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Metodele pedagogice De pe acum
în 1958

în școlile de UCENICI
Intr-o zi, la școala profesională 

de ucenici din Hunedoara, puțin 
după amuțirea clopoțelului, profe
sorul Nicolae Staicu intră în clasă. 
Era ora de organizarea producției. 
Se așeză la catedră, făcu apelul, 
r i întrebă pe primul ucenic î 

se înțelege prin planul teh
nic, industrial și financiar al între- 
prinderii“? Ucenicul, nepregătit, se 
grăbi cu răspunsul ; „...se înțe
lege cantitatea produsă și banii44... 
Profesorul tăcu. Deci — gîndiră 
ucenicii — a aprobat răspunsul.

Și acum o altă oră — în aceeași 
școală. Ucenicul, invitat de profe
sorul Angliei Constantinescu să vor
bească despre răscoalele țărănești 
din 1907, le-a pus în legătură di
rectă cu... Marea Revoluție Socia
listă din Octombrie. Și profesorul 
a fost mulțumit de un asemenea 
răspuns. Ucenicul și-a putut relua 
liniștit locul în bancă.

Exemplele relatate mai sus re
flectă faptul, întîlnit și în alte 
școli profesionale, că unii profesori 
nu se preocupă cu suficient spirit 
de răspundere de pregătirea uceni
cilor : vin la școală, își „fac4* ora, 
pun întrebări, dar nu supraveghea
ză întotdeauna justețea concluzii
lor formulate de ucenici. In cazu- 
: \ r .de mai sus, concluziile nu au 
ios. precise, dar profesorii nu au 
intervenit. Or, un asemenea pro
cedeu aduce serioase prejudicii 
procesului de instruire. El deter
mină asimilarea greșită a cunoș
tințelor.

In școală ucenicii primesc no
țiuni de care nu au mai auzit. 
Unii le asimilează mai ușor și, 
datorită unui vocabular bogat, le 
expun într-o succesiune logică, pe 
înțeles. Alții n-au această calitate. 
Datoria profesorilor este să-i ajute 
să-și cristalizeze cunoștințele, să se 
exprime corect, cu ușurință.

Metodica de verificare a cunoș
tințelor face parte integrantă din 
știința pedagogică. Să știi să des
prinzi din complexul de metode 
pe cele adecvate școlilor profesio
nale, vîrstei și pregătirii ucenici
lor — este un lucru important.

Trebuie relevat faptul că mulți 
profesori se străduiesc să folosească 
aceste metode care, verificate în 
practică, au dat rezultate bune. 
Iată de exemplu, în școlile profe
sionale „23 August44 și „7 Noiem
brie44 din Capitală, „Electropute- 
re“-Craiova, profesorii insistă la 
verificare asupra noțiunilor predate 
anterior. Ei îi învață pe ucenici 
să înlănțuie cunoștințele, îi obiș
nuiesc să nu „tocească44 lecțiile și 
să pătrundă problemele gradat.

Antrenarea întregii clase în dis
cutarea problemelor este un alt 
mijloc prin care profesorul poate 
urmări nivelul de pregătire al cla
sei, poate încuraja pe ucenicii ti
mizi și poate tempera pe cei caie 
caută să domine ora.

De asemenea, procedează bine 
profesorii care nu dau notă numai 
pentru o singură întrebare, ci doar 
după o verificare mai îndelungată.

Din păcate, sînt încă în școlile 
profesionale și mulți profesori care 
procedează adesea greșit din punct 
de vedere pedagogic. In școlile 
profesionale din Cugir și Hune
doara, profesori ca Dumitru Zaha- 
ria (Cugir) și Crișan Maica (Hu-

în fiecare zi se adaugă noi 
întreprinderi industriale din 
regiunea Pitești care au înde

plinit planul de producție pe 
anul 1957. Pînă acum. 55 de 
întreprinderi republicane și de 
industrie locală, 13 coopera
tive meșteșugărești lucrează în 
contul anului 1958. Printre 
acestea se numără trustul de 
foraj Pitești, direcția silvică, 
fabrica de tananți „Argeșul44, 
trustul de industrializarea 
lemnului, întreprinderea de 
încălțăminte „Tudor Vladimi-, 
rescu“, exploatarea carbonife-i 
ră Jugur și altele.
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tn numele
prieteniei

rryerra a rămas aceeași. Mă re. Ligii, am aplaudat alegerea acad.
'I'fer la dimensiuni. Și totuși Tudor Vianu ca președinte și am 

globul ni se pare mai mic. ascultat cîteva cuvîntăn. Au vor- 
- Nu-i efectul unui fenomen fi- bit acad. Tudt5sXla"“’Jurlstu'S- 

zic. Totul se datorește cunoașterii. Paraschivescu-Balâceanu P™’
Cită vreme existau păminturi pe univ. btanclu Stotan Justin Moi- 
care călătoream doar cu imagina- seșcu. mitropolitul Moldovei, , Ia- 
ția, planeta noastră părea o ne
cunoscută greu de descifrat. Spa
țiile s-au redus la dimensiunile 
lor exacte atunci cînd omul, prin 
cunoaștere, a înlăturat distanțele 
și a creiat între continente punți 
invizibile dar trainice, de o trăini
cie ce exclude îndoiala. Călătoria 
spătarului Milescu era, odinioară, o 
aventură in necunoscut. Astăzi, 
prietenia cu China a înfrint miile 
de kilometri și a creiat o apropiere 
ce-și găsește echivalent în vecină
tatea geografică. Țăranul romîn 
ș'ie perfect ce se întimplă in Siria 
iar școlarii au memorat harta lu. 
mii pe care 25 de colonii au apărui 
ca state independente. Problemele 
Asiei și Africii ne sînt apropiate, 
ne preocupă. Este altceva decît un 
interes platonic, 
iru exotic. Este 
o cauză cu care 
lidari.

