
lată mijloacele noastre I
e o treabă unilaterală, incomplec- 
tă. Această muncă individuală 
poate da roade numai cînd se ob
ține o îmbunătățire generală a 
întregii activități politice, cultu
rale etc. din comună. 
buia să ne 
toate căile, 
murile" ce 
Atunci am 
rioasă.

Mai întîi
de către tineret a tuturor acțiuni
lor culturale din sat. Am discu
tat cu colectivul de conducere al 
căminului cultural și am format

Noi tre-
adresăm țăranilor pe 
să batem toate „dru- 
duc spre inima lui. 
făcut o cotitură se-

am inițiat patronarea

se adreseze

munca de 
om, am fă-

Tinerii din organizația noastră 
de bază U.T.M. a gospodăriei co
lective „7 Noiembrie" din comuna 
MovilayMiresii au urmărit cu in- 

: teres scrisorile apărute în ziarul 
„Scînteia tineretului" pe tema u- 
nui larg schimb de experiență în 
vederea atragerii tinerilor în sec
torul socialist agricol. Ne-a inte
resat problema aceasta pentru că 
și. noi am dus o asemenea muncă 
îii urma căreia rezultatele s-au a- 
ratat rodnice. De aceea vrem a- 
cum, în această scrisoare, să po- 
.veștim cîte ceva despre munca de 
atragere a tineretului spre gospo
dăria colectivă.

Comuna noastră este acum co
lectivizată în întregime. Dealtfel, 
tot raionul Brăila va fi în scurtă 
vreme complect colectivizat.

Noi am sprijinit activitatea or
ganizației de partid în proble
mele colectivizării prin forme de 
agitație care s,a fie pe specificul 
tineretului dar să nu 
numai acestuia.

Am luat ; parte la 
agitație de1 la om la
cpt parte,din echipele de agitație 
ale organizației de partid și am 
mers șM stăm de vorbă cu ță
ranii individuali la ei acasă. Mun-; 
ca aedasta a dat rezultate bune, 
mai -‘ales că pentru asta ne-am 
pregătit special. Adică, ne-am 
înarmat cu exemple convingătoare 
despre superioritatea gospodăriei 
colective și a celorlalte forme so
cialiste față de lucrarea indivi
duală a pămîntului. Exemplele au 
fost extrem de simplu să le procu
răm, pentru că chiar rezultatele 
obținute de utemiștii din gospo
dăria noastră erau mai mult de-< 
cît frumoase. A trebuie să ne ocu
păm mai mult de aprofundarea 
unor cunoștințe agrotehnice, prin 
care să putem prezenta posibilita
tea obținerii recoltelor bogate pe 
terenul gospodăriei colective. Pen
tru asta, noi am înființat în gos
podărie un cerc al tinerilor natu- 
raliști la care luau parte toți ti
nerii din gospodărie. Acolo discu« 
tam probleme de agricultură so
cialistă, de biologie și făceam 
chiar experiențe interesante. Cer
cul acesta ne-a ajutat foarte mult. 
EI ne-a cucerit pasiunea față de 
știința agricolă și 
noi s-a simțit mult 
gospodărie și mai 
lărgi posibilitățile
Datorită acestui fapt, dorința ti
nerilor colectiviști de a vedea fa
milia noastră, a colectiviștilor, cît 
mai numeroasă și suprafețele noa
stre cît mai întinse, a crescut sim
țitor. Și cînd a fost să trecem la 
o muncă de agitație susținută, no-i, 
utemiștii. ne-am prezentat bine 
pregătiți și discuțiile noastre cu 
țăranii individuali erau mult mai 
aprofundate.

Multă vreme am muncit în a- 
cest fel. Mergeam din casă în 
casă alături de agitatorii comu
niști.

Dar ne-am dat mai tîrzîu seama 
(și lucrul acesta ni l-a arătat și or
ganizația de partid) că noi, tine
retul, putem folosi forme mult 
mai variate, că nu valorificăm po
sibilitățile specifice nouă, în mun
ca de atragere a țăranilor indivi
duali pe drumul gospodăriei co
lective.

A merge numai din casă în casă

fiecare dintre 
maj atașat de 
dornic de a-i 

de dezvoltare.

Pentru un larg schimb 
de experiență între 

organizațiile U. T. M. 
de la sate în vederea 

atragerii tineretului 
pe calea socialismului
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

colective de muncă compuse din 
tineri pe lingă căminul cultural. 
Am înjghebat o brigadă artistică 
de agitație care s-a pus imediat 
pe lucru. S-a întocmit un pro
gram artistic axat pe problemele 
transformării socialiste a agricul
turii.

N-aveți idee cît de mult le-a 
plăcut țăranilor programul nostru, 
cîte nedumeriri nu le-a limpezit 
el și cît a ajutat acest program 
la sporirea numărului colectivișr 
tilor. Cu programul acesta briga
da noastră s-a deplasat și în co
munele învecinate.

Am înființat la căminul cultural 
o formație numeroasă de cor și 
una de teatru la care au venit ti
neri colectiviști și individuali. în
vățam cîntece noi despre munca 
în gospodăria colectivă și pregă
team piesa: „Bărbatul fără opinci" 
(o piesă care
lor că singurul mijloc de a 
de sărăcie este gospodăria 
ti vă).

Strîngîndu-ne în fiecare 
la căminul cultural, tinerii
tiviști și individuali, s-a petrecut 
un lucru firesc: ne-am împrietenit 
mai mult, am discutat multe lu
cruri și noi, colectiviștii, n-am 
pierdut ocazia să le vorbim „in
dividualilor" despre gospodăria 
noastră colectivă. Așa că majori
tatea tinerilor individuali care ac
tivau la cămin și-au convins în 
scurtă vreme părinții și-au devenit 
colectiviști. Așa s-a întîmplat cu 
Vrabie Grigore, cu Zainea Ion, cu 
Ureche Costică, cu Toia Tudor și 
cu mulți alții.

Dar noi am mai acționat și pe 
alt plan : sportul.

lămurea țărani- 
scăpa 
colec-

seară 
colec-

echipă de fotbal (care 
locul I în campionatul 
asociației „Recolta"), o 
volei de băieți și fete

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
Anul XII, Seria Il-a, Nr. 2661
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Printre noile sortimente del 
Încălțăminte de cauciuc pe^ 
care le lucrează fabrica .,Qua-| 
drat“ din CapftaJă se numără 3 
cizmulitele și șoșonii pentru â 
copil.'

In fotografie: Constantina| 
Alexandru, șefa brigăzii din * 
secția ambalaj lucrînd impre* 
ună cu muncitoarele Dutni- § 
trescu Magda și Rotaru Na-| 

J talia la sortarea și ambalarea > 
8 încălțămintei de cauciuc. 8 
8 8

colec-

n-am 
toate

Asta pentru că aceste 
sînt extrem de multe și 
în funcție de condițiile 
ale fiecărui loc.

Tineretul este mare amator de 
sport. Și gospodăria colectivă 
poate asigura condiții strălucite 
de desvoltare a activității sporti
ve. Lucrul acesta nu poate să 
treacă neobservat de către tinerii 
din afara gospodăriei.

Așa s-a întîmplat și la noi. Am 
alcătuît o 
a ieșit pe 
raional al 
echipă de
spre care s-au simțit atrași mulți 
tineri individuali.

Și iată cum și sportul, pentru 
care gospodăria colectivă creează 
condiții optime poate deveni un 
foarte bun agitator pentru 
tivizare.

Noi ne dăm seama că 
folosit nici pe departe
mijloacele posibile în munca de 
agitație, 
mijloace 
variate, 
specifice

Dar v-am povestit ce-am putut 
no-i să facem și ce rezultate a a- 
vut munca noastră. Am conside
rat că ziarul este un bun mijloc 
de împărtășire a acestei experien
țe mai ales atunci cînd unele co
mitete raionale U.T.M. nu se 
prea străduiesc să generalizeze 
experiența bună a organizațiilor 
U.T.M. în găsirea unor forme a- 
tractive și eficace de agitație, spe
cifice tineretului în munca de a- 
tragere a țăranilor pe calea so
cializării agriculturii.

Membrii comitetului organizației 
de bază U.T.M. din G.A.C. 
„7 Noiembrie" Movila-Miresii, 

raionul Brăila, regiunea 
Galați
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Educația tinerelor fete cere

TACI, ÎNȚELEGERE,
SENSIBILITATE

Membrii comitetului care con
duce organizația U.T.M. a Uzi
nei Ceramice-Ploești au conside
rat necesar atunci cînd și-au îm
părțit sarcinile să existe între ei 
un om care să răspundă de 
„munca cu fetele".

Resortul „munca cu fetele" are 
rost într-adevăr într-o organizație 
în care sînt și fete. Dar într-o or
ganizație formată aproape numai 
din fete — sînt aici 90 de fete și 
14 băieți — toată munca trebuie 
să fie „muncă cu fetele", toate 
acțiunile trebuie să fie pentru ele, 
interesante și folositoare. Pentru 
că, pornind de la organizare, în

'*w-

organizație n-a existat această con
cepție, nici Ana Duță, care a fost 
în comitet în această muncă timp 
de un an de zile n-a știut nicio
dată ce trebuie să facă de fapt.

Fetele de aici n-au de făcut o 
muncă dificilă, pretențioasă. Ele 
lucrează veselă: pahare, farfurii... Aș 
putea spune că ceea ce au de fă
cut este o muncă specific femi
nină, în care au un cuvînt impor
tant de spus atenția, răbdarea, 
bunul gust, sîrguința. Opera
țiile pe care le au de făcut sînt 
în fiecare zi aceleași. Lucrul a- 
cesta își are partea lui bună: 
fetele au posibilitatea să lucreze 
repede, fără să obosească și își pot 
pune la contribuție imaginația în
tr-o bună parte din operațiile pe 
care le au de îndeplinit. Există 
însă și o consecință negativă. Se 
întîmplă uneori ca și această 
treabă ușoară să fie făcută de 
mîntuială, fetele întrebuințîndu-și 
timpul și preocupările în discuții 
fără rost, în gîlceavă, în bîrfeli. 
S-ar fi putut face mult, trezin- 
du-se în fiecare dintre lucrătoare 
exigența pentru munca ei, dra
gostea pentru frumos, gingășia 
față de toate aceste obiecte intime, 
familiare, evocatoare ale interioru
lui... Și acest lucru n-ar fi trebuit 
să-l facă cineva din afară ci înseși 
fetele, cele care aveau experiență 
și cunoștințele de specialitate.

Principala treabă utilă care ar fi 
stat, cred, în fața comitetului or
ganizației de U.T.M. și de Ia care 
ar fi trebuit să înceapă întreagv 
activitate ar fi fost crearea unei 
atmosfere de colectiv, de realiza-

rea unor relații de prietenie, încrede
re între fete. Lucrul acesta nu s-a 
realizat pentru că mijloacele între
buințate — niște fraze rostite în 
adunările generale, niște îndru
mări goale, fără nimic practic, au 
fost sărăcăcioase.

Multe din fete nu simt nevoia 
să fie împreună sau să se sfătuia
scă și în afara orelor de muncă, 
atunci cînd se distrează sau cînd 
își rezolvă treburile casnice.

Nu este desigur ușor pentru to
varășii din comitet să înțeleagă re
sorturile intime ale fiecărui ca
racter, să realizeze o diferențiere, 
s-Q ajute pe fiecare tocmai cînd 
are mai multă nevoie de ajutor.

Unele fete au o cultură și un 
orizont de viață foarte limitat, con
cepții înapoiate. Pregătirea lor 
este foarte diferită: unele âu doar 
cîteva clase elementare, altele au 
terminat cîte o școală medie, din 
organizație fac parte și cîteva in
ginere tinere. Unele dintre fetele 
niai pregătite se țin deoparte, 
ocupîndu-se de treburile lor, ne- 
fiind îndrumate cum să le influen
țeze în bine pe tovarășele lor, iar 
altele au considerat mai comod 
să-și coboare comportarea la nive
lul celor mai puțin educate. Or, ar 
fi fost normal ca nu cineva 
din afară, ci ele însele, cu sensi
bilitatea lor și cu gingășia specific 
feminină, să intervină dînd con
cursul tovarășelor lor pe toate pla
nurile experienței și cunoștințelor 
despre viață. In activitatea sa or
ganizația U.T.M. în întregul ei ar

ILEANA POPOVICI
MARIETA VIDRAȘCU 
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Privind racheta
satelitului ♦O

| resc ,3 Mai"" din Ccmăne^ti. El
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Continuatorii
UNEI TRADIȚII

Cît 
ochii, 
boltă 
pare în neasemuita ei 
splendoare. Constela
țiile par a fi încre
menit în infinit; Dra
gonul, cele două Ur
se, Peștii, Andromeda, 
Cefeu, strălucitoarea 
Venus, chiar și sece
ra de aur a lunii — 
toate împrumută 
ochiului priveliștea 
unui tablou de o de- 
săvîrșită geometrie...

...Ceasornicul arată 
orele 17.46. Mă aflam 
în grădina casei. Aș
teptam. Peste un mi
nut, din direcția nord- 
vest își face apariția 
ceva gălbui, străluci
tor, de mărimea unei 
nuci, brăzdînd eterul 
umed al serii către 
sud. Trecea racheta 
satelitului 1

In jurul meu 
strînseră, cît ai bate

cuprinzi cu 
nemărginita 

cereasca îți u-

se

din palme — soția, 
vecinii, trecători.

— Aia e, care se 
apropie de lună ? — 
mă întrebă Sabinei 
Ispas, un puști de 
vreo 7 ani. Dar un- 
de-i, că n-o mai văd? 
S-o fi lovit de lună?! 
— adăugă el, după 
cîteva clipe, contra
riat.

Dar „teama" pus
tiului, nu ținu mult, 
deoarece după apro
ximativ 25 de secun
de de invizibilitate, 
dincolo de lună, co- 
borind spre sud, re
apăru din ce în ce 
mai strălucitoare, mai 
bine vizibilă, racheta 
purtătoare a primului 
satelit. Aceasta își 
continua imperturba
bil drumul, treptai- 
treptat, pînă ce fu 
înghițită de orizont...

Unii exclamau, al
ții amuțiseră de ad
mirație. Era un ade-

vârât eveniment al 
zilei — seara de 26 
noiembrie — pe stra
da mea retrasă, de la 
marginea Bucureștiu- 
lui.

— Ce mare minune 
mal pot face și oa* 
menii — șoptise cine
va, ca pentru sine. 
Cetățenii, vecinii mei 
mai întirziară pe a- 
fară, comentînd care 
de care moi „compe
tent", în chip origi
nal, propriu, „eveni
mentul".

In evoluția lor pe 
orbită, cei doi sate
liți artificiali și rache
ta purtătoare conti
nuă să strălucească 
pe bolta înaltă a ce
rului. Lumina acestor 
noi stele va dăinui 
ca un mesaj al biruin
ța p ămînte anul ui, ce 
își apropie îinfinitul.

