este o problema 
rezolvată.

Dacă va fi necesar vom putea 
lansa încă sateliți artificiali; 
cîți vor trebui atîția vom lansa, 
deoarece pentru aceasta nu avem 
nevoie de nimic nou în tehnică. 
Este nevoie numai ca în locul în-

la rachete. In afară de ra- 
intercontinentale există ra-

baze.

Situație încordată 
în Iordania

CAIRO 19 (Agerpres). — Po
trivit relatărilor postului de ra
dio Cairo. în ultimele zile s-au 
semnalat numeroase rebeliuni în 
rîndul trupelor de beduini iorda
nieni care pină acum au fost 
Considerate drept trupe de încre
dere ale regelui Hussein. Unită
țile de beduini care primiseră 
ordin să tragă împotriva mam- 
festanților care demonstrau îm
potriva regimului au refuzat să 
execute ordinul.

Infîlnirea conducătorilor 
sovietici cu ministrul 

de război al Egiptului
MOSCOVA 19 (Agerpres). — 

TASS transmite :
La 19 noiembrie a avut loc la 

Kremlin întîlnirea conducătorilor 
guvernului sovietic cu generalul 
Abdel Hakim Amer, ministrul de 
Război și reprezentantul preșe
dintelui Egiptului.

Cele două părți și-au exprimat 
satisfacția față de rezu.'tate.'e ob
ținute în cursul tratativelor.

La 19 noiembrie guvernul 
U.RJS^. a oferit în Palatul Mare 
al Kremlinului o recepție in cins
tea generalului Abdel Hakim A- 
mer, ministrul de război al Egip
tului, care vizitează Uniunea So
vietică.

In Ungaria 

Masivă participare 
la vot

BUDAPESTA 19. — Corespon
dentul Agerpres transmite:

La 18 noiembrie a fost dat pu
blicității la Budapesta comuni
catul cu privire la rezultatele a- 
legerilor suplimentare. In comu
nicat se arată că la alegerile de 
deputați pentru Sfaturile popu
lare raionale au participat 93,18 
la sută din totalul cetățenilor în
scriși în listele electorale; 92,2 
la sută din alegători au votat 
pentru candidații Frontului 
Popular Patriotic.

PARIS 19 (Agerpres). — 
După cum anunță ziarul „Le 
Populaire de Paris**, o serie de 
organizații studențești din Spa
nia, printre care „Agrupacion 
socialista universitaria**, „Jun
tas republicanas sindicalistas**, 
„Estudiantes democratas cris- 
tianes**, „Estudiantes funciona- 
listas** și „Partido social de 
accion democratica**, s-au unit 
constituind un front în ilega
litate sub numele „Uniunea

studenților democrați din Spa
nia**.

După cum rezultă din mani
festul acestei organizații, „Uni
unea studenților democrați din 
Spania** își propune ca scop 
lupta pentru democratizarea 
instituțiilor de invățămint su
perior, pentru unitatea de ac
țiune a organizațiilor studen
țești opoziționiste în scopul 
elaborării unei platforme de 
luptă împotriva actualului re
gim.

Prezidiul 
corespund 
iar Comi- 

Ne-ați luat atftea și atttea ml- Central le examinează. Co- 
liarde, ați construit bombardiere, mitetul Central discută proble- 
dar ce veți face Cu ele ? Condu- mele și adoptă hotărîri care cr
eatorilor dv. militari Ie vine greu A ..T , .să renunțe ia politica pe care au pund intereselor partidului și
dus-o pînă acum în domeniul în- poporului, 
zestrării tehnice a armatei. Conducerea

H. SHAPIRO : Credeți că Uniu- ză nu- numai 
nea Sovietică a întrecut S. U. A. ■ , 
nu numai în domeniul rachetelor ntrai.
intercontinentale, ci și în produc- conducerea 
ția de rachete jn general ? tuiește de sus pînă jos. Comitetul

Central este organul suprem al 
P.C.U.S. Mai există 
centrale ale partidelor comuniste 

___ , comite
tele de ținut, regionale, orășenești, 
raionale ale partidului, care se

- ...... ...... — „ț pe
principiul conducerii colective. 

. Toate acestea.-laolaltă, reprezintă 
conducerea colectivă a partidului 
nostru. Tocmai aceasta permite 
partidului să înfăptuiască cu 
succes conducerea în toate sec
toarele construcției socialiste.