(Continuare în pag. IlI-a)

LIDIA POPESCU

Ultimele verificări la aparatura secției de acet-aldehidă a 
Uzinelor de prelucrare a gazului metan.

Nicolae Iancu e socotitor Ia 
G.A.C. din Ceacu, raionul Călă
rași și om cu multă răbdare. A 
scos bietul om din dulapuri pră
fuite toată arhiva gospodăriei 
„Gheorghi Dimitrov44. A pornit-o 
de la facerea gospodăriei. A în
șirat pe rînd toate cifrele, toate 
faptele pe care le cunoștea. în
ființată in 1949, printre primele 
gospodării colective din țară 
gospodăria avea pe atunci 75 de 
familii cu 260 hectare teren agri
col, 3 căruțe și 3 animale mari, 
o secerătoare simplă și vreo pa
tru pluguri. Cam 
atît. Astăzi are 
436 familii și

2.116 hectare.
Are fond de 
bază două mi
lioane și jumă
tate. Și-a con
struit un grajd 
model pentru 
vaci, o magazie 
cu o capacitate 
de 100 vagoane, o maternitate de 
scroafe, un grajd pentru cele 3 
autocamioane cumpărate de cu- 
rînd. Veniturile obținute în acest 
an sînt mari. Numai de la bumba
cul recoltat de pe 125 hectare au 
scos 520 000 lei ; mazărea le-a 
adus un venit de 45.000 lei; le
guminoase, în total un milion. 
Din zootehnie au J i
cîștig de aproape 
Și-

Eu mă opresc din 
mulțumit.

— Vezi, tovarășe 
îmi dai aici niște cifre... Eu vreau 
însă, ți-am spus de la început... 
vreau să scriu ceva despre con
tribuția tinerilor la întărirea eco- 
nomico-organizatorică a gospodă
riei. De pildă, la cîștigarea ce
lor 520.000 lei de la bumbac. Cît 
este partea celor tineri ?

Socotitorul mă privește tare 
încurcat. Tace, cumpănește. Apoi 
zice:

— Nu știu, zău nu știu. Eu am 
aci cifre, așa că totul... Cit ve
nit au adus cei tineri, cît cei bă- 
trîni... Asta nu pot să știu...

Și iar tace. Răzbate 
un duduit de motor.

— A pornit uzina 
spune socotitorul. ȘI 
fața I se luminează, ca la stră
fulgerarea unei idei salvatoare.

Dacă vrei un fapt deosebit, o 
inițiativă a tineretului pentru în
tărirea gospodăriei, păi uite, o ai 
aici. Uzina electrică. E a noastră, 
a colectivei. Hei, ce poveste a 
fost și cu uzina asta...

E~a pe la sfîrșitul lunii de
cembrie a anului 1954, înainte de 
viscolul acela năpraznic. Por
nise din rîndurile tineretului o 
inițiativă care multora Ie-a pă
rut prea îndrăzneață : electrifica
rea gospodăriei. S-a discutat în

Fapte de laudă 
ale tinerilor de la 

gospodăria agricolă 
colectivă din Ceacu

''iiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii’'

adunarea U.T.M. A fost spriji
nită de consiliul de conducere. 
Aflaseră colectiviștii că la Mo- 
reni ar exista un motor de 120 
H.P. de care petroliștii nu mai 
aveau trebuință.

Mecanicul Stănescu Valentin, 
cu alți trei tineri au plecat s-adu
că motorul.

...Se-nserase. Viscolea. în gos
podărie zbîmîi telefonul. In 
gară la Călărași sosise echipa ce 
transporta motorul mult aștep
tat...

— Ce facem tovarășe ? întrea
bă Victor Vasile, secretarul or
ganizației U.T.M. Cum transpor

tăm noi motorul 
în gospodărie pe 
o astfel de vre
me ?

Electricianul 
Nicolae Purcă- 
rea și alți tineri 
ca Victor Vasile 
și Petre Achim 
s-au angajat să-l 
transporte. Și nu 
le-a fost de loc

ușor. S-au luptat cu troienele, cu 
vremea vrăjmașă și după un timp 
motorul cel mare se afla în re
miza gospodăriei.

Odată cu venirea primelor zile 
de primăvară, cîțiva ingineri și 
tehnicieni de la Institutul de 
proiectări agro-silvice au început 
a cerceta terenul și au întocmit 
proiectul de construcție a uzinei 
și a rețelei electrice. Apoi zile și 
săptămini de-a rtndul, tinerii au 
tot cărat materialele necesare 
construcției : cărămidă, nisip, 
var, ciment, și altele, toate din 
resurse locale.

De atunci au trecut patru ani.

O scenă din piesa „Iubire44 de Barta Lajos, în interpretarea 
colectivului Teatrului Maghiar de Stat din Satu-Mare

dobîndit 
400.000

scris.

un 
lei.

Nu-»

Iancu... d-ta

de afară

electrică, 
deodată

Să ne cunoaștem și să ne educăm caracterul
/s V

sescu, miiropouiui muiuuvci, 
cub Mehmet, șeful cultului musul
man din R.P.R., general-locotenent 
în rezervă D. Dămăceanu. Fiecare 
din vorbitori a reliefat interesul 
țării noastre pentru lumea afro- 
asiatică ce pășește năvalnic pe ca- 
lea eliberării. Bucureștiul este de- 
parte de Djakarta sau de Alger, 
dar prietenia străbate distanțele. 
La conferința popoarelor Asiei și 
Africii, pe care peste cîteva zile 
o găzduiește Cairo, va sosi mesa
jul bucureștenilor, propus de prof, 
univ. M. Ghelmegcanu și aprobat 
cu căldură.