I. MIHUȚ

Mai zilele trecute am trăit 
O întîmplare tare curioasă.

M-am certat cu verbele
O să vă mire poate cum se 

poate ca un cetățean pașnic — 
simplu autor de literatură de 
popularizare — fără pretenții 
deosebite in domeniul literelor 
și al gramaticii să intre într-un 
conflict acut cu 
importantele 
deosebit de in- 
semnatele părți 
de vorbire: cuvinte care sa 
cheamă verbe 1

De fapt nu cu verbele pro* 
priu-zise, ci cu timpurile lor.

După trei, patru ani de la 
apariție, am revăzut pentru o 
nouă editare o cărticică scrisă 
prin 1953 și apărută în 1954. 
Nu cine știe ce. ci o cărticică 
despre o ramură a industriei 
grele, despre cărbune.

Majoritatea verbelor din a- 
ceastă carte, care nu vroia de
loc să fie profetică sau vizio
nară, nici măcar știtnțifico-fan- 
tastică, căci se baza pe date 
științifice și tehnice concrete — 
erau totuși puse la viitor!

...Se va construi un uriaș 
combinat...

...Se va pune în funcțiune 
prima baterie dintr-o ultra-mo- 
dernă cocsărie... /

...Se va porni un furnal cît 
toate furnalele de pe vremuri.

...Mine noi se vor deschide în 
coastă de munte.

...In Valea Cărbunelui dintre 
Faring și Retezat o termocen
trală va alimenta cu energie, 
aburi și căldură case și uzine l

Se va..., se vor..., s-a înce
put..., s-a proiectat.... etc., etc.

Ei, și acum stăteam în fața 
cărții și toate verbele mi-au să
rit în cap.

— Nu ne poți lăsa așa /
...S-a construit un uriaș com

binat.
...S-au pus în funcțiune două 

baterii și se 
construiește cea 
de a treia.

...S-au pornit 
două furnale.

...S-au deschis mai multe 
mine.

...Termocentrale alimentează 
uzine și pe valed Trotușului. nu 
numai în Ardeal... etc., etc.

S-a pornit..., s-a construit..., 
s-a terminat..., s-a pus în func
țiune, etc., etc., etc.

— Vezi ? Cît ai de gînd să 
ne lași așa ? Crezi că mai mer- 
fe ? Ia te rog să-ți pui ver
de la timpii respectivi și nu 

uita că în cohorta noastră au 
intrat altele, care în curînd din 
viitor vor trece în prezent și 
pînă termini tu cu cartea poate 
te și salută din trecut.

Repede m-am apucat de lu
cru și iute am căutat să termin, 
pînă ce iese cartea de sub tipar 
ca să nu mă tragă de mînecă 
alte verbe pe care le-am scris t

„...Și se construiește un uriaș 
laminor, se înalță o măreață 
oțelărie!

Astea-s consecințele a patru 
ani din zece de la crearea 
R. P. R.

Ing. 1LIE BARBU
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Ău îndeplinit planul anual
La Ministerul Industriei Petrolului șl Chimiei a sosit o tele

gramă prin care colectivul de muncă al Combinatului „I. V. 
Stalin" din orașul Victoria raportează îndeplinirea planului pro
ducției globale pe anul 1957 cu 37 de zile înainte de termen.

Constructorii de autocamioane de la uzinele ..Steagul Roșu" din 
Orașul Stalîh și-au îndeplinit miercuri planul anual la producția 
globală.

Pînă miercuri au îndeplinit sarcinile planului anual 50 de între
prinderi din regiunea Stalin printre care: uzinele de tractoare 
„Ernst Thă'mann" din Orașul Staiin, „Metalurgica" și „Elasticul" 
Sibiu, mina ,.l Mai" Codlea. „Steaua Roșie" Cisnădie, întreprin
derile din cadrul regionalei C.F.R. Stalin.

Mai întîi mi-a atras atenția o 
notiță modestă apărută în gazeta 
raională: „Drapelul roșu șâ-a 
schimbat stăpînul". Era vorba des
pre faptul că sectorul de mașini 
electrice din cadrul Combinatului 
metalurgic Reșița se afla în frun
tea celorlalte în întrecerea socia
listă. La scurtă vreme după acea
sta am aflat că sectorul furnale a 
primit și el, numai cu cîteva zile 
mai înainte. drapelul roșu de 
fruntaș pe ramură pe întreaga țară 
și că pentru cucerirea drapelului 
de brigadă de tineret fruntașe pe 
combinat se duce o luptă înver
șunată, mai ales între brigăzile lui 
Sabin Frențiu și Bestelly Francisc, 
amîndouă din sectorul de mașini 
electrice.

Acestea au fost primele vești pe 
care le-am aflat venind în Reșița 
despre întrecerea socialistă și — 
de ce n-aș spune-o — nu mi s-au 
părut prea ieșite din comun. Ba 
chiar am afirmat acest lucru în 
fața mai multor reșițeni. Nici nu 
bănuiam că prin asta voi aduce 
o umbră de mîhnire. Dintre ci un 
tovarăș, Adalbert Sontag, mi-a lă
murit un lucru pe care altfel n-aș 
fi avut de unde să-I știu și care de 
fapt este în strînsS legătură cu 
mîhnirea lor.

...Era prin 1941.* Uzinele Reșiței, 
ca și altele, fuseseră militarizate 
se introdusese regimul de career! 
și bătaia. Dar tocmai în aceste 
condiții, în adincă ilegalitate, 
lupta comuniștilor reșițeni a cres
cut. Un rol de seamă a revenit 
membrilor U. T. C. Printr-o „în 
tîmplare" s-a aprins magazia de 
materiale. Tot din cauze „nelămu
rite" se detectau mai toate loco
motivele noi, ieșite abia în probă. 
S-au mai întîmplat și altele.

Pentru felul susținut in care ute- 
ciștii duceau lupta, înfruntînd pri
mejdiile ce îi pîndeau Ia fiecare 
pas, la acel 7 Noiembrie 1941 co
mitetul județean U.T.C. Caraș a 
fost distins de către Comitetul 
Central cu Drapelul roșu de frun
taș in munca politică...

Abia după ce am cunoscut toaD 
acestea am înțeles Că întrecercs 
care se dădea acum pentru cuce 
rirea flamurilor purpurii de sec
tor, secție sau brigadă de tinerei 
fruntașă, nu era numai un oma
giu adus unei memorabile ani
versări, ci și continuarea unei tra
diții.

Cu aceste gînduri am pășit în 
uzină.

Ini.-na combinatului
Există în cadrul Cnmbinalu’ui 

metalurgic al Reșiței un sector că
ruia muncitorii îi spun, și pe drept

cuvînt, „inima combinatului". Este 
sectorul utilaj mecanic. Inima a- 
ceasta, după cît am putut să-mi 
dau seama, este tînără și puter
nică, sensibilă și atentă la buna 
funcționare a tuturor mașinilor și 
utilajelor care umplu enormele 
halo și care îi sînt încredințate.

Majoritatea lucrătorilor de aci 
sînt tineri. Căutăm să aflu un fapt 
deosebit. Inginerul Teodor Mon- 
dovan, un tînăr mărunțel, care 
lucrează aci, m-a tras de o parte 
și mi-a arătat un băiat subțiratec, 
nu prea înalt, lingă strungul că
ruia se grămădiseră zeci de piese 
lucitoare din oțel.

— II vezi, tovarășe ? |Ăsta-i Io
sif Puican. Ca el mai rar... Nu te 
duce însă să-i vorbești, că nu 
merge. N-are timp și pe deasupra 
e și supărat.

Puican e unul dintre cei mai 
buni strungari din sector. Conduce 
o brigadă de tineret. Cu cîteva 
zile în urmă s-a înscris la școala 
de maiștri. Dar cei de acolo î-au 
spus că n-are actele în regulă. 
S-a mîniat. Trebuia să se învoias-

că, să umble să-și completeze 
tele. Tocmai atunci forjării 
venit să ceară ajutorul sectorului 
do utilaj mecanic. Li se defectase 
o presă, pentru care erau ținuți în 
Ioc. Și cine credeți că a sărit pri
mul în ajutor ? Puican. A uitat 
și de învoire, și de școală, de tot. 
Ba nu, de necaz și de școală n-a 
uitat, a amînat doar pentru altă 
zi momentul... Acum lucrează cît 
trei. Brigada Ia fel. Angajamentul 
o angajament!

Nu l-am mai deranjat pe Iosif 
Puican.

Gîndul mi s-a dus din nou la 
Drapelul roșu, la cel obținut de 
U.T.C.-iști la 7 
Și astăzi tinerii 
combinat fapte 
socotite eroice.

Un fapt
Am mai amintit că între brigă

zile lui Bastelly și Frențiu, din 
sectorul de mașini eleetrice, se

I. CIMPEANU
(Continuare în pag. 3-a)

ac- 
au

Noiembrie 1941. 
înfăptuiesc 

care ar putea
în 
fi

mărunt

Marinari sovietici
salvează vase romînești

Administrației Porți- 
în marș amonte pe 
care prezintă secto- 

greu de navigație al

scoaterea convoiului în continua
re la remorcherul sovietic „O- 
desa" al Societății de navigație 
sovietice (S.D.GiP.) care era în 
apropiere.

Remorcherul „Odeșa". a 
convoiul la remorcat și l-a 
coral la punctul Vodița, 
morcherul „Oituz" a plecat
un singur motor în funcțiune la 
Tr. Severin pentru reparații.

Datorită ajutorului dat la timp 
de marinarii sovietici, convoiul 
de vase' romînești a fost salvat

luat
an-
Re-
cu

Întreprinderea „Industria Bum- portat țesături in Belgia. Italia, fotogravură, tov. Petroniac Irina 
bacului" din Capitală exportă țe- O| . M . șl Avram Sergiu discutind despresățuri In diferite țirl. In cursul Olanda. Iran Irak și al ele. gravarca va|țu|u| pcnlru un nH0U 
acestui an, întreprinderea a ex- In fotografie: In atelierul de desen pentru țesături,

La 23 noiembrie, ora 9,30, re
morcherul „Oituz" de 1800 CP. al 
întreprinderii „Navrom", îm
preună cu 3 șlepuri pe care le 
remorca, înainta ajutat de o lo
comotivă a 
lor de Fier 
canalul Sip 
rul cel mai
Dunării, cursul apei fiind foarte 
repede. La ieșirea din canal, re
morcherului rominesc „Oituz" i 
s-a defectat un piston de la mo
toriii babord. Remorcherul „Oi-

« UOV . tVUIlllțSU O-ȚAdOl
tuz“ a lăsat convoiul în remorca de Ia 0 avarie serioasă care pu. 
ocomotivei Administrației Porți- tea . să - întrerupă circulația pe 

lor de Fier și a apelat pentru canalul Sip pentru un timp destul 
fde ~ •

Navigatorii roniîni au mulțu
mit călduros marinarilor sovie
tici pentru ajutorul primit.

(Agerpres)

In Editura de stat 
pentru litera’ură 

politică

au apărut:
1. Comunicat cu privire la 

consfătuirea reprezentanților 
partidelor comuniste și mun. 
citorești din țările socialiste.

DECLARAȚIA consfătuirii 
reprezentanților partidelor co
muniste și muncitorești 
țările socialiste, 
loc la Moscova 
noiembrie 1957.

32 pag.

din 
care a avut 

intre 14 și ÎS

50 bani

2. Comunicat i 
supra consfătuirii reprezen
tanților partidelor comuniste 
și muncitorești.

informativ a-

MANIFESTUL PĂCII. 
16 pag. 25 bani
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Patronarea școlilor
de către

I M

întreprinderi
Școlile medii — verigi ale marelui lanț de „uzine-școală" ce 

pe întreg cuprinsul țării pregătesc viitoarele cadre de făuritori 
ai unei vieți noi, te află zi de zi în atenția generală a oameni
lor muncii.

Ce! de al H-lea Congres a! partidului nostru a arătat nece
sitatea de a se intensifica necontenit munca pentru ridicarea 
nivelului de cultură generală, acordîndu-se o atenție deosebită 
legării procesului de învățămînt de viață, de activitatea practică. 

In lumina acestor directive, Hotărî re a C.C. al P.M.R. și a 
Consiliului de Miniștri cu privire la îmbunătățirea învățămîntu- 
Iui de cultură generală djn R.P.R., stabilește că cea mai sigură 
cale pentru legarea învățăihintului de munca practică o consti
tuie polîtehnizarea învătămîntu lui de cultură generală.

Recentele instrucțiuni elaborate de Consiliul Central al Sin
dicatelor, Ministerul Învățămîntului și Culturii, Comitetul Cen
tral al Uniunii Tineretului Muncitor privind patronarea de către 
întreprinderi și instituții a școlilor de cultură generală vin să 
traducă in viață aceste sarcini, astfel incit unitățile productive 
care patronează școlile de cultură generală să-și concentreze 
atenția în direcția introducerii elementelor de politehnizare în 
wivățămînt.

După ce arată ce măsuri trebuiesc luate pentru ca patronarea 
școlilor medii să aibă un caracter organizat, instrucțiunile sus
menționate arată acțiunile concrete ce vor fi luate pe de o parte 
de întreprinderile care patronează, pe de altă parte de școlile pa
tronate pentru o cît mai puternică legare a învățămîntului de 
cultură generală de practica construcției socialiste.

întreprinderile, șantierele, S.M.T.-urile, G.A.S.-urile vor spri
jini școlile patronate în primul rînd ca să-și organizeze atelie
re proprii, să-și înzestreze laboratoarele, muzeele șl terenurile 
experimentale școlare, transmițîndu-le mașini, unelte, organe de 
mașini care pot fi folosite ca material didactic în cadrul lecții
lor, pueți și semințe pentru grădinărit etc. în cadrul patronării, 
instrucțiunile recomandă întreprinderilor sa creeze posibilitatea 
școlilor de a-și organica lucrări practice în atelierele lor, iar 
organele Uniunii Tineretului Muncitor, organele sindicale să an
treneze pe inginerii, tehnicienii, muncitorii cu experiență în în
drumarea lucrărilor practice din ateliere, loturi experimentale, 
cercuri tehnice. Un rol deosebit în aceste acțiuni de patronare îl 
vor avea organizațiile U.T.M. din întreprinderi, care trebuie să 
mobilizeze pe tinerii muncitori ca prin munca voluntară să re
pare unelte și scule în vederea înzestrării atelierelor șl labora- 
toarele școlare. De asemenea instrucțiunile recomandă intreprin- 
derilor și Instituțiilor să ajute școlile patronate la repararea și 
Înfrumusețarea localurilor, la repararea și completarea mobilie- 

Irului, a Instalațiilor electrice și sanitare, în vederea creării 
unor optime condiții de învățătură.