H. SHAPIRO : Permiteți-mi 
să vă mulțumesc pentru posibili
tatea ce mi s-a oferit de a sta 
vorbă cu dv.

ția de rachete in general ?
N. S. HRUȘCIOV: Indiscuta

bil. Unele personalități din S.U.A. 
spun acum că ne-ar fi ajutat spe-

colectivă o formea- 
fflembril Comitetu- 
In partidul nostru, 
colectivă se înfăp-

comitetele

Cinstirea memoriei lui George Enescu în Egipt
CAIRO 19 (Agerpres). — Postul ,,Folclorul în muzica romîncască" 

de radio Cairo a prezentat la 17 După conferință a fost transmisă 
noiembrie un program muzical în. nancnjîo .chinat memoriei lui Georg- E. R^Psodla Romînă în la major și 
nescu. Cu acest prilej dr. Samha a‘*e piese . muzicale ale marelui 
El Kholi a conferențiat despre compozitor romîn.r.ste nevoie numai ca m locui in- «‘v yaiuueiur <

cărcăturii cu hidrogen să se pună ®er an z0 er din republicile unionale,
aparatajul necesar. Noi am con
struit și racheta balistică cu în
cărcătură cu hidrogen. Experien
țele cu racheta s-au făcut însă cu 
încărcături oarbe. Am dori să nu 
se ajungă niciodată la lansarea 
rachetelor cu încărcătură cu hi
drogen. -v

H. SHAPIRO: Ați spus mai 
înainte că o dată cu dezvoltarea 
tehnicii rachetelor s-au învechit 
orice fel de bombardiere, condu
cătorii noștri militari spun însă 
că această afirmație nu este justă.

N. S. HRUȘCIOV: Ei nici nu 
pot spune altfel. Căci dacă vor 
spune că acest lucru este just 
contribuabilii americani vor zice:

în timpul celui de-al doilea răz
boi mondial. Acest lucru este, fi
rește, o absurditate. Judecați șl “,c. 1 . . bazeaza in activitatea lor totdv. Trupele americane au ocupat 
bazele proiectilelor germane „V", 1 
au ljiat cu ei pe constructorul 
principal, specialiștii și Întregul 
utilaj. Or, pînă în prezent, nu a 
fost creată în S.U.A. racheta ba
listică intercontinentală.

Crearea tehnicii rachetelor tn 
U.R.S.S. este rezultatul dezvoltă
rii științei și tehnicii sovietice, a 
industriei noastre. Aceste realizări 
sint o mindric a poporului nos
tru sovietic, a statului nostru so
cialist.

Pe drumul înfăptuirii Federației egipteano-siriene
DAMASC 19 (Agerpres). —? La 

,18 noiembrie. Camera Deputaților 
■sirieni a ținut o ședință la . care 
au participat cei 40 de deputați 
ai delegației parlamentare egipte
ne sosite în Siria în legătură cu 
discuțiile privind înfăptuirea unei 
Federații egipteano-siriană.

Deschizînd ședința președintele 
Camerei siriene, Hurani, a vor
bit despre lupta popoarelor arabe 
împotriva imperialismului și 
despre încercările imperialiste de 
a împiedica unificarea lumii ara
be. 1

A luat apoi cuvîntul Anvar Sa
dat, vicepreședintele Adunării 
Naționale a Egiptului, conducă
torul delegației parlamentare e- 
giptene. El a transmis un salut 
deputaților sirieni și a vorbit 
despre importanța înfăptuirii unei 
Uniuni Federale între Egipt și 
Siria.

Expunînd rezultatele tratative
lor duse de guvernul sirian și cel 
egiptean, primul ministru al Siriei, 
Sabri Assali. a arătat importanța 
unificării celor două țări arabe.

La încheierea, ședinței parlamentu
lui sirian deputății sirieni șî egip
teni au adoptat în unanimitate o 
rezoluție în care proclamă voința 
arabilor din Egipt și Siria de a 
crea o Uniune Federală între cela 
două țări.

Luni seara postul de radio 
Cairo, a anunțat că Adunarea Na
țională a Egiptului â aprobat în 
unanimitate rezoluția adoptată de 
parlamentul sirian cu privire la 
crearea unei Uniuni Fed&ala 
egipteano-siriene. z

tă-dln . 
pe bază

___  _ . blocul 
nord-Ătla'ntic se întilnesc între 
ci 1 Este un fapt că N.A.T.O. 
este de asemenea într-o oarecare 
măsură o organizație politică

muniste și muncitorești 
rile frățești, și întilniri 
bilaterală.

Doar participants la

(Text prescurtat. Sublinierile 
subtitlurile aparțin redacției).

de

?>

RED AC] IA ȘI ADMINISTRAȚIA Bu$ure|U Piața „S:țn(eli'. Ici, 760 10, IIPARUL Combinatul Polig'ailc „Casa SJnteU i, V. Sta 11 o". STAS 3452 — 62

Agerp.es