<

în contact cu SOCIETATEA

După ce aplauzele asistentei 
s-au stins, în holul larg al 
Bibliotecii Centrale Uniuer. 
sitare. întîmplarea m-a pla

sat lingă un grup de tineri, fii ai 
Asiei și Africii, ce studiază pe 
băncile facultăților noastre. Pei
saj obișnuit. Sudanezul Mamun 
Muhatnedi mi-a vorbit pe romînește 
(fără îndoială este un recordman 
în două luni a învățat o limbă 

ce-i era cu desăvîrșire străină).
— - .._T— — Sintem cinci sudanezi care

romîne pentru prietenia cu studiem in Romînia...
— Cum vă simțiți?
— Știți... noi pentru prima^ oară 

ne-am simțit ca în Sudan, am sim- 
I... Căldura inimii tine-

o curiozitate pen- 
interesul pentru 

sintem deplin so-

\ gîndesc 
ll/l participînd JlYJ bllcă ce a

Ia 
la 
dat

toate acestea 
adunarea pu- 
naștere Ligii

popoarele afro-asiatice. Existența 
unei asemenea Ligi est? o conse-, V e. V ° “ XJCIU... riui l/CULI U UlllllU UUI u
oolo J,rcasca a solidarității pe țn viață arn văzut zăpadă. Totuși, 
♦of A fn?xSt7 ?’’a maVlfe?’ ne-am simții ‘ J---------- • "
tat-o repetat față de popoarele A- căidură.. 
siel și Africii. Remarcăm la tri. rilor romîni.
♦VI?? rePfrezen!aJ1ti diplomatici al mai auzțț asemenea apre-
Vjfnor afro-asiatice. In sala arhi. Cierit oar obișnuitul acesta este 
plină, am întîlnit personalități mar- 0 inepuizabilă sursă de sincere e. 
cânte ale vieții noastre obștești, moții, de gînduri despre bătrîna 
Toate aceste prezențe mărturiseau Terra devenită martoră a uriașei 
valoarea inițiativei ce a prins forțe a prieteniei intre oameni. .viața.

Am luat cunoștință de statutul EUGENIU OBREA

Mușca dintr-un măr. Mușca a- 
dînc, smulgînd bucăți mari. Și 
părea absolut îneîntat de această 
operație ca de o performanță deo
sebită. Mergea apoi agale, puțin 
legănat și privea vesel în jurul 
său. Era o zi de sărbătoare. Deși 
frig — dimineață de decembrie — 
era soare mult și un cer albastru 
ca de primăvară. II vedeam pă
șind fără grabă, oprindu-se din 
cînd în cînd înaintea vitrinelor, ad- 
mirînd cîte o cravată, cîte-un cos
tum frumos cusut. El însuși era 
îmbrăcat îngrijit, cu o freză lu
cioasă, savant potrivită.

A mai mușcat odată, gustînd 
savoarea fructului. Cu o mișcare 
degajată, indiferentă, a asvîrlit res
tul necomestibil pe trotuar și și-a 
văzut de drum mai departe.

Un gest. O trăsătură de 
Ier.

Era o ședință de U.T.M. Stătea în 
picioare în mijlocul sălii pline, cu 
o atitudine de om dîrz și ferm. 
Avea o voce sonoră, puternică și 
vorbea aprins, plin de convingere. 
Era revoltat că unii dintre tova
răși erau cu totul inactivi în viața 
do organizație, că lipseau de la 
ședințe, că nu voiau să pună umă
rul la organizarea clubului. Avea 
perfectă dreptate să fie revoltat 
de această indolență a unora. 
Dacă nu l-aș fi cunoscut și altfel, 
aș fi spus: iată un băiat de nă
dejde, entuziast și curajos.

Dar îl cunoșteam. Eram vecini. vcswr 
II cunoșteam de acasă și în timp dîn© ii

Caracterul se poate exprima prin- 
tr-un gest, o atitudine, o vorbă. 
Nu însă totdeauna. De multe ori 
trebuie să cunoști omul pe toate 
fețele — căci poate să aibă mai 
multe — pînă să-ți dai seama cum 
îi este caracterul.

Am vorbit cu prilejul altui arti
col de temperament. Unii sînt im- 
pulsivi, ' alții sînt domoliți, unii 
sînt iuți, alții sînt înceți. Dar a- 
ceste însușiri, ele numai, nu ne 
spun nimic despre valoarea omu
lui. Problema principală este: ce 
întrebuințare dă omul însuși a- 
cestor însușiri ale sale. Ce atitu- 

ia omul în viață față de cei-

OH. JANGOCIU

(Continuare în pag. Ill-a)

întărirea întovărășirilor agricole
din regiunea Craiova

Printre unitățile socialist-coope- 
ratiste din regiunea Craiova care 
au fost premiate recent pentru re
coltele obținute în cadrul „Con
cursului porumbului** pe 1957 se 
află și întovărășirile agricole din 
Poiana Mare, raionul Calafat, Li- 
pocu, raionul Segarcea, Nedeia, 
raionul Gura Jiului, Bobicești, 
Drănicu și altele. Efectuînd toate 
lucrările în comun, aceste întovă
rășiri au obținut recolte de po
rumb cu 500—1.000 kg. la hectar 
mai mult decît gospodăriile indi
viduale și întovărășirile care
execută muncile agricole în co
mun.