In această nobilă acțiune de întrajutorare, un rol important 
trebuie să-t aibă si școlile. Ele trebuie să asigure o legătură 
permanentă a cadrelor didactice și a elevilor cu întreprinderile 
care le patronează, prin efectiva participare a elevilor la acțiu
nile cultural-educative ce se organizează în întreprinderi.

Instrucțiunile prevăd astfel ca școlile să acorde sprijin între- 
/ prinderilor pentru organizarea taberelor de vară pentru pionieri 

și școlari, pentru organizarea propagandei pedagogice în rîndul 
5 părinților și muncitorilor din întreprinderi, în antrenarea cadre- 
Z. lor didactice la supravegherea cercurilor de meditații organizate 
X în întreprinderi pentru copiii muncitorilor, în organizarea serbă- 

rllor, manifestărilor artistice, conferințelor pedagogice și științi- 
yS fice, cercurilor de cultură generală pentru muncitori, prin spri- 

jinirea școlilor de calificare etc.
5 Un rol deosebit în asigurarea unei bune patronări de către în- 
X treprinderi și instituții a școlilor de cultură generală trebuie 
§ să-I aibă organizațiile U.T.M. din școlile medii. Ele trebuie să 
5 întărească necontenit legăturile cu organizațiile U.T.M. din în- 

treprinderi și școlile profesionale. Organizațiile U< T. M. din 
g școli trebuie să înțeleagă că de modul in care vor ajuta condu- 
S cerea școlii în îndeplinirea sarcinilor pe care ea le are în buna 
5 asigurare a patronării ei de către întreprinderi și instituții, de
ft pinde în mare măsură continua îmbunătățire a activităților șco- 
5 iare, permanenta legare a procesului de învățămînt de viață, de 
% activitatea practică.

NE PREGĂTIM
pentru viată

Nicolae Cocoș, tînăr director al 
Școlii medii din Bolintinul din 
Vale, a primit vizita noastră 
bucuros că poate vorbi despre cer
cetările pe care școala sa le face 
în domeniul politehnizării.

— La noi munca aceasta cere 
rezolvări deosebite, ne spunea el, 
dat fiind condițiile deosebite în 
care se află o școală medie de tip 
sătesc, ca a noastră. Trecerea la 
politehnizare era nu numai un pas 
important dar părea la început un 
curaj nu tocmai justificat : școala 
a fost înființată abia în 1952 și 
pînă în anii trecuți nici labora
torul de fixico-chimice nu satisfă
cea cerințele cursurilor. în 1955 
am trecut lotuși la politehnizare... 
Ținînd însă seama de condițiile pe 
care le avem cît și de faptul că 
mediul în care se află școala este 
sătesc, deci cu preocupări agri
cole, tendința noastră este de a 
dezvolta la elevi dragostea pentru 
tehnica legată de mur dle agri
cole .

Din acest punct de vedere pro
gramul de lucru al școlii se îm
parte în două: în prima jumătate 
a anului se fac lucrări în atelie
rele de lăcătușerie și tîmplărie ale 
școlii, iar din primăvară elevii 
trec să învețe o zi pe săptămînă 
la S.M.T. Ciorogîrla, care ne pa
tronează. Vara urmează o pe
rioadă de practică în gospodăriile 
de stat sau colective. în luna iu
nie elevii au făcut o practică de 
21 de zile în două gospodării de 
stat. S-ar putea spune multe des
pre această practică, despre toate 
cele învățate acolo. Voi aminti 
numai că elevii au ajutat la sal-
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NOTE despre poiifehnizarea 
învățamîntului la școala medie 

din Bolintinul din Vale
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varea prin mijloace agrotehnice a 
culturilor de ceapă atacate de ma
na. A fost un exemplu prețios de 
ceea ce înseamnă folosirea științei 
în agricultură. De altfel, școala are 
și două loturi proprii cu o suprafa
ță de peste 4.000 metri patrnți pe 
care elevii le cultivă anual. Anul 
acesta ei au dat cantinei școlii 
100 kg. ceapă, 100 kg. cartofi, a- 
proape 500 kg. roșii.

De la primii păți.
de ,În
trecută 

o clasă 
elemen

ts
intre

Am asistat la o lecție 
crări practice" (cum este 
în program), dar nu la 
mare ci la ...clasa a V-a
tară. Intr-un fel în aceasta 
constă deosebirea existentă 
școala din Bolintinul din Vale și 
alte școli : începînd de anul a- 
cesta, trecerea la politehnizare se 
face imediat după terminarea cla
sei a IV-a elementare.

Copii de-o șchioapă, transfor
maseră tejghelele de tîmplărie în 
mese de scris. Pentru început li 
se predau teoretic cunoștințe 
despre proprietățile fizice și me
canice ale lemnului. Ceea ce m-a 
impresionat era mai ales intere
sul pe care-l stârneau printre ei 
noțiunile tehnice. ' Lecția profeso
rului maistru Stan Constantin, pre
dată cu dibăcie și evidentă pre
gătire, a fost în același timp o lec
ție de... limba romînă, de științe 
naturale, de fizică. Toate materiile 
se îmbinau într-o lecție despre 
lemn. Cel puțin 15 noțiuni noi au 
fost învățate într-o singură oră : 
plasticitate, greutate specifică, ela
sticitate. pătrundere, duritate etc. 
Clasa a rîs cu hohote cirul unul 
dintre copii a folosit cuvîntul „ța- 
păn" pentru a determina durita
tea: un asemenea limbaj nu se mai 
admite la niște elevi care studia
ză... tehnica !

Am vizitat și atelierul de lăcă
tușerie al școlii, acolo unde lu
crează de mai multi ani clasele 
mari. Peste tot — ordine și curățe
nie, demonstrînd că lucrul se face 
aci cu pasiune.

— Nu-i mai pot scoate din ate
lier, — îmi spunea profesorul 
maistru.

Pe un raft, piese lucrate de *• 
levi : echere metalice, punctatoare, 
forfecuțe, clești. Pe etichetele ce
lor mai bune dintre ele se citesc 
numele lui Popa Viorel, C.a- 
tană Maria, B o ancă Elena, Bulu- 
mac Emilia.

★

Mi-a plăcut școala din Bolinti
nul din Vale, priceperea celor ce 
predau și rezultatele elevilor. .4$ 
avea totuși de făcut o observație 
legata mai mult de cercetarea ști
ințifică decît de practica propriu 
zisă.

Asistând la ora profesorului. Stan 
mi-am dat seama că între ciino}- 
tințele pe care le reclamă Cursul 
de lucrări practice și cele pe care 
le au elevii este o diferență cau
zată de neconcordanța programe
lor teoretice cu cele practice. Pînă 
în clasa a V-a elementară elevii 
n-au auzit vorbindu-se despre cu
vîntul „fibră" (lemnoasă), 
căpătat nici o noțiune 
linear (deși la atelier 
facă, schițe).

— în fiecare zi mă
asemenea greutăți, spunea prof. 
Stan.

■— Dar le notați? Le află ci
neva ?

— Nu mi-a cerut nimeni...
Nici chiar pînă la ceilalți pro

fesori ai școlii ele nu ajung deși 
credem că ar trebui aflate chiar 
și de către Ministerul învățămân
tului și Culturii. Școala din Bo
lintinul din Vale, ca și alte școli, 
este o școală experimentală. Ce 
rost are atunci aceasta dacă rezul
tatele experimentării nu pot fi 
totalizate și studiate temeinic la un 
for central ? Profesorul - maistru 
Stan Constantin este un tînăr ca
pabil, cu putere de studiu și cer
cetare. Tocmai oameni ca el pot 
deveni un sprijin principal în cer
cetările științifice din domeniul 
politehnizării școlilor.

n-au 
de desen 
trebuie să

lovesc de
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EUGEN FLORESCU

O POVESTE
c u

Tovarășul profesor maistru Stan Constantin explică elevilor cîteva operații practice.

CĂRȚI care lipsesc
Sfat cărți de care azi oamenii nu 

se pot lipsi, cărți necesare cum 
este uneori abecedarul pentru 
elevii de clasa I-a elementară.

Ne gîndim la un grup de ma
nuale elementare de introducere 
în tehnică, manuale care ar avea 
darul să trezească în elevi pasi
unea pentru experiențele și cerce
tările practice de laborator. Este

în cadrul cenaclului literar de Ia Liceul „Splru Haret“ din Capitală, s-a discutat de curfnd 
despre lucrările poetului Eugen Frunză, în prezidiul cenaclului aflîndu-se și autorul.

în fotografie: elevul Tanasoca Șerban din clasa X-a B vorbind.

■ ■ ■ ia

Purtători ai insignei 
„Prieten al cărții**
Organizațiile U.T.M. din școli 

se preocupă tot mai mult de or
ganizarea șl îndrumarea concursu
lui „Iubiți cartea". Sub directa 
grifă a organizațiilor U.T.M. în 
toate școlile se desfășoară con
cursuri literare cu discuții, în urma

„Autocritica"

cărora purtătorii insignelor „Prie
ten al cărții" sînt tot mai nu
meroși.

Zilele trecute, în Școala medie 
din Moreni s-au organizat discu
țiile finale la concursul literar 
„Iubiți cartea" la care au partici
pat elevii clasei a X-a. După con
curs au căpătat insigna 27 de 
elevi. Printre cei care au dat 

bune 
elevii 
Irma, 
Ana,

Din activitatea 
cercurilor

Pop Iuliu l-a 
în adunarea ge-

Radu

Unde e tineret e și cîntec.
La șezători, la reuniuni, cu pri

lejul excursiilor, la întruniri, în 
tren, pe nesimțite se naște un 
cîntec. Cîntecul preferat oglindeș
te totdeauna starea de spirit a 
omului, mentalitatea lui, felul său 
de a privi viața...

Mai sînt tineri lipsiți de expe
riență care îmbrățișează uneori 
cîntece care exprimă țeluix po
trivnice vieții lot, proslăvind tra
saturile negative, micimea, stări 
de spirit înapoiate. Un astfel de 
cîntec am auzit la Școala medic 
nr. 2 din Sf. Gheorghe.

La adunarea de alegeri din 
școală, adunare care a trezit or
ganizația U.T.M. dintr-o amorțea
lă îndelungată, elevele Vass Roza,

Ferenc Amalia, Szab6 Roza au re
latat că deși sînt talente în școală, 
activitatea culturală a fost com
plect neglijată. „Oare noi nu pu
tem organiza o echipă artistică ?“ 
întrebau ele.

în pauza adunării, tov. Koos, 
primul secretar al comitetului ra
ional U.T.M. Sf. Gheorghe a în- 
rlpmtsat fotele să cînte.

— Ce să cîntăm ? N-avem nici 
cot, n-am învățat cînteoe...

dar poate totuși știți un

„corn*

cîntăm ceva compu9 
voie ?

de

— Ei, 
cîntec...

— Să 
noi — e

— Desigur, cîntați...
Și dintr-o dată, în diferite col- 

țuri ale aălii de ședințe, cîteva £ete

începură să cînte diferite , 
poziții proprii".

Ideea acestor „compoziții" era 
viața școlară — dar privită prin- 
tr-o oglindă concavă. Amintesc 
doar una din ele, cea mai expre
sivă, care din păcate oglindește 
mentalitatea unor elevi din acea
stă școală. Ea exprimă aversiunea 
față de matematică, geometrie, fi
zică, și proslăvește pe cei ce „nu 
învață niciodată". Această 
rabilă“ compoziție se încheie 
fel :

„Dacă 
Nu-i 
Vom 
Că tot ne vom mărita...".

Această mentalitate este expri
mată nu numai în cîntec. In olaaa

,admi- 
ast*

rămînem corigente, 
nimic !
trece la toamnă !

a IX-a B de pildă, 37 elevi din 
45 au note nesatisfăcătoare la 1-6 
materii, mai ales la matematică și 
fizică. Unii elevi pun naivi în
trebarea : „La ce ne va ajuta fi
zica și matematica în viață ?“

Vechiul comitet U.T.M. nu pu
tea să nu cunoască această stare 
de spirit. Totuși nu s-a discutat 
niciodată în organizație despre 
rostul „științelor exacte" și nici 
despre mentalitatea unor el 
care consideră anii de școală 
un concediu liniștit.

Oare utemiștii Școlii medii 
2 din Sf. Gheorghe nu sînt 
stare să determine schimbarea 
concepțiilor acestor elevi ?

ȘT. NEKAN1ȚK1 >

cunoscut rolul unor asemenea 
cărți care nu se studiază „la 
școală", dar care atrag mii și 
mij de tineri curioși sa afle secre
tele tehnicii moderne.

Lipsesc deasemenea cărți pen
tru amatorii de chimie, aeromode- 
lișm. mecanică, lăcătușerie, elec
tricitate, cărți de îndrumări prac-, 
tice în domeniul respectiv. E re
gretabil că nici organele Ministe
rului Invățămîntului și Culturii, 
nici Editura tineretului nu s-au 
gîndit, de pildă, la editarea unui 
manual de experiențe și îndrumări 
pentru amatorii chimiști, știin- 
du-se că dintre toate materiile 
studiate în școala medie, cunoș
tințele de chimie pot fi cel mai 
ușor experimentate.

Pasiunile se formează în primii 
ani de școală, iar în formarea lor 
studiul și experiența în afară de 
programa obligatorie a școlii, au 
un rol important.

Cînd 
criticat 
nerală de alegeri și i-a 
spus, prietenește de alt
fel, că prin comportările 
lui strică bunul nume 
al clasei, al colegilor, 
Panaitescu Radu n-a 
spus nimic. L-a privit 
doar cu ciudă, a sirius 
puternic pumnii și a 
înghițit toate cuvintele. 
Iar zecilor de priviri din 
bănci care-1 țintuiau 
le-a răspuns rece și ne
păsător.

La sfîrșitul adunării a 
ieșit din cameră primul. 
Trebuia să se întâlnească 
cu „prietenii". Nu sînt 
colegi cu el și nici elevi 
din școală. De aceștia 
Radu s-a despărțit de 
mult. Nu le mai caută 
prietenia. Și-a găsit alții 
care l-au atras mai mult. 
Unii dintre ei sînt foști 
elevi, plictisiți de școală 
și de repetenție, alții fă
ră nici un fel de ocupa
ție. Toți însă sînt experți 
într-ale fumatului, „șme
cheri cu diplomă" cum 
se recomandă cu mîn- 
drie.

La început, cînd i-a 
cunoscut, n-au prea vrut 
să-l primească în „gaș
ca" lor. Mai ales că Ra
du, pe lingă faptul că 
se acomoda cam greu cu 
apucăturile lor, era și 
singurul utemist, singu
rul care purta uniforma 
școlară, singurul care 
frecventa cursurile. în
cetul cu încetul însă 
s-au obișnuit cu el 
și el cu ei. Școala a tre
cut pe planul doi. Panai
tescu Radu se strădu
iește acum să-i imite, 
să le copieze vocabularul, 
comportarea. Fumează 
obișnuit, lipsește de la 
ore. nu-și pregătește lec
țiile. S-a îndepărtat de 
colegi, de vechii prie
teni. Acum le-a poves
tit, așa cum le povestește

întotdeauna „necazurile" 
care le are în școală, că 
a fost criticat, că „s-au 
luat de el" toți utemiștii 
din adunare.