Numărul întovărășirilor care au 
efectuat toate lucrările în comun

nu

o crescut de la 335 unități anul 
trecut, la 710 in anul 1957. Față 
de aceeași perioadă, valoarea to
tală a fondului de bază al întovă
rășirilor a sporit de la 442.000 
lei, la 1.218.000 lei.

Alte 196 întovărășiri care, de 
asemenea, au efectuat toate lucră
rile în comun, au cumpărat din 
fondul de bază unelte agricole, 
animale de producție, au plantat 
pomi roditori și au ridicat diferite 
construcții a căror valoare totală 
s-a ridicat la peste 696.000 lei.

In ultimul trimestru al anului 
1957, circa 50 întovărășiri care 
aveau fonduri în bani și produse 
au cumpărat bunuri pe care le-au 
trecut în proprietate comună.
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Cu Marcel Breslașu despre

Tinerii scriitori
din primul deceniu

al REPUBLICII

Produsele fabricii de mase plastice din Capitală dintre 
care o parte se pot vedea în fotografie — sint foarte căutate.

ce vorbea, îl urmăream cu gîndul |ai f SȚ r""1 J,a*a îa‘a.1 
în familia lui. Pe primul — 5'-

Mama care l-a așteptat tngrijo- wnaj/dnpă 
rata (căci intirziase mult la șe- - - - -
dința) i-a ieșit înainte:

— Unde ai fost ? De ce ai în
târziat ?

— Am fost ocupat, 
țanțoș Dă-mi să mănînc.

T._______ ___ r____ ____ puțin Atît. Nici o explici
aranjată. Mergea preocupat, în- din: dă-mi să mănînc. 
cruntîndu-și fruntea. L-am văzut — De ce e frig ? 
că se oprește lingă o rămășiță de focul ?
măr de pe caldarîm. A contem- — Am făcut. Dar mai trebuie Șeful sectorului 
plat-o o clipă. Apoi a apucat-o de aduse lemne din pivniță. de psihologie pe-
codiță și a asvîrlit-o într-un coș El n-a răspuns nimic. S-a așe- dagogică din în
de gunoi. zat morocănos la masă. Venea stitutul de Psi-

Un gest, o trăsătură de carac- doar de la o ședință. Era obosit, hologie al Aca-
ter. Nu se mai putea duce și după demiei R.P.R.

lemne. Nici un răspuns. Nimic.
* Numai o atitudine. O trăsătură

Cînd am deschis ușa, vorbea, de caracter.

A vorbi cu poetul Marcel Bre
slașu despre scriitorii tineri și li
teratura lor este o înrîntare. Per- 
siflîndu-și nu o singură dată anii 
(nu sînt atît de mulți : abia în 
toamna viitoare vor fi 55 de pri
măveri) Marcel Breslașu s-a ară
tat cu consecvență tînăr, nu din 
cochetărie, fie ea și literară, ci 
pentru că tinerețea sa este o rea
litate absolut evidentă.

Convorbirea noastră, desfășurată 
la începutul Săptămînii cărții din 
Luna culturii, a atins numai în 
treacăt problema șantierului lite
rar al poetului. Apariția în aceste 
zile a volumelor semnate de Mar
cel Breslașu : „Dialectica poeziei44, 
„Cîntecul de leagăn al Doncăi44 (e- 
diția II, ilustrată de Peraliim) 
„Ce-o să fie Bondocei44—acest din 
urmă volum precizează, zîmbind, 
autorul, într-o nouă variantă „de 
mari proporții față de proporțiile 
micilor cititori44 — demonstrează 
prezența mereu activă a poetului 
în linia întîia a frontului nostru 
literar; și să adăugăm apropiatele 
apariții : „Fabule alese44 pentru 
copii — într-o nouă ediție, „Gri
vița Roșie44 — la aniversarea a 25 
de ani de la eroicele lupte cefe
riste, precum și un volum destul de 
masiv de „Poezii alese44 în limba 
germană. Pentru 1958, alte proiec
te, pentru care schelele au 
înălțate de multă vreme...

Am intrat în tema discuției 
tre rugîndu-1 pe tov. Marcel

,1«}U ,ă răspundă primei întrebări 
pe care i-o adresăm.

în cîteva cuvinte — prin ce s-ar 
caracteriza acest deceniu literar, 
1947-1957, față de altele, pe care 
le-ați cunoscut, pe care le-ați trăit ?

— Prin opoziția violentă pe ca
re o oferă următoarea trăsătură a 
fenomenului actual. în orice alt 
deceniu poezia, chiar și a tinerilor 
și adesea mai ales a lor, era bă
trânicioasă ; în vreme ce în deceniul 
nostru și poezia scrisă de cei vîrst- 
nici poartă pecetea tinereții. Dacă 
precedentele generații de poeți 
moșteneau de la „părinții** lor 
tristețe, melancolie, neadaptare, 
însingurare, — tinerii de azi pot 
primi și primesc adesea de la pă
rinții lor spirituali, contemporani 
și în etate, pilda unei juvenili- 
tați care nu se confundă totdeauna 
cu lipsa de maturitate.

Intr-o proiectată nouă ediție a 
„Cîntării cintărilor**, întîia
carte și care împlinește, vai 
1958 un sfert de veac, scriu :

mea
în

„Și de vreme ce belșugul 
Vine-n preajma bătrîneții 
Arcuind altminteri crugul 
Dinspre mîine către ieri, 
Vreau ca-n marea primăvară 
lnflorită-n toamna vieții 
Să înviu o clipă iară 
Toamna dusei primăveri**.

că ne aflăm în domeniul nostal
giei optimiste... După o pauză» 
poetul a răspuns unei alte în* 
trebări :

— Care considerați că sînt pre* 
mizele apariției acestei noi și im
presionante pleiade de scriitori a- 
părută în acești zece ani ?

— Mi se pare că veriga princi
pală a lanțului de condiții ce de
termină învolburarea unei atît de 
bogate — numeric și calitativ — 
generații de tineri scritori este 
ROMANTISMUL epocii noastre, 
cu calificativul său care nu este 
nici formal, nici întâmplător de 
REVOLUTION AR, atît de propriu 
și de conform elanurilor tinerești. 
Aceasta este o realitate pe care 
nimeni nu o poate nega.

Dacă ceva a frînat pe parcurs o 
rodnicie și mai mare a fost lipsa 
de îndrăzneală a tinerilor scriitori 
— și nu numai poeții — de a ți 
ei înșiși.

— îmi amintesc că în ultimele 
clipe ale anului 1947, Ia numai 
24 de ore de la proclamarea Re
publicii, dumneavoastră și alți po
eți din generația dumneavoastră 
ați semnat cu o exemplară opera
tivitate, rezultînd din entuziasmul 
zilei, admirabile cîntece pătrunse 
de patos revoluționar. Ați putea 
vorbi despre alte evenimente în*

carac-

★

Celălalt pășea mai puțin 
și freza lui era parcă mai

Noi locuințe date în folosință 
in Capitală

în cursul ultimilor doi ani, Trustul nr. 3 țiile verzi ale cvartalului „Vatra Luminoasă" 
construcții București din cadrul Ministerului unde au primit locuințe un număr de 368 
Construcțiilor și Materialelor de Construe- familii. Și în acest cartier a fost construită 
ție a îmbogățit fondul de locuințe cu peste o școală de 7 ani pentru copiii oamenilor 
2830 apartamente și cu un număr de cămine muncii.
însumînd 800 locuri. Printre locuințele executate de Trustul nr.

In perioada 1955—1957 a fost construit 3 mai trebuie menționat cvartalul din Șos. 
și dat în folosință cvartalul „Grivița Roșie44, Panduri, care cuprinde 229 apartamente, lo- 
cu un total de 415 apartamente. Tot în acest cuințele din cvartalul Floreasca — 4, unde 
cvartal, Trustul nr. 3 a construit și o școală s-au construit anul acesta 352 apartamente 
de 7 ani. La parterul blocurilor s-au ame- și din cvartalul Floreasca — 3, unde pînă 
najat numeroase magazine, care asigură o acum au fost predate 532 apartamente. In 
bună aprovizionare a noilor locatari. plină dezvoltare este cvartalul din Bd. Mun-

Tot în cursul acestui an, constructorii au cii, în cadrul căruia se predau anul acesta 
executat ultimele lucrări la drumurile și spa- 90 de apartamente.

Fumul bine cunoscutei pipe 
(una din colecție, de altfel,) a 
însoțit, ca un comentariu discret, 
lirismul acestui citat. Am înțeles

Pe primul per- 
x i cum 

pășea, după ges
turi, l-aș putea 
categorisi la pri-

MIRCEA ANDREI

N-ai făcut

Cu săniuță, pe derdeatșurile Hunedoarei (Foto: AGERPRES)

( Continuare 
în pag. IlI-a)

Lector unic.
E. FISCHBEIN.



€11IIMIHIIIIsa lucram tliu-rește!
însemnări de la Consfătuirea or- \ 

■ ganizată de Comitetul regional Cons-| 
i tanța al U. T. M., Secția cuituraia a > 
! Sfatului populat regional Constanța i 
și „Scînteia tineretului", cu activiștii | 
utemiști și ai instituțiilor culturale din ț 
regiune, despre activitatea culturală | 

\ desfășurată în r îndur ile tineretului, z

Era o circiumă
IN MURIGHIOL...
Era o circiumă în Murighiol, 

a lui Grigorache Barba, cu 
aală mare să încapă toți 

pălmașii, cu o tejghea masivă în 
spatele căreia se clătinau rafturile 
pline cu sticle și, alături, cu acces 
numai pentru cei „subțiri**, o sală 
pentru jocuri de noroc. Circiuma 
aceasta mai ademenitoare cîndva 
ca „împărăția cerurilor** și mai în
tunecată decît iadul era locul in 
care trăgeau toți locuitorii Muri- 
ghiolului în ceasuri de răsuflet și 
necaz.

— Jupîne, dă-mi să beau I
Era singurul loc în care sluga 

avea drept să „poruncească** stă- 
pinului. Și palma mare, noduroa
să. bătucită de sapă și năvod, cu
prindea paharul ducîndu-1 dintr-o 
dată la gură, în neștire, pînă ce 
capul cădea bălăbănindu-se pe ma
să. Și tot ce cîștigase pescarul de 
la Barba. îi lăsa tot lui Barba 
drept preț pentru otrava aducătoa
re de uitare.

Cît era vara de lungă în Muri
ghiol și pe aiurea, oamenii mun
ceau răspîndiți, închiși în ei, și 
nu-i vedeai pe toți laolaltă decît 
în ziua de simbrie, la circiuma 
satului

...Samson Babenco, poreclit „îm- 
blînzitorul“ pentru că în cocioaba

moa-

vîrful

băut,

lui de pe malul lacului își făceau 
deseori culcuș șerpi lungi de bal
tă, nu mîncase de șaisprezece zile 
decît tulpină de stuf și pește us
cat. L au apucat frigurile și a că
zut leșinat pe dușumelele cîrciu- 
mii

— Săriți fraților, Babenco 
re !