— Și tu?
— Eu n-am zis nimic, 

dar îmi venea să...
--- Mă Radule, nu fi 

fraier. Mîine spune-ți și 
tu cuvîntul... -- l-au sfă
tuit zîmbind cu înțele
suri.

A doua zi, în clasa a 
X-a A de la Școala me
die nr. 1 din Buzău era 
o zarvă nemaipomenită. 
Panaitescu Radu își 
spunea cuvîntul... Cum ? 
Intr-un fel foarte ori
ginal. II înghesuite pe 
Pop Iuliu într-o bancă 
și-l batea în văzul tutu
ror colegilor. După ce-a 
terminat tot ce a avut 
de „spus" a ieșit trîntind 
ușa... Urmase sfatul prie
tenilor săi.

Fapta aceasta s-a pe
trecut sub privirile co
legilor de clasă. Utemi
știi, colegii, s-au mulțu
mit să o comenteze, cu 
destulă indignare de alt
fel, să-l îrivinuia scă de 
faptul că și-a ales prie
tenii nesănătoase, că se 
lasă influențat de ele. 
Doar atât. Iar comitetul 
U.T.M. pe școală n-a a- 
vut niciodată nimic de 
spus despre utemistul 
Panaitescu Radu. Nici a- 

acestui 
fapt comitetul U.T.M. 
n-a luat nici o măsură. 
A crezut că dacă direțiu- 
nea l-a eliminat pe o 
săptămînă organizația nu 
trebuie să mai acorde a- 
tenție faptului. Panaites
cu Radu este însă ute- 
mist. Statutul U.T.M. 
prevede sancționarea as
pră a celor ce se abat 
de la disciplina de or
ganizație. Utemiștii tre
buie neapărat să-și spu
nă aici cuvîntul.

M. VERDEȘ

Cercul de literatură romînă al 
Școlii medii nr. 1 din Focșani 
este cel mai frecventat de elevele 
școlii, este cercul unde se desfă
șoară o bogată activitate. La sfîr
șitul anului trecut elevele înscrise 
la secția dramaturgie au pregătit 
împreuna cu tovarășa profesoară 
de romînă piesa lui V. Alecsandri 
„Piatra din casă“. De cîteva săp- 
tămîni au început repetițiile pen
tru piesa „Nota zero la purtare" 
de Virgil Stoenescu și Octavian 
Sava, pe care vor să o prezinte la 
sfîrșitul lunii decembrie. Tot pen
tru luna viitoare cercul de limba 
rusă pregătește o piesă în limba 
rusă.

CIND
numai promisiuni ?

Vasluiul e un mic orășel moldovenesc. Venind de 
la gară, pe strada principală, în dreapta, o clădire 
impunătoare — Școala medie de fete ni. 2 — te 
imoie parcă să-i pășești pragul.

Peste tot liniște, curățenie.
In cancelarie am întîlnit o fată înaltă, cu codițe, 

îmbrăcată în uniformă bleumarin. îmi pare tristă 
și abătută. De ce nu e veselă Doina Vintilă, secre
tara comitetului U.T.M. ? Lucrurile în școală nu 
merg prea bine. Dai, nu-i vorbă, nici cdmitetul oră
șenesc U.T.M., nici comitetul regional nu au prea 
ajutat-o.

Acum cîteva săptămîni, în școala aceasta — ca 
de altfel in toate școlile din regiunea Iași, s-a des
chis învățămîntul politic U.T.M. Prima lecție a fost 
trimisă de către comitetul regional U.T.M. Avea 20 
de pagini dactilografiate la un rînd. Conținea ter
meni și noțiuni de economie politică de care elevele 
abia peste cîțiva ani vor auzi. In concluzie citirea 
lecției a ținut o oră și jumătate și nu a interesat pe 
nimeni. De atunci au trecut două săptămîni. Trebuia 
ținută a doua lecție. De la comitetul orășenesc s-a 
spus că pentru aceasta se găsesc broșuri la libră
rie, S-au găsit într-ădervăr, însă mult prea puține 
ca să ajungă pentru toate cursantele.

Aici sînt aproape 100 utemiste care frecventează 
cele șase cercuri de învățămînt politic de organiza
ție. Doina Vintilă și-a mărturisit necazul activiștilor 
Comitetului orășenesc U.T.M. Vaslui. Aceștia la rîn- 
dul lor au arătat situația activiștilor regionali. Totuși, 
pînă în prezent Școala medie nr. 2 din Vaslui nu 
a primit decît promisiuni pentru îmbunătățirea si 
tua*iei- C. SLAVIC

răspunsuri 
se numără 
Tarozdia 
Tătulescu
Boieru Gheorghe 
și alții.

Corespondent 
GIG! ILINCA

P I N Ă

Intre noi

cum, în urma

_ ... „eroii*4
Caricatură adevărată dedicată unor 

falși eroi ai claselor.

Elevul Ardeleana V. din clasa IX-a C — Școala medie nr. 2 
Focșani a fost prins copiind la teză.

Desene de N. CLAUDIU

MUNCHAUSEN:
<— Numai eu te înțeleg stimabile l Pe 

amindol ne distruge imaginația.



O scenă din filmul „Legenda din Polesia
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Consfătuire
Legenda din Polesia

La Ministerul Irtvățămîntului și 
Culturii a avut loc miercuri o 
consfătuire la care au participat 
șefii secțiilor de învățămînt și 
cultură ale sfaturilor populare re
gionale și directorii școlilor de 
meserii și agricole din țara.

Consfătuirea a dezbătut pro
bleme privind organizarea și în
drumarea școlilor de meserii și 
agricole, instruirea practică a ele
vilor din aceste școli în procesul 
de producție, conținutul și meto
dica procesului de învățămînt, 
precum și sprijinirea acțiunii de 
politehriizare a învățămîntului în 
școlile de cultură generală.

(Agerpres).

oRotninia

MATH
In cadrul manifestărilor cultu

rale organizate de Uniunea Zia
riștilor din R.P. Ro'minâ, miercuri 
seara a avut loc la.Casa Ziariș 
tilor din București Un simpozion 
cu prilejul căruia scriitorii Euse- 
biu Catnflar și Nina Casslan, 
precum și Al, Cornescu, redactor 
șef adjunct 
Liberă" au 
din recenta 
Atena.

Miercuri dimineața a părăsit 
Capitala, plecînd spre Moscova, 
delegația Consiliului Central al 
Sindicatelor din R. P. Romînă 
care va studia experiența sindi
catelor sovietice in problemele 
economice.

Din delegație fac parte: C. 
Petcu, șeful secției economice a 
C.C.S., conducătorul delegației, I. 
Cheșa, I. Priscorniță, V. Joavină, 
P. Bogătoim I. Fetecău, C. Tă- 
nase, G. Ruber, C. Dumitrache, 
A, Doju.

al ziarului 
împărtășit Impresii 
croazieră Istanbul-

— Da, vă ascultăm.
— Strada Munții Gurghiului, 

spunețî-mi vă rog, cam pe 
unde vine ?

— începe din șoseaua Ciu- 
relu nr. 7. Puteți ajunge cu 
autobusul 38 din piața Gării 
de Nord.

Nici n-a fost bine pus recep
torul în furcă și telefonul sună 
din nou.

— Alo, 4.70.45?
In București, Ia numărul a- 

cesta răspunde „Ghidul Capi
talei" — serviciul nomencla
turii al Sfatului popular al Ca
pitalei. Nu cunoașteți unde 
est© situată o anumită stradă ? 
Telefonați la acest număr: 
4.70.45. Vi se va răspunde in
tr-o secundă. Oamenii de ăici 
știu totul; cunosc ultima stradă 
care a fost „botezată" astăzi, ul
tima intrare care s-a „născut" 
ieri, cum s-a numit acunț 100 
de ani strada Negustori, pe 
scurt — totul în materie, de no- 

• menelatură. întrebați de orice 
străduță din București. Vi se va 
spune unde începe și unde se 
termină, cu ce tramvai sau au
tobus puteți să ajungeți, de ce 
circumscripție de miliție și ofi
ciu poștal aparține. Așa stînd 
lucrurile, e desigur explicabil 
de ce zilnic sute de cetățeni a- 
pelează la serviciile gratuite și 
binevoitoare ale „Ghidului Ca
pitalei".

Să nu credeți însă cumva că 
totul merge ca pe roate ; for- ?' 
mezi numărul, spui denumirea : 
străzii și într-o clipă ți se ras- i 
punde. Deși în marea majori- • ............ ....E • Cu prilejul împlinirii a 80 de

•*:ani de la nașterea lui Ady Endre, 
miercuri seara a avut loc la 
Clubul poligrafiei o seară festi
vă închinată marelui poet ma
ghiar organizată de Uniunea 
Scriitorilor din R. P. Romînă și 
de Casa de cultură maghiară
„Petofi Sandbr“.

Din prezidiul adunării au fă
cut parte C. Prisnea, adjunct al 
ministrului învățămîntului și 
Culturii, Ferenc Kelety, ambasa
dorul R. P. Ungare la București, 
Ștefan Cruceru, secretar al co
mitetului orășenesc București -al 
P.M.R., scriitorii maghiari Bolo
ni Gyorgy, președintele Consiliu
lui literar din R. P. Ungară, 
Kardoș Laszlo și Thury Zsuzsa, 
scriitorul Eugen Jebeleanu, mem
bru în Biroul Uniunii Scriitori
lor din R. P. Romînă, Steliana 
Năstăsescu, vicepreședinte al

persoana de la adresa respec- | 
tivă e proprietarul imobilului. | 
Pentru tovarășii de aci e ttrt £ 
amănunt totuși prețios. Intr-un | 
registru uriaș, vechi și el de enî ; 
și ani de zile, sînt trecuți — pe | 
străzi —r toți proprietarii imobi- j 
leîor din București. Se află ve- • 
chile denumiri ale celor două | 
străzi și se caută în registru. ■ 
Și s-a găsit. Adresa căutată e | 
în raionul „23 August11. Cela-1 
țeanul poate ajunge cu tram- * 
vaiul 7. 1

Bineînțeles asemenea ca- I 
zur» sînt rare. Și cu siguranță ’ 
ar fi și mai rare dftcă ar exista i 
tipărit un „ghid al Capitalei". I 
Aflăm că acesta e în lucru la • 
„Editura Tehnică" de... doi J 
ani. Din păcate între comisia j 
do Întocmire și editură există... I 
divergențe. (Mai precis în legă- ’ 
tură eu dreptul dte autor). Cre- j 
dem că e de acum cazul ca to- £ 
varășul Anton Vlădoîu, preșe- ’ 
dintele Sfatului popular al Ca- î 
pilulei să intervină pentru a • 
pune capăt odată pentru tot- • 
deauna acestor „divergențe". • 
Lipsa acestui ghid o sfanț doar * 
în primul rînd, cetățenii. ț

Pînă la apariția UCeștula, și : 
în continuare chiar, puteți ape- | 
la la relațiile telefonice ale ser* i 
viciului „Ghidul Capitalei". : 
Deci, notați: Ghidul Capitalei : 
— 4.70.45. j

AL. PINTEA i

tate a cazurilor așa stau lucru
rile, se înlîmplă totuși și ca
zuri de acestea.

— Strada Penescu...
—• Dar o asemenea stradă nu 

există în București.
— Pai să vedeți, așa ii zi

cea înainte... Acuma... nu știu 
cum se numește.

Situația nu e simplă de loc- 
Se caută într-un registru de 
cîteva zeci de atli vechime și se 
află strada. Intr-un fișier, la un 
anumit număr se află fișa fostei 
străzi Penescu. Sînt trecute aici 
toate denumirile pe care le-a 
purtat cîndva strada și bineîn
țeles cea actuală — strada Afe
tului —* raionul Lenin. Cetățea- 
țeanul e mulțumit.

Sau altă situație, ne explică 
tovarășul Emil Ștefănescu, șe
ful serviciului.

— Strada Dobrogeanu Ghe- 
rea, cam pe unde vine, în
treabă un cetățean.

— Din ce raion ?
— Asta nu știu. Cunosc doar 

atît, strada Dobrogeanu Ghe- 
rea nr. 45 și numele.

In București există Insă 5 
asemenea străzi. Care dintre a- 
cestea e ce® căutată ? Trei din
tre acestea sînt scurte, au doar 
20—30 de numere. Deci sînt 
excluse. Au mai rămas două, 
în două colțuri ale Bucureștiu- 
lui. Se cer amănunte. Se cu
noaște în plus însă doar atît:

pune sa fie biciuit cu cruzime 
fi apoi îl obligă si se cisito- 
rească cu Oxana. împotriva aș
teptărilor, buna Oxană reușește 
să descrețească fruntea lui Ro
man, să-i înveselească viața. Dar 
boierul n-a uitat-o pe Oxana, o 
consideră ca o proprietate a lui 
și vine să batjocorească casa 
lui Roman. Cu cinism îl aduce 
în această murdară escapadă și 
pe Opanas. Cei doi iobagi însă 
se unesc și îl pedepsesc pe boier 
pentru fărădelegile lui. Trebuie 
relevat în acest film îndeosebi 
jocul sobru și interiorizat al 
cunoscutului actor I. Perever- 
zeV, care contribuie mult la 
realizarea caracterului tragic al 
povestitii.

Sacrificiul de Anul Nou

Continuatorii
unei tradipi

i
i
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?•i(Urmare din pag. l-a) 

desfășoară în aceste zile o luptă 
îndîxjită. Caracterul dîrz al în
trecerii s-a observat mai ales în 
ultimele zile, cînd s-a petrecut aci 
un fapt în aparență mărunt. Peste 
plan a fost primită o comandă ur
gentă de aparataj electric. Bri- _______ ______
gada lui Bestelly a preluat-o fără Combinatului Metalurgic 
prea multe I* „ ‘ “ ,rr *.*./. 
cesta și-a mărit angajamentul.

Frențiu însă a socotit că e la 
mijloc o chestie de... tactică. Cum 
adocă, tocmai acum să*și mărească 
ceilalți angajamentul, cînd au 
aflat —- socotea el — că doi dintre 
cei mai buni membri din brigada 
sa, Eugen Folop și Traian Izvă- 
naru și-au luat cîteva zile conce
diu pentru nuntă ? Mînia lui a tre
cut repede și asupra acestora. Ce 
i-o fi apucat și pe ei căsătoritul, 
tocmai acum în toiul întrecerii ?