Stăpînul l-a lovit cu 
cizmei în coaste :

— Dă-mi banii pe ce-ai 
ticălosul e !

Copiii, cu burțile goale, alergau 
pe ulițe țipînd :

— Moare tata, săriți î
Babenco u-a murit. Trăiește și 

astăzi. Și, minune, tocmai acum, 
la bătrînețe, a răzbit de și-a făcut 
casă nou-nouță. Dar minunea a- 
ceasta își are tîlcul ei : vremea 
moșierilor și stăpînilor de șlepuri 
a apus ; Samson Babenco e colec
tivist.

...Despre toate acestea povestea 
Babenco însuși, într-o seară, invi
tat fiind de utemiștii din Muri- 
ghiol în același loc în care cu 
ani în urmă a căzut leșinat — la 
fosta circiumă a lui Barba. Numai 
că localul nu mai e circiumă și 
nici al lui Barba. Circiuma de o- 
dinioară renovată, mare și spați
oasă a fost transformată în cămin 
cultural.

O mică statistică
uite cârciumi din satele Do- 
brogei s-au transformat în 
cămine culturale. Dar cele 

mai multe lăcașuri de cultură s-au 
construit cu ajutorul statului demo
crat-popular, pe loc gol. Un colț de 
tufărișuri cu băltoace în care se 
scăldau vara gîștele, o poiana din 
centrul comunei trecute în hrisoa
ve drept „tocuri virane" au fost 
măsurate de ingineri și transfor
mate în terenuri pentru construc
ție pe care au început curînd să 
se înalțe noile clădiri.

Intr-o enciclopedie stă scris 
negru pe alb că înainte de anul 
1944 in Dobrogea. existau 38 de 
cămine culturale. Dobrogea zilelor 
noastre are 363 cămine culturale, 
9 case de cultură, 62 biblioteci să
tești, teatru de 
școli de artă și 
matografe sătești 
prii, caravane

ța. 0 fată, Elisabeta Suciu, biblio
tecară în Dobromiru Vale, un sat 
cu nu mai mult de 200 de hor
nuri, se ridicase revoltată, aproape 
țipînd :

— Ce facem tovarăși, n-am de- 
cît 3.000 de cărți ?! Dați-ne cărți !

celor din

De la clacăAȘTEPTAM la șezătoare culturalăs

Piese noi

Așa s-au născut 
„brigăzile științifice
Niculescu Petre din I ulcea a vorbit in consfătuire despre acti

vitatea eficientă dusă de ,,brigada științifică". Brigada știin
țifică e, pare.se o inițiativă a casei raionale de cultură din 

Sighet. Nu știm In ce împrejurări a luat ea naștere la Sighet. In 
regiunea Constanța insă, ideea creării unor asemenea brigăzi s-a 
născut dintr-o intimplare cum nu se poate mai firească. La că
minul cultural din comuna Mihail Kogălniceanu fusese trimis un 
conferențiar de la raion să le vorbească sătenilor despre superiori
tatea lucrării pămintuiui in comun. Trebuie să amintim însă că nu 
numai in comuna Mihail Kogălnlceanu ci și în toate satele re. 
giunii, țărănimea trecuse deja de la forma de muncă individuală 
la cea cooperatistă. De aceea, locuitorii comunei veniți la con
ferință aproape că nici nu-1 mai ascultau pe conferențiar. Confe
rențiarul, care din cind in cind își arunca privirea și prin sală, 
a observat că nti-i ascultat cu interes. La început s.a simțit oare
cum Jignit. Conferința era totuși destul de bine întocmită, ideile 
argumentate, expuse pe înțeles. Și-a dat însă seama că n-avea 
motiv de supărare ; tema conferinței sale, oricît ar 
resantă, nu avea cum să mai trezească interesul 
pășiseră pe calea socialismului.

— Văd că nu mă prea ascultați, s.a adresat el 
Spuneți-mi atunci ce v-ar interesa ?

In sală s-a făeut dintr-o dată tăcere. Apoi s-a stîmit o vie ani
mație :

— Păi, s-a ridicat un colectivist, frecîndu-șl palmele, noi am 
vrea ca gospodăria noastră colectivă să devină cît mai puternică. 
Cum ne tnvățați să facem treaba asta ?

— Cu fondurile culturale..- Aș vrea să știu cum le Impărțim ? 
— a întrebat un tînăr. Avem o echipă artistică și n-avem mate
riale de ajuns.

— Eu, cu satelitul ăsta aș vrea să întreb ceva — a îngăimat un 
["tractorist. Și, rînd pe rînd, aproa

pe fiecare om din sglă i.a pus 
conferențiarului întrebări dintre 
cele mai diferite. Conferențiarul 
fusese pus într-o mare încurcă
tură Ori cît ar fi fost el de cu
noscător n-ar fi putut răspunde la 
fiecare. Ce putea face ? Și-a no
tat întrebările și a promis oame
nilor că duminica viitoare va veni 
iarăși la cămin dar nu singur ci 
însoțit de încă vreo cîțiva tova
răși cu specialități diferite... Iar 
astăzi „brigada științifică" de pe 
lingă Casa de cultură din Tuicea 
colindă satele întregului raion.

—- Fă schimb cu bibliotecile ve
cine, a sfătuit-o cineva din pre
zidiu.

— Am făcut. Am făcut cu 
■omiru Deal, cu Băneasa...bromiru

am terminat. Ne trebuie cărți, 
menii cer...

Do- 
dar 
Oa-

fi fost de 
oamenilor

inte- 
care

o

î

eroilor din curți"
o

stai, filarmonică, 
muzică, 63 cine- 
cu aparate pro- 
cinematografice,

plus 82 de cămine culturale 
construcție sorocite să fie gata 
anul 1958, dintre care 20 au 
fost date în folosință.

...Am făcut aceste însemnări
timpul unei consfătuiri a activiști
lor culturali din regiunea Constan-

in 
în 
fi

înTineretul
sufletul vieții 
culturale

Mulți dintre participanții la 
consfătuire wnt fii de țărani 
și pescari. Dar ei poartă răs

punderea culturalizării maselor : 
sînt directori de cămine culturale, 
secretari ai organizațiilor U. T. M-, 
învățători.

Fiecare, în cuvîntul său, înche
ga imaginea nouă a Dobrogei, a 
acelei regiuni care, prima în ța
ră, a devenit în întregime socia
listă.

„Transformările produse în re
giunea Constanța, spunea directo
rul căminului cultural din comuna 
Basarabi, cer o activitate cultura
lă bogată și în forme cît mai va
riate, 
tului 
masă

De 
egida

La căminul cultural al sa- 
trebuie să atragem întreaga 
a tineretului".
altfel consfătuirea, ținută sub 
comitetului regional U.T.M., 

avea un scop precis : „Să căutăm 
acele metode de muncă prin care 
să facem viața cultural-educativă a 
tineretului mai bogată și atrăgă
toare".

Particip anții la consfătuire, ti
neri și vîrstnici, unii veniți de 
dincolo de bătrinii munți ai Băl- 
tăgeștilor, din Țepeș Vodă, alții 
dintre încheieturile brațelor Dună
rii, de la Sulina, din Valea Țapu
lui, din Jurilovca, s-au sfătuit timp 
de aproape două zile, împărtașiu- 
du-și unii altora ceea ce au în
vățat, ceea ce au realizat —- expe
riența dobîndită în nobila muncă 
de făclieri ai culturii.

Un tînăr, Constantin Mocanu, 
din Murighiol povestea despre sea
ra cultural-educativă : „Ieri țăran 
sărac și umilit, azi colectivist" or
ganizată de utemiști la căminul 
cultural, amintind expunerea bă- 
trinului Babenco despre Murighio- 
Iul din vremea exploatării burghe- 
zo-moșierești. La această seară par
ticipaseră nu numai tinerii ci și 
locuitorii vîrstnici ai Murighiolu- 
lui care l-au complectat deseori pe 
Babenco. In seara aceea tinerii din 
Murighiol au învățat si prețuia- 
acă și mai mult viața lor de azi.

Directorul casei de 
cultură din Cer
navodă, Pau« 

lian Popescu, amin
tea de însemnătatea 
inițiativelor în mun
că. de necesitatea 
găsirii noului.

In Cernavodă „ioi- 
le tineretului** deși 
intrate într-un fel în 
tradiție, începuseră 
să semene supărător 
de mult una cu alta: 
tinerii se adunau la 
casa de cultură, ci
neva le ținea o con
ferință și după aceea 
urma o oră sau două 
de dans. Repetarea 
aceasta a creat cu
rînd o atmosferă de 
plictiseală. Pe de al
tă parte, cu toată 
strădania activiștilor 
culturali, concursul 
„Iubiți cartea** conti
nua să cuprindă un 
număr mic de par
ticipant!.

„Ce-ar fi, s-au în
trebat activiștii casei 
de cultură, să îmbi
năm aceste două for- 
me de educație, în 
așa fel, îneît una să 
sprijine-pe cealaltă?**

Așa s-a născut 
„joia tineretului** pe 
tema „Iubiți cartea**. 
Un grup de tineri 
din comisia de or
ganizare a „joii ti
neretului* a întocmit 
programul unui con
curs de ghicitori care 
se refereau la frag
mente din cărțile 
prevăzute în regula
ment. Concursul a- 
cesfa a fost într-ade- 
văr extrem de inte
resant și atrăgător. 
După aceea a urmat

ora de întrebări și 
răspunsuri privind 
regulamentul con. 
cursului „Iubiți car
tea" și dezlegarea 
unor aritmogrife pe 
aceeași temă. ta 
sfirșit, bineînțeles nu 
înainte de a se fi 
dansat, tinerii au da* 
răspunsurile ia: cei 
mai buni au fost pre. 
miați cu cărți. In ur
ma acestor seri de 
la 32 de purtători ai 
insignei „Prieten al 
cărții" s-a ajuns în 
cîteva luni la aproa
pe 500.

Tot în Cernavodă 
mulți tineri munci, 
tori urmează cursu
rile serale și fără 
frecvență ale școlii 
medii. La casa de 
cultură a luat ființă 
un cerc de matema
tică susținut de alt
fel tot de elevi. Un fel 
de grupe de Intr-a
jutorare extrașcola- 
ră organizate de ute. 
miști: elevii slabi 
învățau de la elevii 
buni. Curînd însă a- 
cest cerc a început 
să fie frecventat nu 
numai de muncitorii- 
elevi ci și de tehni
cienii unor întreprin
deri, tineri șl ei, de 
ingineri, ba chiar și 
de medici. Cercul de 
matematică de pe 
lingă casa de cultu
ră din Cernavodă a 
repurtat cel mai 
mare succes dintre 
toate cercurile știin
țifice din oraș.