Ce era totuși de făcut ? A adu
nat brigada și s-au sfătuit. Si
tuația era destul de grea. La ur
mă Frențiu i-a întrebat; „Ei, ce 
ziceți, ne dăm bătuți ?“ Nu s-au 
dat bătuți. Au început să socoteas
că cu și mai multă zgîrcenle tim
pul și au găsit că-și mai pot mări 
și ei cu ceva angajamentul: pregă-

firea aparatajulus pentru repara
țiile de iarnă I?> oțelăria nouă. In 
ziua tind am aflat aceste lucruri 
era greu de definit încă de 
cui va fi victoria.

♦
Ar mai fi multe de spus despr 

realizările tinerilor din ca dri

partea
I

t
j

>re 
frul 

_ , _ r____,___ ^.r __ Reșița, 
tîrguieli. In felul a- Bestelly Francisc și Sabin Fren

țiu din sectorul de mașini, Ale
xandru Stoian șl Ilie Lazăr de la 
turnătoria nouă, care lucrează fără 
rebuturi, brigada de furnaliști a 
lui Cîntar și atîția și atîțla alți 
tineri merită să se scrie despre 
faptele lor.

Vreau să mai amintesc însă doar 
de un amănunt. In ultima seară 
a șederii mele în Reșița i-am întîl- 
nit pe majoritatea tinerilor din 
combinat. Umpluseră pînă la re
fuz sala' de festivități a Casei mun
citorești și ascultau cu respirația 
întretăiată de emoție relatările 
cîtorva veterani romîni participant 
la Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie. Prlvlndu-i am înțeles 
și mai bine de unde-și trage Pui- 
can și toți ceilalți puterea de mun
că, de unde vine forța caracterului

Un film în care veți revedea 
pe frumoasa Alla Larionova, o 
ecranizare după cunoscuta po
vestire „Vuia pădurea** a mare
lui scriitor ucrainean V. Koro
lenko. Bardul popular Opanes, 
un flăcău a cărui voce caldă cu
cerește pe toți cei care-l as
cultă, o iubește pe Oxana (A. 
Larionova), o slujnică de la 
curtea boierului Ivan (L. Rah- 
lenko). El își face cunoscută 
pasiunea boierului, cerîndu-i 
de soție pe Oxana deoarece a- 
cesta-i promisese un dar pen
tru frumoasele-i cîntece. Boie
rul e gata să consimtă, dar, vă- 
zind-o pe fată, se răzgindește, 
hotărînd s-o păstreze pentru 
sine. Filmul reușește să redea 
cu pregnanță atmosfera de opre
siune de la curțile moșierilor 
din Rusia țaristă, felul cum 
boierii batjocoreau demnitatea 
celor supuși lor. Un exponent 
al tăcăloșiei boierești este și 
Ivan care-și terorizează iobagii, 
folosindu-se de asemenea slugi 
inconștiente ca pădurarul^ Ro
man. Dar și Roman cade victimă 
bunului plac al boierului care

i

?
Iată o producție chineză în 

tehnicolor redînd frumusețea 
peisajului din munții marei 
țări, chipuri interesante de oa
meni simplii Realizat după o 
povestire a scriitorului clasic 
chinez Lu Sin, supranumit 
„Gorki al Chinei", filmul evocă 
anii dinaintea revoluției demo- 
crat-populare cînd poporul se 
zbătea sub asuprirea feudalilor, 
exploatat de cămătari și specu
lanți. Destinul zguduitor al lui 
Sian Lin căreia îi mor cei apro- 
piați, iar copilul îi este sfî- 
șiat de lupi, se proiectează dra
matic pe fundalul vieții de mi
zerie, îmbibată de prejudecăți 
și moravuri înapoiate a oame
nilor simpli, victime ale împi
lării. Cu duritatea unei legi de 
neîndurat, viața îi refuză lui 
Sian Lin (Pai-Ian) orice bucu
rie, o cufundă în dureri care 
sfîrșesc prin a o doborî. O im
presionantă dramă din trecutul 
poporului chinez interpretată 
cu un profund realism.

B. DUMITRESCU
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CRONICĂ

O scenă din filmul „Sacrificiul de Anul Nou

Printr-un decret al Prezidiului 
Marii Adunări Naționale a Repu
blicii Populare Romine, tovarășul 
Victor Dimitriu a fost numit tri
mis extraordinar și ministru ple
nipotențiar al R. P. Romine în 
Uruguay, cu reședință la Buenos 
Aires.

O construcție modernă 
pentru sportivii din Constanta
Mai intîi constănțenii s-au su

părat. „Iar s-au apudat să facă 
gropi44 — spune.au ei. Și, într-ade- 
văr, supărarea lor părea a fi în
temeiată. în toamna aceasta, 
bulevardul I, V. Stalin, pe o por
țiune de 300 de metri vecină cu 
Teatrul de Stat, devenise imprac
ticabil atît pentru pietoni, cît și 
pentru vehicule. Din fericire, însă, 
supărarea cdjnstănțenilor n-a ținut 
prea mult. într-un timp record, 
din spatele gardului protector s-a 
ridicat semeață schelăria unei u- 
riașe construcții. Vestea a făcut 
repede înconjurul orașului, hpoi 
cu iuțeala fulgerului s-a răspîndit 
îii toată regiunea. Se începuse 
construcția uneia din cele mai mo
deme hale de sport din țară.

Ațium cînd s-au scurs doar două 
luni și cîteva zile de cînd prima 
lopată de pămînt a fost săpată la 
temelia construcției, dar cînd li
niile din schițele proiectanților 
au devenit uriașe ziduri, planșee 
și stîlpi, am făcut o vizită pe șan
tier.

Chiar numai în timpul unui 
popas de cîteva minute șantierul 
halei sporturilor din Constanța 
are darul de a uimi atît pe »pe- 
riali ,ti, cît și pe profanii în ale 
construcțiilor. Cu ajutorul tovară
șului Gheorghe Vernescu, ingine
rul șef al șantierului, am dezle
gat cîteva din „misterele" aces
tei construcții. Spre a vă da cît 
mai bine seama de felul cum va 
arăta sala sporturilor din Con
stanța și de ce această construcție 
uimește, am să v-o descriu așa 
cum o veți vedea în curind, atunci 
cînd va intra în posesia sportivilor 
și spectatorilor.

Construcția se ridică la capătul 
parcului Teatrului de Stat. Pere
ții ei exteriori vor fi îmbrăcați în 
piatră de „Codru" albă, densă și 
deosebit de rezistentă îmbinată 
armonios cu piatra de „Techir- 
ghiol", care nu e altceva decît pie
trificarea scoicilor marine. Acce
sul în sală se face printr-un imens 
hol pardosit în marmură albă și 
roșie. Aci spectatorilor li se ofe
ră prima surpriză plăcută, garde
roba ce va sta la dispoziția lor. 
Holurile dau posibilitate specta
torilor să coboare în tribunele 
sălii exact acolo unde-și au locu
rile fără a mai deranja șiruri în
tregi de oameni. La proiectarea 
halei sporturilor din Constanța 
s-a avut în mod just în vedere trei 
lucruri principale : sală de spor
turi, sală de spectacole mari și 
întruniri, tribună pentru demon
strațiile oamenilor muncii.

Pentru disciplinele sportive ce 
se vor practica aici : volei, hand
bal redus, baschet, tenis de masă, 
box, gimnastică și alte sporturi de 
sală, ea are la dispoziție un spa
țiu liber (spațiu util de joc) de 
36,50 metri pe 20 metri. în tribu
nele de beton pot ocupa loc 2.000 
de spectatori. La galele de box.

unde spațiul pentru desfășurarea 
întrecerilor este mai redus numă
rul spectatorilor va crește iar la 
spectacole și întruniri sala oferă 
locuri pentru 4000-4500 de per
soane.

Tot în vederea înlesnirii practi
cării sportului în condiții optime 
asemănătoare celor din timpul ve
rii sala este iluminată cu lumină 
fluorescentă 
condiționat.

Pentru a 
nios clădirii 
treia problemă — tribună pentru 
demonstrațiile oamenilor muncii — 
hala are și trei terase uriașe, două 
'aterale și una frontală cu o su
prafață de 360 metri pătrați. Ce 
?ste de asemenea uimitor în cons
trucția sălii sporturilor din Con
stanța este și timpul extraordinar 
de rapid în care ea se înalță. La 
2 luni și 4 zile de la începerea lu
crării începuse montarea 
ferme la acoperiș. La 
brie, deci în mai puțin 
hala sporturilor din 
este planificată să fie 
Constructorii ei, însă, s-au angajat 
s-o dea în folosință în primele 
zile ale lui decembrie.

în momentul de față lucrările 
halei sînt în proporție de 80 la 
sută gata la construcție și 50 la 
sută la instalații. în două schim
buri.
ziua și noaptea pentru ca în luna 
decembrie o modernă hală a spor
turilor să 
publicului spectator.

și încălzită cu aer

da un cadru armo- 
și a rezolva cea de a

primei 
31 decem- 
de 4 luni. 
Constanța 
terminată.

400 de muncitori lucrează

fie dată în folosința

La Turneul zonal feminin de șah 
de la Krakovia reprezentanta 
R. P. Romîne, Maria Pogorevici, 
continuă să se comporte exce
lent. Tn runda a 9-a șahista 
noastră a cîștigat o frumoasă 
partidă la campioana R.D. Ger
mane, Altrichter. Tn aceiași 
rundă, Margareta Teodorescu a 
remizat cu Baumann (R.D. Ger
mană). După 10 runde, Maria 
Pogorevici deține primul loc în 
clasament cu 7 puncte și o par
tidă întreruptă.

★
Pe stadionul „Rote Erde** din 

Dortmund s-a disputat miercuri 
în nocturnă meciul de fotbal din
tre echipele Borusia-Dortmund, și 
C.C. A.-București contînd pentru 
optimile de finală ale cupei cam
pionilor europeni. Cei 45.000 de 
spectatori prezenți în tribunele 
stadionului au asistat la un joc 
dinamic cu neașteptate răsturnări 
ale scorului care l-au făcut pasio
nant din primul pînă în ultimul 
minut. Rezultatul final a fost de 
4—2 (1—1) în favoarea gazdelor.

★
Miercuri dimineața a părăsit 

Capitala, plecînd în Suedia, echi
pa jucătorilor romîni care va par
ticipa la campionatele internațio
nale de tenis de masă ale Scan
dinavici.

Din echipă fac parte Angelica 
Rozeanu, Ella Zeller, Maria Go- 
lopența, Matei Gantner, Tonxa 
Reiter și Tiberiu Harastoși.

Competiția va avea loc între 29 
noiembrie și 1 decembrie la Stock
holm și va reuni pe cei mai buni 
jucători din Europa.

(Urmare din pag, l-a) 

fi trebuit să acorde atenție ridică
rii multilaterale, pe plan general 
a acestor fete, comitetul fiind 
acela care să exprime această 
tendință și s-o organizeze. Pentru 
aceasta, ar fi trebuit să înceapă 
prin a acorda învățăturii, culturii, 
respectul meritat. învățătura este 
însă considerată aici o fiică vitregă 
a metodelor de formare a omului. 
Sînt în fabrică cîteva fete care 
merg la liceul seral. Le e greu : 
pînă la ora 16 sînt în producție, 
apoi fug la liceu și stau pînă seara 
la 22,80. De multe ori dorm cu 
capul pe caietul de teme, pentru că 
sînt abia niște adolescente care 
au nevoie de somn. S-au înhămat 
la o treabă grea, de durată, tocmai 
din aceasta omenească sete de cu
noștințe. Una din aceste fete este 
și Emilia Brînzea. Ne-a inspirat 
respect hotărîrea ei calmă de a 
deveni cu orice preț inginer chi
mist. Cît de bine i-ar prinde 
Emiliei și colegelor ei un cuvînt 
bun, de încurajare,bun, de încurajare, un sfat, un 
ajutor concret chiar la o tema mai 
grea. In locul acestei atitudini 
prietenești, pe de-a-ntregul firești, 
în jurul celor care merg la liceul 
seral s-a creat — datorită atitu
dinii tovarășilor din comitet — at
mosfera caracteristică în jurul celor 
care nu vor să trăiască o viață de 
colectiv, nu vor să îndeplinească 
sarcini obștești; în loc să li se cree
ze condiții, sînt priviți cu suspiciu
ne ca fiind chiulangii, iar dacă în
cearcă, așa cum a încercat Emilia, 
în adunarea de alegeri, sa critice 
această ț , , ‘ *“* ‘7
brutalitate să vorbească despre 
altceva. Este oare aceasta de natură 
să încurajeze tineretul în drumul 
lui spre cultură ? Emilia e un om

I. ȘERBU
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Sărbătorirea poetului Ady Endre
Sfatului Popular al Capitalei, 
Dumitru Micu, Robotoș Imre, 
Domokoș Geza, redactor șef al 
revistei „Ifjumunkas", Revi Ilo
na, director in Ministerul Invă- 
țămintului și Culturii.

Despre viața și opera-marelui 
poet au vorbit ~ 
Dumitru Micu.

Din partea 
ghiari invitați 
sărbătorirea lui Ady Endre in 
țara noastră, Gyorgy Boloni a 
adus un omagiu marelui poet re
voluționar.

Artiștii N. Brancomir de la Tea
trul Național I. L. Caragiale, Koos 
Zsofia de la Teatrul Maghiar de 
Stat din Cluj, Konya Ladislau, 
Ban Kato, Banner Zoltan. Halasz 
Ana și Andras Adorjan au inter
pretat fragmente din opera poetu. 
lui și piese muzicale pe versuri 
de Ady Endre.

Robotoș Imre și

scriitorilor ma
să participe la

tare și, chiar dacă n-are curaj să 
vorbească despre visurile ei de 
viitor, de teama să nu fie luată, în 
rîs, va merge totuși pînă la capăt; 
cine garantează însă că așa vor 
proceda toate ? Cine, mai mult 
decît comitetul U.T.M. ar fi fost 
indicat să le sfătuiască, să le în
drume cînd și unde să învețe ?

Ce citesc fetele și ce citesc băie
ții, ce-i interesează mai mult și ce 
rețin — aspect important al mun
cii de educație — nu face, din 
păcate, obiectul muncii organiza
ției.

Poate că, deficitară sub acest 
raport, organizația a făcut mai 
mult sub raportul pregătirii fete
lor pentru viața lor de toate zilele

prielnică au fost cei din comitet. 
Fata aceasta — pe care, (spunem în 
paranteză), Lina Negulescu o con
sideră, cu superioară ironie, o 
„sentimentală" care nu știe „să-și 
conducă sentimentele" — are o 
mare nevoie de afecțiune; dar 
orice încercare a ei de a se apropia 
de cineva e privită cu suspiciune.

Amîndouă aceste fete, cu pro
bleme atît de deosebite, au fost 
așezate în aceeași frază a 
dării de seamă în care era prezen
tată o fată decăzută, a cărei com
portare obligase conducerea între
prinderii s-o concedieze. Trebuie 
recunoscut că o asemenea apre
ciere — de fapt singura la care s-a 
redus „ajutorul" dat de comitet

narea de alegeri și să spună că se- 
J ‘cretarul se poartă cu utemistele ca 
J , un vechil boieresc. De altfel acesta
< i nu este singurul caz în care unii
< ► membri ai comitetului amestecă 
•♦funcțiile administrative cu răspun

derile pe care le au în organiza
ție.

Metode administrative au fost 
folosite și în mult discutatul „caz" 
al Măriei Vereș — o fetișcană de 
16 ani — care a refuzat, dintr-un 
capriciu neexplicat nici pînă astăzi, 
să îndeplinească o sarcină. Tov. 
Vasilescu nu a primit-o la lucru 
pînă nu și-a cerut scuze și n-a fă
găduit îndreptare.

Poate că n-ar fi stricat ca, măcar 
după ce a procedat așa, dacă nu 
înainte, tovarășul Vasilescu să se 
fi întrebat cu ce au fost aceste fete 
mai convinse, mai mature, mai ridi
cate decît înainte ?

Trebuie spus limpede un lucru, 
ca să fie 
îndoială;

înțeles bine, fără nici o 
întreaga activitate a or-

Educația tinerelor fete cere

Tact, înțelegere, sensibilitate
acasă, pe stradă, în familie, în căs- acestor două fete — nu poate fi 
nicie ? apreciată ca o critică constructivă

S-o luăm, de pildă, pe Lina Ne- și că nu ne putem aștepta ca ea 
gulescu. Cînd a venit în întreprin- să le determine pe aceste două 
dere era și ea de-abia o adolescen- fete la o apropiere de activitatea 
ta, absolventă a școlii medii teh- organizației, la o mai mare recep- 
nice de ceramică. S-a căsătorit tivitate față de părerea celor 
repede, cu veselie și cu încredere, jur, la o sporită înțelepciune în 
așa cum făcea totul pe vremea a- 
ceea.

________ o___ ____ Că lucrurile au mers-prost în 
poziție, sînt sfătuiți cu căsnicia ei — n-a văzut și mai ales 

n-a căutat să îndrepte nimeni. 
Dacă ar fi avut în jur prie
teni cu tact dintre utemiști, ar fi 
închis această parte dureroasă a 
vieții și ar fi avut putere să o ia de 
la capăt, întemeindu-și, cu mai 
multă maturitate, o nouă familie. 
Dar pe nimeni n-a interesat ce 
drum iau gîndurile ei, ce concepții 
se formează în capul acela de pă
pușă cu un zîmbet mereu vesel pe 
buze. Așa ca Lina a avut timp 
să-și creeze un program deviată 
într-adevăr ușuratică, în care prie
teniile cu bărbații să nu-i creeze 
nici un fel de obligații. Grav nu este 
numai asta ci și faptul că ea gîn- 
dește că așa trebuie să trăiască și 
nu altfel, că restul (dragostea, prie
tenia, respectul reciproc) sînt 
fleacuri sentimentale.

Tot în întreprindere lucrează și 
Maria Radu. Maria a fost lovită și 
ea, foarte de tînără, de o dragoste 
înșelată. Părinții ei sînt departe, 
n-are în Ploești pe nimeni — nici 
rude, nici prieteni. Colectivul, or
ganizația, comitetul, ar fi putut să 
înțeleagă că, dacă ceea ce i s-a 
întîmplat nu merită laudă, nu poa
te fi în nici un caz judecat ca o 
crimă. Era vorba de o fată lipsită 
de experiență, nepregătită pentru 
viață, care suferea, care trebuia 
înțeleasă, ajutată să nu-și piardă 
încrederea, puterea, învățată să se 
poarte de aci înainte.

apreciată ca o critică constructivă

din

ca

rată locuință de familie. Cefe șase 
locatare și-ar putea amenaja aici 
un cămin curat ca un pahar, aran
jat cu cochetărie, primitor și fami
liar. N-au făcut-o. E rușinos 
pentru ele dar cert e că nu 
s-au priceput să se gospodărească. 
Aici, comitetul ar fi trebuit să 
suplinească rolul familiei, să le în
vețe cum să trăiască civilizai și 
demn.

Dovedind că se interesea
ză de viața lor multilaterală, or-; 
ganlzația ar cîștiga încrederea și 
interesul utemistelor, le-ar atrage 
apoi spre lucruri de un nivel ma< 
înalt, care să le pregătească din 
punct de vedere intelectual, politic 
și ideologic. Aceste fete care la 
ora actuală nu se interesează decît 
de lucruri foarte mărunte trebuie 
să devină cu ajutorul organizației, 
muncitoare conștiente de jocul lor 
în societate, capabile să gîndeas- 
că și să acționeze cu maturitate. 
In procesul acesta complex de edu
cație își au locul toate aspectele 
de care am vorbit jptnă acum ; nu 
trebuie uitat că ele constituie 
o bază pentru folosirea eficientă a 
tuturor metodelor pe cate le folo
sește organizația noastră pentru 
educarea comunistă a tineretului. 
De fapt, aici stă complexitatea 
și frumusețea, caracterul deo
sebit și plin de satisfacții al 
muncii cu fetele — în îmbina
rea de tact și cunoștințe pedago
gice, de maturitate înțeleaptă și 
spontaneitate tinerească.

N-am vrea să anticipăm dar 
ni se pare că așa cum s-a desfă
șurat alegerea noului comitet nu 
este de natură să schimbe prea 
mult din atmosfera și spiritul de 
muncă ale acestei org, uizații. Acest 
lucru pornește de la inerția c*»' 
care fetele au acceptai realegerea, 
cu o singură schimbare neesen
țială, a comitetului care le-a con
dus prost. Cînd se simte stapîn în 
casa lui, omul procedează mai gos
podărește, mai cu răspundere. Fe
tele din organizația de bază de la 
Uzina ceramică Ploești trebuie să 
se simtă răspunzătoare pentru 
modul cum trăiesc și muncesc.

Rezolvarea acestor probleme 
depinde de inteligența, energia și 
inițiativa lor reunită. Și răspunsul 
la toate întrebările pe care le ri
dică creșterea lor trebuie să le 
vină de Ia sporita exigență față de 
ele însele.

Fetele trebuie învățate să se 
conducă singure. Acest lucru tre
buie început prin crearea în jurul 
comitetului format și de această 
dată din băieți a unui larg colectiv 
dintre cele mai bune și ini
moase fete cu ajutorul cărora or
ganizația să înceapă, în sfîrșit, să 
ducă activitate în rîndul fetelor. 
Lor le revine sarcina să spul
bere prejudecata care s-a format 
la Comitetul orășenesc U. T. M. 
Ploești, prejudecată al cărei expo
nent este tov. Paduraru, instructor 
pentru această organizație, care 
susține că „mai mult doar nici nu 
se poate cere unei organizații for
mată din fete..."

In ceea ce-i privește pe băieți, 
n-au nici un motiv să se simtă 
jigniți : de la ei se așteaptă să do
vedească înțelegere pentru nn 
adevăr incontestabil — și anume 
că fetele le sînt egale în capacitate 
și posibilități de muncă.

ganizației U.T.M. urmărește — 
țel principal — să ducă la edu 
carea, în spiritul principiilor co
muniste, a fiecărui utemist 
Prin prisma acestui adevăr ar tre
bui să-și privească întreaga activi
tate organizația de bază U.T.M. a 
Uzinei ceramice din Ploești ca să 
vadă ce a fost bun și ce a fost 
prost. Cifric, sînt cîteva lucruri 
care pot fi raportate : s-au ținut 
adunări generale, s-au ținut cercuri 
de învățămînt politic, s-a făcut o 
echipă artistică cu repetiții regu
late, care a dat și unele spectacole. 
Dar cum au fost toate acestea folo-

relațiile cu oamenii.
Acesta este un caz în care 

mitetul a greșit și greșeala este pro
fundă, nu numai de formulare, de 
apreciere, ci de fond, de înțele
gere. Sînt însă și cazuri cînd el are 
dreptate în fond, cînd întrezărește 
just de ce parte se află adevărul, -7— —*** — *'«”• 
dar dă rezolvări greșite, pripite. • s^e ca fonne, ca mijloace ale edu-

Băieții din comitet, care au fie
care acasă cîte o soție, s-au dovedit 
complect necunoscători ai sufletu- 
tului feminin, ai problemelor care 
se pot ivi la momente de răscruce 
în viața tovarășelor lor. Grosolănia 
care s-a infiltrat în purtarea lor 
este un dușman periculos.

Să ne oprim pentru exemplifi
care și la alt caz — Ana Coman. 
Pînă nu de mult era coafeză : mîi- 
nile aranjau bucle, buzele turuiau, 
neîntrerupt — supliment pentru 
distracția clienților. Mintea ei nu 
poate înțelege încă după cîte
va săptămîni de la intrarea în 
mediul muncitoresc, de ce e nepo
trivit și chiar ridicol să te uiți 
toată vremea în oglindă. I s-ar 
fi putut explica aceste lucruri sim
ple cu răbdare și cu argumente — 
folosind chiar priceperea și preo
cuparea ei pentru înfățișare în 
direcția învățării celorlalte fete 
să-și cultive — bineînțeles cu mă
sură — tinerețea și frumusețea. 
Dar, în loc de explicații, tovarășul 
Vasilescu, seoretarul comitetului 
și maistru în secția unde lucrează 
a preferat să țipe la ea și s-o a- jane ue aci inauuc. .

, . . r, , r L j -j menmțe „ea-i va razui cu cuțitulMana Radu a fost desconside- , .
' rată, bîrfită, iar cei care au fost unghiile lăcuite - ceea ce a fa- 
primii în a-i face atmosferă ne- cut-o pe fată să se ridice în adu-

co-

cației utemistelor ? Multe din 
ceste acțiuni au fost privite 
puncte de plan și de raport, 
scopuri în sine.

Alfabetul se învață începînd 
litera „A". In stadiul în care 
află, fetelor le-ar folosi 
generale U.T.M. în care să se dez
bată cum știu să se îmbrace, cum 
vorbesc între ele și cu băieții, cum 
să se poarte în societate, în căsni
cie. Cît de bine le-ar prinde să 
se dezbare de vocabularul vulgar, 
de „fă" și de „mă", de înjurăturile 
care se mai strecoară în vorbire 1 
Le-ar interesa pe utemistele tinere 
căsătorite consfătuiri în care to
varășele lor mai cu experiență să le 
sfătuiască cum să-și împartă cîști- 
gul, cum să-și chibzuiască timpul 
ca soțul să aibă ce mînca, în 
casă să fie curat și să mai apuce și 
ele să mai citească cîte o carte ; 
le-ar folosi să afle, înainte de a fi 
prea tîrziu, că și căsătorite fiind 
trebuie să-și mai îngrijească înfă
țișarea... Unele dintre ele au opii 
și ar fi bucuroase de un sfat în 
direcția îngrijiri- și educației lor. 
Să mai dăm un exemplu : pentru 
fetele care nu au unde să locu
iască (șase la număr) fabrica a 
pus la dispoziție o casă. In incinta 
fabricii și totuși izolată, casa e în
căpătoare și frumoasă — o adevă-

cu 
se 

adunări

spune.au


La O.N.U.

O înfrîngere 
serjoasH 

a colonialiștilor
NEW YORK 27 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 26 noiembrie 
blocul colonialiștilor sprijinit și 
încurajat de S.U.A. a suferit o în- 
îrîngere serioasă în Adunarea Ge
nerală a O.N.U. In ciuda împotri
virii puterilor coloniale, Comitetul 
Politic a adoptat proiectul de re- 
zcktfie în problema Irianului de 
vest propus de Indonezia și de 
alte 18 țări. La ședințele din 26 
noiembrie ale Comitetului Politic 
reprezentanții blocului colonialiști
lor au încercat să împiedice adop
tarea acestei rezoluții.

Proiectul de „rezoluție al celor 
19“ a fcst adoptat de către Comi
tetul Politic cu majoritate de vo
turi. Pentru acest proiect au vo
tat 42 de delegații (Afganistan, 
Albania, Bolivia. Bulgaria, Birma- 
nia, R.S.S. Bielorusă, Ceylon, 
Costa Rica, Cehoslovacia. Egipt, 
Salvador, Etiopia, Ghana, Grecia, 
Guatemala, Haiti, Ungaria, India, 
Indonezia, Iran, Irak, Japonia, Ior
dania, Laos, Liban, Libia, Malaia, 
Maroc, Nepal, Pakistan, Filipine, 
Polonia, Romînia, Arabia Saudiță, 
Sudan, Siria, Tailanda. Tunisia, 
R.S.S Ucraineană, U.R.S.S., Ye
men, Iugoslavia).

Delegațiile puterilor coloniale 
(printre care Anglia, Franța, Olan
e-a, Belgia) nu au întrunit decît 
28 voturi. 11 delegații, printre care 
Turcia, Finlanda, Mexic și citeva 
c! e țări din America Latină, pre
cum și delegația S.U.A. s-au ab
ținut de la vot.

Vicepreședintele SUA 
cere intensificarea 
cursei înarmărilor
WASHINGTON 27 (Agerpres). 

TASS transmite: La 25 noiem
brie vicepreședintele S.U.A., 
Nixon, a rostit lă Philadelphia 
vn discurs în care s-a referit la 
declarația partidelor comuniste 
și muncitorești din țările socia
liste și la Manifestul Păcii.

Nixon a cerut americanilor „să 
șe ferească de panică și auto- 
mulțumire". El a lăsat să se În
țeleagă că S.U.A. vor continua 
cursa înarmărilor și vă america
nii nu trebuie să spete în slăbi
rea poverii impozitelor.

Amintind că „asupra guvernu
lui s-a exercitat o presiune u- 
riașă pentru a-1 determina să re
ducă cheltuielile destinate nevoi
lor militare și asigurării reci
proce a securității". Nixon a de
clarat : „Pot să înțeleg de
ce americanii au obosit din pauza 
poverii gre’elcr impozite și a 
permanentelor crize internaționa
le..." Dar. a continuat el. ame
ricanii trebuie să-șl dea seama 
cdată pentru totdeauna că tre
buie să fim gata de sacrificii și 
de a da dovadă de o dirzenie 
plină de răbdare. Este nevoie de 
sacrificii economice..; Povara per. 
nianentă a impozitelor înseamnă 
sacrificii. Aceasta înseamnă că 
nivelul nostru de trai nu va 
crește atît de repedS cum am fi 
dorit". Nixon- a cerut americani
lor „să ducă, cu răbdare războiul 
rece pe o perioadă de timp ne
determinată... Să respingem sfa
tul acelora care vor pace pe ca
lea tratativelor cu orice preț"... 
Nixon a cerut continuarea cursei 
Înarmărilor.

Din noii... „Jitpiter“ 
a deviat

NEW YORK 27 (Agerpres). — 
Ministerul Apărării al S.U.A. a 
anuntat că experiențele cu ra
cheta balistică „Jupiter“,cu rază 
medie de acțiune, efectuate la 28 
noiembrie pe poligonul Cap Ca
naveral (statul Florida) au 
eșuat. In știre se arată că ra
cheta a deviat de ia traiectoria 
fixată „din cauza unor defecțiuni 
țehnice",

mintă Sovietica dorește
îmbunătățirea relațiilor sovieto-turce

Mesajul de răspuns adresat de N. A. Bulganin lui A. Menderes
MOSCOVA 27 (Agerpres). — TASS transmite: După cum s-a 

anunțat în presă, la 11 septembrie N. S. Rîjov, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al U.RJSJS. în Turcia, a înmînat 
d-lui Adnan Menderes, primul ministru al Turciei, mesajul lui. 
N. A. Bulganin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.,

La 30 septembrie A. Menderes a înmînat prin ambasadorul 
U.R.S.S. la Ankara răspunsul la mesajul din 10 septembrie a.c. 
al lui N. A. Bulganin.

Mesajul de răspuns al lui Menderes ubordează atît problemele 
situației din Orientul Apropiat și Mijlociu, cit și problemele re
lațiilor sovieto-turce. Cu acest prilej se încearcă să se justifice 
politica dusă în Orientul Apropiat și Mijlociu de puterile colo
niale, precum și metodele de presiuni și amenințări față de Siria, 
folosite de S.U.A. și Turcia.

La 25 noiembrie A. 5. Rîjov, ambasadorul U.R.S.S. în Turcia, 
a făcut o vizită d-lui Zorlu, ministrul Afacerilor Externe al Tur
ciei, și i-a înmînat mesajul de răspuns adresat lui A. Menderes, 
primul ministru al Turciei, de către A. A. Bulganin, președinte.le 
Consiliului de Miniștri al U.R.SJS,

La începutul mesajului. N. A. 
Bulganin se referă la mesajul său 
din 10 septembrie care urmărea 
să invite in mod prietenesc gu
vernul turc ca, în numele menți
nerii păcii în Orientul Apropiat 
și Mijlociu, precum și al păcii ge
nerale, să contribuie la preîntîm- 
pinarea unei evoluții nedorite a 
evenimentelor în această regiune 
și să nu participe la o acțiune atît 
de periculoasă prin consecințele 
sale cum ar fi o intervenție ar
mată împotriva Siriei.

In continuare în mesaj se spu
ne: „Guvernul sovietic a luat, de
sigur, notă de asigurările cuprin
se în mesajul dv. că Turcia nu 
are intenții agresive, față de ve
cinii ei, că dorește să respect-» in
dependența și integritatea terito
rială a Siriei și că este departe 
de a promova o politică urmărind 
aventuri militare4*.

Din păcate, se spune în mesaj, 
situația de fapt care continuă să 
se mențină pină în prezent, la 
frontiera turco-siriană, este în 
contradicție cu aceste asigurări.

După părerea noastră, se spune 
în mesajul lui N. A. Bulganin, 
GUVERNUL TURCIEI AR FI 
TREBUIT INSA SA ȚINĂ SEA
MA DE FAPTUL CA MENȚINE
REA UNEI ÎNCORDĂRI ATIT 
DE PERICULOASE IN ACEA
STA REGIUNE ȘI TENDINȚA 
FĂȚIȘĂ DE A CONTINUA EX
ERCITAREA DE PRESIUNI A- 
SUPRA SIRIEI POT SILI 
STATELE INTERESATE IN A- 
SIGURAREA UNEI PĂCI TRAI
NICE IN REGIUNEA ORIEN
TULUI APROPIAT Șl MIJLO
CIU, LA LUAREA DE MASURI 
ÎNDREPTATE SPRE MENȚINE
REA EFECTIVA A PĂCII Șl LI- 
NIȘTEI IN ACEASTA REGIUNE

N. A. Bulganin trece apoi la 
analiza unor observații critice, 
conținute în mesajul premierului 
turc, in legătură cu politica Uniu
nii Sovietice în Orientul Apro
piat și Mijlociu, subliniind că în 
relațiile sale cu statele Orientu
lui Apropiat și Mijlociu UNIU
NEA SOVIETICA DUCE O PO
LITICA CORESPUNZĂTOARE 
PRINCIPIILOR CONFERINȚEI 
DE LA BANDUNG A ȚARILOR 
ASIEI Șl AFRICII LA CARE A 
ADERAT ȘI TURCIA.

Turcia — se spune mai departe 
în mesaj — face reproșuri Uniu
nii Sovietice în legătură cu vîn- 
zarea către unele state arabe de 
armament necesar pentru auto- 
apărarea lor. Dar Uniunea So
vietică a acordat și Turciei prin 
anul 1920 ajutor în arme și mu
niții atunci cind turcii au luptat 
sub conducerea lui Ataturk pentru 
independența și libertatea lor. Pe 
atunci poporul turc a salutat acest 
ajutor. De ce acum guvernul 
Turciei obiectează împotriva fap
tului că Uniunea Sovietică dă un 
astfel de ajutor dezinteresat sta
telor arabe care nu au prezentat 
și nu pot prezenta o primejdie 
pentru Turcia?

In continuare N. A. Bulganin 
se referă la problemele relațiilor 
sovieto-turce.

N. A. Bulganin se referă 
la faptul că guvernul sovie
tic a declarat în repetate rîn- 
duri că dorește să restabilească 
vechile relații de prietenie și încre
dere între U.R.S.S. și Turcia. In 
luna iulie a.c. — se spune în 
mesaj din însărcinarea guvernu
lui sovietic, ambasadorul sovietic 
la Ankara a făcut guvernului turc 
o propunere oficială cu privire la 
stabilirea unor contacte personale

între oameni de stat din Uniunea 
Sovietică și Turcia în vederea 
unui schimb de păreri la nivel 
înalt asupra situației relațiilor so
vieto-turce și pentru discutarea 
eventualelor propuneri reciproce, 
inclusiv problema colaborării eco
nomice, avînd drept scop stabili
rea între Uniunea Sovietică și 
Turcia a unor relații sincere și 
într-adevjir de bună vecinătate.

Din păcate, am fost nevoiți să 
constatăm că mesajul nostru de 
prietenie nu a găsit ecoul cuvenit 
ia guvernul Turciei, că guvernul 
turc privește cu multă ezitare 
orice acțiune, fie ea cît de mică, 
îndreptată spre îmbunătățirea re
lațiilor dintre cel? două țări. Din 
aceasta rezultă că guvernul Tur
ciți promovează o altă linie în 
această problemă.

Credem că poziția Uniunii So
vietice în problemele legate de 
situația Siriei și de relațiile so
vieto-turce a fost expusă de noi 
destul de clar și că de aceea nu 
există temei ca ea să fie interpre
tată în mod greșit. Pe de altă 
parte sîntem gata ca și pină 
acum ca in interesul întăririi pă
cii și realizării încrederii recipro
ce să folosim posibilitățile exis
tente pentru îmbunătățirea rela
țiilor sovieto-turce și destinderea 
încordării în Orientul Apropiat și 
Mijlociu.

In încheierea mesajului său, N. 
A. Bulganin spune : Am dori să 
sperăm că guvernul turc va exa
mina cu toată atenția consideren
tele mai sus expuse ale guvernu
lui sovietic.

PRĂPASTIA 
E MAI MARE 
CA ORICÎND
Comunicatul comun dat publi

cității la Paris după încheierea 
tratativelor Macmillan — Gaillard 
a fost primit defavorabil de pre
sa britanică. După cum subliniază 
majoritatea ziarelor din acest do
cument reiese limpede că, diver
gențele fraricoțbritanice persistă 
în mod îngrijorător pentru viilo* 
rul alianței atlantice. Ziarul ctinț 
servator „Daily Tetegraph" scrie: 
„Nici, cel mai bine intenționat 
dintre optimiști nu va crede după 
ce va fi citat comunicatul de ieri 
că vederile Marii Britanii și Fran
ței în problemele Africii de nord 
sau N.A.T.O. concordă în prezent". 
„Daily Telegraph" subliniază că 
„nu pare să existe nici o politică 
comună în vederea reorganizării 
organizației Atlantice".

Toate comentariile presei fran
ceze de miercuri recunosc într-o 
măsură mai mare sau mai mică 
insuccesul cu care s-au încheiat 
tratativele Macmillan — Gaillard. 
Se subliniază aproape în unanimi
tate că primul ministru britanic 
nu a făcut practic nici o concesie 
importantă interlocutorului său 
francez.

După ce arată că bilanțul între
vederilor de la Paris este egal cu 
zero, ziarul 
„Tradus în 
catul final 
Britanie va 
tunisienilor 
oportun".

„Liberation" scrie : 
cuvinte clare, comuni- 
înseamnă că Marea 

livra și pe viitor arme 
atunci cînd va socoti

Trupele turcești continuă 
să staționeze la frontiera 

turco-siriană
DAMASC 27 (Agerpres). — 

TASS transmite : Salah Bitar, 
ministrul Afacerilor Externe al 
Siriei, a declarat reprezentanților 
presei că trupele turcești conti
nuă să staționeze în apropierea 
frontierei siriene și nu sînt re
trase în interiorul țării. Prezen
ța trupelor turcești concentrate 
în apropierea graniței siriene, a 
subliniat Salah Bitar, constituie 
o primejdie pentru Siria. Dacă 
aceste trupe nu vor fi retrase de 
la granița siriană, <a declarat 
Salah Bitar, Siria își va reînoi 
plîngerea adresată O.N.U.

In fotografie : un aspect al rafinăriei de petrol de la Sisak (R.P.F. Iugoslavia).
1 •’ : 4 . .

E ciumat ?
! A than Cooper, cetățean a me-
► rican, s-a îmbarcat într-o bună 
“ zi pe un vas și a t»«,^.o«. 
! oceanul. Ținta călătoriei : An- 
. glia. Cînd să pună piciorul pe 
’ păinîntul britanic, în portul 
’ Southampton o coloană de po- 
. lițiști l-a înconjurat și i-au 
’ strigat :

— Stai pe loc... Nu
• N-ai voie să cobori !
' Ce lucruri grave 
i persoana lui Cooper ?
• mat ? Scotland-Yardul
' că poartă în buzunarul de la 
, vestă o bombă atomică ?
> — Doream să examinez cu 
' un producător de filme brita- 
! nic un scenariu care critică 
i guvernul Statelor-Unite.

Morala : să se mai spună că 
! poliția engleză nu acționează 
, operativ sub presiunea ameri-
• cană.

7,

Medicament ucigaș !
Zilele acestea a început la Paris 

traversat un proces care a stîrnit o deose
bită vîlvă. Este vorba despre un 
medicament fabricat acolo a că
rui aplicare a provocat moar
tea a 0 sută de oameni și 
rănirea altor 150. Dosarul acestei 
grave afaceri cîntărește nu mai 
puțin de 350 de kilograme.

Povestea e
Acum 3 
let i s-a 
carea și 
ment cu 
La scurtă vreme au fost remar
cate decese subite a căror cauză 
n-a fost imediat depistată. In cele 
din urmă datorită expertizei fă
cute de cîțiva farmaciști parizi-

mișca.

ascunde 
E ciu- 
a aflat

scurtă și simplă, 
ani, unui oarecare Feuil- 
dat autorizația de fabri- 
vînzarea unui medica- 
numele mai sus arătat.

Aniversarea eliberării Albaniei 
de sub jugul fascist

>

. -

<

Tinerii soliști al cooperativei agricole „Uniunea" din Laknas se îngrijesc îndeaproape de corul 5 
copiilor școlii de șapte ani. '

Adunarea națională francază 
discută „legea cadru** 

pentru Algeria
PARIS 27 (Agerpres). — în 

după-amiaza de 26 noiembrie au 
început în Adunarea Națională 
Franceză dezbaterile în legătură 
cu noua „lege cadru" propusă de 
guvernul Gaillard pentru stabili
rea statutului viitor al Algeriei. 
După cum subliniază corespon
denții agențiilor de presă, în 
actuala versiune acest proiect de 
lege menit să asigure dependenta 
Algeriei față de Franța, nu diferă 
prea mult de prima formă, sub 
care a fost respinsă acum mai pu
țin de două luni de Adunare, lu
cru care a și provocat căderea 
precedentului guvern prezidat de 
B ou rges-Ma u nou ry.

PARIS 27 (Agerpres). — A- 
genția France Presse relatează 
că în dimineața zilei de 27 noiem
brie a avut loc o reuniune a ca
binetului francez în care s-a luat 
hotărîrea ca primul ministru 
Gaillard să nu ia cuvîntul în 
Adunarea Națională în după-a
miaza zilei de 27 noiembrie, așa 
cum fusese prevăzut inițial, ci la 
29 noiembrie.

Nixon îl va înlocui 
pe Eisenhower 

la conferința N A T O
NEW YORK 27 (Agerpres).— 

Agenția Associated Press trans
mite că guvernul Statelor Unite 
a hotărît în mod oficial să trimi
tă la conferința N.A.T.O. care 
va avea loc în decembrie, pe 
vicepreședintele Nixon. Propune
rea privitoare la înlocuirea lui 
Eisenhower prin Nixon va fi pre
zentată membrilor N.A.T.O. la 
ședința Consiliului N.A.T.O. din 
28 noiembrie;
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La 29 noiembrie 1944 po- • 
porul albanez, sub conducerea • 
Partidului Comunist — în pre- j 
zent Partidul Muncii din Al- * 
bania — a realizat eliberarea 
totală a patriei de sub jugul 
ocupanților fasciști. Ziua de 
29 noiembrie a devenit cea 
mai mare sărbătoare naționa
lă a Albaniei — ziua elibe
rării. După izgonirea cotro
pitorilor străini in Albania au 
triumfat ideile atotbiruitoare 
ale Marii Revoluții Socia iste 
din Octombrie, s-a instaurat 
orînduirea democrat-populară. 
Poporul albanez a pășit pe 
drumul construirii socialismu
lui.

In decurs de 13 ani aspec
tul acestei vechi țări aflate 
pe litoralul Mării Adrlatice j 
s-a schimbat incomparabil • 
mai mult decît în toate seco- • 
lele precedente.

Albania care înainte 
cea mai înapoiată și mai 
racă țară din Europa, 
transformat intr-un scurt timp 
Intr-o republică înfloritoare 
agrar-industrială.

In decurs de 13 ani in Al
bania a fost creată o indus
trie proprie înzestrată cu o 
tehnică modernă, care ia sfîr- 
șitul acestui an va 
ducție de 14 ori 
față de anul 1938.
în anii războiului producția 
industrială reprezenta mai 
puțin de 10 la sută din pro
ducția totală a țării, h în
ceputul anului 1956 producția 
industrială ajunsese să 
prezinte 44 la sută din pro
ducția totală a țării.

Agricultura Albaniei popu
lare a înregistrat de aseme
nea succese însemnate.

Nivelul de trai al poporului 
albanez crește cu fiecare an. 
Oamenii muncii 
trăiesc astăzi 
decît înainte

Cu prilejul 
poporul și 
urează poporului și tineretu
lui frate albanez noi succese 
în opera măreață de cons
truire a socialismului în țara 
sa.

era • 
să- :

i

da o pro- 
mai mare 
Dacă pînă

re-

Ședința festivă
de la Tirana

TIRANA 27 (Agerpres).—A.T.A. 
transmite: Cu prilejul celei dea 
45-a aniversări a proclamării inde
pendenței naționale și a 13-a ani
versări a eliberării țării de sub 
jugul fascist, la 27 noiembrie a 
avut loc la Tirana o ședință fes
tivă. La ședință au luat parte En
ver Hodja, prim-secretar al C.C. 
al Partidului Muncii din Albania,

Mehmet Shehu, președintele Con
siliului de Miniștri și alți condu
cători ai partidului și guvernului.

La ședință Hadji Leshi, pre
ședintele Prezidiului Adunării 
Populare, a prezentat un raport.

La ședință au luat apoi cuvin- 
tul reprezentanți ai clasei munc. 
toare. ai Frontului democrat și ai 
unor organizații obștești.

Noua Universitate
Vara aceasta 

părut Decretul 
zidiului 
Populare o Republi
cii Populare Albania 
pentru crearea Uni
versității de Stat din 
Tirana și hotărîrea 
Consiliului de Miniș
tri pentru organiza
rea acestei Universi- 
tăți.

Universitatea de 
Stat din Tirana, vi 
cuprinde 5 facultăți : 
Facultatea de Științe 
Naturale. Facultatea 
de Filologie și Isto
rie, Facultatea de E-

a a- 
Pre- 

Adunării

e Printre ma
rile întreprinderi 
industriale con
struite se află 
Combinatul tex
til din Tirana. 
Capacitatea de 
producție a a- 
cestui combinat 
este de aproxi
mativ 20 milioa. 
ne m. de țesă. 
turi de bumbac 
pe an.

de Stat

din Albania 
mult mai bine 
de răzbel.

Zilei eliberării, 
tineretul nostru,

• Dacă în 
timpul regi mu. 
lui monarho. 
feudal din tre. 
cut tractoarele 
erau aproape in
existente în Al
bania, în prezent 
61 la sută din 
lucrările agricole 
au fost mecani
zate.

„Oglinda zilei44 de la Bonn

• In prezent 
există 1.700 
operative 
cole 
tie.

co-
___ agri- 
de produc.

Analfabetis- 
a fost, în 
mari, lichi.

conomie, Facultatea 
de drept și Faculta
tea de Medicină.

In aceste facultăți 
se vor 
pentru 15 specialități 
ca de exemplu : 
gineri de poduri 
șosele, ingineri geo
logi, specialiști în e- 
conomie, fizică și 
tematică, istorie, 
lologie etc.

Universitatea 
cuprinde 46 catedre, 
30 de laboratoare, 
circa 40 de cabinete, 
trei \muzee și o bi
bliotecă științifică.

forma cadre

in
ii

ma-

va

Printre 
versității 
să muncească și pro
fesori sovietici care 
vor, contribui larg li 
ridicarea ideologici 
și științifică a cursu- 
rilăr și în general 11 
organizarea muncii 
științifice a diverse
lor catedre.

Crearea Universi
tății de Stat, va fi 
un important factor 
care va duce mai de
parte succesele abți
nute de Albania 
revoluția culturală.

cadrele uni
și nt invitați

$ „Teme
« Chiar dacă viața sa este li" 

mitută la cadrul regulamentu- 
/ lui! militar al armatei ameți* 
€ cane, un om nu poate să nu 
<, se pândească la cele mai di-
> verse lucruri, inclusiv la cele
< * referitoare la situația interna- 
4! țională. Și odată ce gindirea 
] ► lui e preocupată de situația

internațională el dorește să-și
< ► exprime gindurile, să-și împăr- 
]► tășească părerile... Toate astea
< sînt normale pentru un om
4 > care nu s-a transformat în*
> tr-un robot fără suflet, într-o^ 
A ’ mașină care se supune fără
5 murmur celor suspuși...
S Asemenea oameni care gîn- 
<! dese, există și i>»
4 ► naval din orașul

Annopolis și în școala militară
< [ de la West-Point. Ei au ho* 
i tărît să se întâlnească cu stu-

denții cîtorva universități ame-
< ] ricane pentru a organiza o dis-
5 cuție pe tema: „Trebuie sau 

nu Statele Unite să recunoască
<! China comunistă ?" De îndată 
W ce-a fost cunoscută această do- 
J riitță, â urmat imediat o in*
< terdicție din partea Ministeru*

lui de Război șl al 
Aceste foruri au fost 
înfuriate de hotărîrea

Marinei, 
strașnic 

____ _______ tinerilor 
de a discuta „teme atît de de
licate" — după cum s-a expri
mat amiralul Boon, comandan
tul Institutului din Annopolis.

Daca ideea unei asemenea 
„dispute" apărută mai de mult 
în rîndurile tineretului ameri
can, este sprijinită acum de 
viitorii ofițeri ai armatei S.V.A., 
asta înseamnă încă odată că 
cele mai largi pături ale opi
niei publice americane s-au 
convins că politica de a nu 
recunoaște China ca. mare pu
tere e o ''••• - 1
de sens.

„Numai 
libertatea 
nea Mark „ „----
la realitățile americane din 
vremea lui. Aceste cuvinte nu 
prevedeau însă acel caz cind, 
fiind încă în viață, omul este 
supus morții cetățenești — așa 
cum doresc să facă astăzi gu
vernanții S.U.A. cu studenții 
americani. Și nu numai cu ei.

E. R.

La Gospodăria agricolă de stat „Perlat Redjcpi*4 
muncitoarea fruntașă Ghega Sefiri a reușit să cu
leagă în această toamnă o bună recoltă de stru
guri. Zilnic și-a depășit planul cu 130 la sută.Iată un anunț apărut în zia

rul vest-german „Der Tagesspie
gel" care, în tălmăcire romîneas- 
că, înseamnă „Oglinda zilei44.

„Cereri și oferte de serviciu44.
„Personalitate". Colonel de a- 

viație în rezervă deținînd pînă 
în 1945 posturi de răspundere în 
industria de război și avînd te
meinice cunoștințe, fost șef al 
unei cunoscute întreprinderi in
dustriale, caută o muncă intere
santă, corespunzătoare. Are si
tuație. Independență materială. 
Face parte din cele mai bune pă
turi ale societății. Fost reprezen-

tant al unor întreprinderi impor-< 
tante. Salariul n-are o importan-J 
ță hotărîtoare44. }

Orice om înclinat spre satiră] 
și care ar vrea să înfățișeze rea-! 
litățile actuale din Germania occi-< 
dentală n-ar putea născoci o de 4 
clarație mai bună 1 Ca într-o o-J 
glindă se reflectă în ea planurile* 
și visele „domnilor din cele mal] 
bune pături sociale" din R.F.G!
Pe toți îi interesează un singur1 
lucru : reînviererea ........
lui agresiv, afaceri 
aventuri războinice, 
domni sînt pretendenți la diverse! 
locuri de „fuhreri" ai industriei- 
de război, la grasa afacere a re-’ 
înarmării Germaniei occidentale.^^^^^M^^M^^^W>AA^WWi

1eni, s-a stabilit că medicamentul 
căruia i s-a dat cu ușurință crimi
nală dreptul de vînzare este sută 
la sută toxic. Experiențele ulte
rioare au dovedit că în compo
nenta acestui medicament se află 
două substanțe deosebit de to
xice: diiododietyletenul și vita
mina F. Fiecare din ele în parte 
constituie o otravă, iar amîndouă 
la un loc o catastrofă. Animalele 
pe care s-a făcut experiență au 
murit în proporție de sută la 
sută.

Cercetările au stabilit • cîteva 
lucruri deosebit de grave : mai 
îrrtîi- formula produsului farma
ceutic era din punct de vedere 
chimic inacceptabilă; în al doi
lea rînd fabricarea era controlată 
de un singur funcționar cu totul 
necalificat; în al treilea rînd viza 
de aprobare a fost dată înainte 
de a se fi cunoscut rezultatele b- 
nalizei oficiale’ In sfîrșit, în po
fida tuturor sezisărilor produsul a 
continuat să fie în vînzare pînă 
la declanșarea catastrofei'și â an
chetei, Raportul doctorului Lebre- 
ton constată că medicamentul a- 
vea un minus de 43% de eten 
față de cel anunțat în formulă și 
în plus conținea doua substanțe 
otrăvitoare care nu fuseseră puse 
în formula dată spre aprobare.

In scurt, aceasta este povestea 
acestui „leac44. Tragedia care 
formează actualmente procesul 
intentat unui mare număr de vi- 
novați arată o anumită morali
tate. In goana după cîștiguri, fa* 
bricanții de medicamente lansea
ză pe piață, cu complicitatea cum
părată a unor foruri oficiale, me
dicamente insuficient controlate 
și experimentate. In fața unei 
perspective de cîștig fabulos oa
meni fără scrupule pun în pericol 
sănătatea și viața semenilor. Mod 
de viață capitalist.

Jurămînt în numele... 
morților

în statul Texas a fost adoptată 
o lege potrivit căreia în școli se 
permite folosirea numai a acelor 
manuale care sînt alcătuite de au
tori ce au prestat jurămîntul de 
loialitate, cu alte cuvinte dacă au 
declarat că nu sînt comuniști sau 
nu aparțin altor organizații progre
siste. S-a ridicat însă următoarea 
problemă : Ce se întîmplă cu ma
nualele ai căror autori au murit ?
Au stat cei 

și, după cum 
man „Neues 
șit o soluție
rît că dacă un editor în viață dă 
în scris că după părerea lui dece
datul ar face — în cazul cînd ar 
mai trăi — un astfel de jurămînt, 
manualul poate fi admis.

în drept, s-au gîndit, 
relatează ziarul ger- 
Deutschland“, au gă- 
genială. Ei au hotă-

militarismul 
bănoase din' 
Toți acești’

NEW YORK. Dag Hammarskjoeld. de Sîat al S U.A. a interzis șaHis. 
secretarul general al O.N.U., a tului sovietic, marele maestru D. 
anunțat că Intenționează să facă Bronstein să participe la 
în cursul săptămînii viitoare o că- internațional de șah care va avea 
lătorie în Iordania în legătură cu 
recentele incidente survenite între 
oficialitățile iordaniene și un mem
bru al Comisiei O.N.U. de supra
veghere a armistițiului.

NEW YORK. Ziarul ..New York 
Times" relatează că Departamentul

turneul

A fost demascat un „roșu“
Travis K. Hedrik e un cetățean 

liniștit, locuind în prea potolitul 
orășel Arlington din Virginia și 
trăind fără mari pasiuni și fără 
să se amestece în viitoarea lupte
lor politice. O singură patimă are 
și el : filatelic. Dorind să stabi
lească relații mai amicale cu fi- 
lateliștii din alte țări, omul a 
complectat o adeziune la Asocia
ția americană a filateliei, cea mai 
veche, mai importantă și mai se
rioasă organizație de acest fel 
aflătoare în S.U.A. Și ^in acest 
moment situația s-a complicat și 
peste cerul senin al existenței po
tolitului domn Hedrik au apărut 
trăznetele. Suszisa societate,

rătoare neclintită a sfintei liber- S. 
tăți americane, l-a întrebat pe > 
candidat ce fel de timbre colec- 
ționează. Și trăznetele s-au pră- < ► 
vălit peste capul bietului om cind 
a răspuns că are o veche colec- < ] 
ție de mărci sovietice și chine- S 
zești și intenționează să și-o corn- <. ► 
pledeze. «

E clar că Hedrik a fost respins < 
cu indignarea unanimă a purilor r* 
americani din societatea filatelică. C 
Nu putea fi admis un conspira- > 
tor, un atentator la ordinea urne- ? 
ricana camuflat în colecționar C 
de timbre. încă odată bunii ame- £ 
ricani și-au salvat democrațiu. c

Ar fi (ost ciudat și neamerican y 
dacă nu s-ar fi întâmplat așa.

in Institutul 
american morții se bucură de 

cuvîntului" — spu- 
Twain referindu-se

politică total lipsită

„SATELITUL" DIPLOMAȚIEI AMERICANE ȘI ORBITA LUI
Desen de 1. KERȘIN din „Soveiscata Rossia"
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loc în orașul Dallas.
GENEVA. Delegațiile la traia'i. 

vele economice și financiare fran- 
co-egiptene de la Geneva au ținut 
marți a 34-a lor ședință de iar- ■■ 
La sflrșitul ședinței preșeAțd r 
delegației franceze, Jean Robert, j. 
confirmat că reprezentanții celor 
două țări au ajuns la un acord asu. 
pra anumitor puncte.

ATENA. Ziarul ..VrcLdini'’ din A te. 
na publică in trei numere conse
cutive interviul acordat corespon. 
dentului ziarului. H. Bilsidis, de 
prof. dr. Ana Aslan, directorul In. 
st it ut ului ' ■
rești.

CAIRO.
Missa" a ._____  - . ..
nuvela lui Mihail Sadoveanu ..Două 
fronturi inamice".

ATENA. La 26 noiembrie au so
sit în portul Pireu unități ale flo
tei a 6-a americană. Nu se cunosc 
amănunie în legătură, cu durata 
staționării acestor unități ale flo
tei a 6-a îti.; Pireu.

ANKARA. Postul de radio Ankara 
a anunțat că la 26 noiembrie au 
sosit la Izmir un crucișător și 
două distrugătoare aparținind fio. 
tei a VI-a americane. A sosit de 
asemenea generalul A. Shaw, șe'ul 
serviciului de informații al arma
tei americane.

MOSCOVA. La 26 noiembrie a 
luat sfîrșit la Dubna consfătuirea 
reprezentanților împuternieiji ai 
guvernelor celor 12 state.membre 
ale Institutului unificat de cerce
tări nucleare.

de Geriatrie din Bucu.
Ziarul egiptean ,,Al 

publicat in limba arabă

S-a găsit soluția...
Gravitatea problemei criminalită
ții în rîndurile tineretului din 
Statele Unite a determinat deschi
derea unei anchete de către mu
rele juriu federal din New York. 
In cursul anchetei, care a început 
la 25 noiembrie, s-a făcut propu
nerea ca în fiecare din cele 018 
școli publice din New York să fie 
instalat cite un post polițist care 
să stea de serviciu în mod perma
nent.

STAS â<53