La Medgidia, la fa
brica „Cimentul Pă
cii", aproape 70 la 
sută din numărul

muncitorilor sînț ti
neri. Aici, mai în fie
care sîmbătă seara, 
la clubul fabricii, au 
loc reuniuni tovără
șești. Dar pentru ca 
aceste reuniuni să 
ofere tinerilor cît 
mai largi posibilități 
de a-și petrece tim
pul liber în mod plă
cut și folositor, 
membrii comitetului 
U. T. M. au inițiat 
seara .distractiv-edu. 
cativă „Dansul eroi
lor din cărți**. Cum a 
decurs această sea
ră ? Mal întîi, comi
tetul de organizare a 
serii a ales eroii 
cărților (de pildă, 
Hamlet și Ofelia din 
„Hamlet“, Romeo și 
Julieta din piesa cu 
același nume, Mitrea 
și Nastasia din „Mi
trea Cocor**, Ana Ka
renina și Vronski din 
„Ana Karenina** etc.). 
Numele eroilor au 
fost scrise pe carto
nașe tăiate în formă 
de inimioară. La fe
te, cartonașele au 
fost prinse vizibil pe 
bluze sau pe reverul 
taiorului, iar la băieți 
se păstrau ascunsei 
sub rever. In felul 
acesta tînărul nepre
gătit, obligat să dan
seze numai cu „eroi- 
na“ respectivă, dacă 
nu cunoștea cartea 
rămînea de rușine. 
$i invers, cei care 
nu greșeau niciodată 
erau premiați. Repe
tate, serile acestea au 
adus bibliotecii nu
meroși cititori noi.

CINTECUL
însoțește pe tineri
Ca și la Murighiol, 

comitetul U.T.M. 
hnt.rîni. mii.nrit.nri.Ca și la Murighiol, la clubul Șantierului Maritim din Constanța, 
comitetul U.T.M. organizează deseori întilniri ale tinerilor cu 
bătrîni muncitori din port, cu luptători din ilegalitate. Metoda 

aceasta de educație deși folosită de mulți ani nu poate fi considerată 
o metodă „învechită". Sînt unii tineri care necunoscînd viața grea 
a muncitorilor din timpul regimului apus, trăitul astăzi în condiții 
care le dau largi posibilități de afirmare în viață, înclină să creadă 
că totul a fost așa „de cind e lumea", și, ceea ce e mai prost, 
consideră că totul li se cuvine „de-a gata", uitînd că și lor le revin 
obligații.' ...

Pentru cunoașterea patriei, a trecutului și a frumuseților ei, ute
miștii de pe șantier au organizat și numeroase excursii în regiune : 
la Adamklui. htria, iar in Iară la Daflana. București, Oralul 
Stalin, Sibiu etc. De curind comitetul U.TM. de pe șantier a or- 
ganizat învățarea de către tineri a celor mai cunoscute cîntece pa
triotice de masă. In acest scop au fost tipărite pe foi volante^ 6 
cîntece patriotice și de tineret : Steagul partidului", „Sub al pacu 
stindard", „Porniți înainte tovarăși" și altele. Cîntecele aeestea, 
transmise prin birourile organizațiilor de secție tuturor tinerilor de 
pe șantier, se cântă astăzi cu ocazia fiecărei adunări generale 
U.T-M., în cercurile de învățămînt politic U.TM., la „joile tinere
tului", la reuniunile tovărășești fi cu alte prilejuri cind tinerii se 
adună mai mulți la un loc.

La clubul lor, 
tinerii fabricii 
„Cimentul Pă
cii" din regiu
nea Constanta 
își petrec o ma
re parte din 
timpul liber, in 
mod plăcut și 
instructiv.

...Șl FILME 
PENTRU TINERET

-fr în legătură cu repertoriul 
echipelor de teatru din regiune 
unii dintre participanții la con- 
sfătuiro se întrebau pe drept 
cuvînt: „Ce piese de teatru 
putem pune în scenă ? Majori
tatea pieselor noastre care au 
ca teme viața țărănimii tra
tează problema trecerii țăranu
lui muncitor individual la for
ma de muncă cooperatistă. La 
noi în regiune pămîntul e în 
întregime colectivizat. Ne tre
buie piese care să aibă în cen- 
tru noile relații de producție a- 
gricolă întărirea organizatorică 
a gospodăriilor colective, edu
cația tineretului în spirit colec
tivist**.

•-«■•..••.•«.o.

* La cinematografele r'in 
rașul Constanța e mai In fiecare 
zi aglomerație. Se pierde foar
te mult timp pînă ce tinerii 
să-și procure bilete. Tinerii de 
pe Șantierul Maritim au cine
matograful lor la clubul șan
tierului. Și totuși cei mai mulți 
dintre ei vin în oraș și stau la 
„coadă" ore întregi. De ce ? 
Ne dă răspunsul secretarul co
mitetului U.T.M.

•— Pentru că la noi vin tot
deauna filme vechi, cunoscute 
deja de multă vreme. Nu se a- 
duo filme pentru tineret. Oare 
la clubul nostru n-ar putea a- 
vea loo premiere ? Sau chiar 
avantpremiere ?

Și tinerii de la Șantierul Na
val au dreptate.

«

Resniiaea
„impotriva divorțurilor!
In comuna Jegălia din raionul Fetești se ivise 

nu de mult o stare de lucruri oarecum îngri
jorătoare. Opt familii de tineri căsătoriți înain

taseră la tribunal acte pentru divorț. Discuțiile 
purtate cu ei de cei din comitetul U, T. M. și de 
alți oameni cu experiență de viață, rămăseseră 
fără rezultat. Drept răspuns toți aduceau același ar
gument : „nepotrivire de caracter*.

De la cine a pornit ideea n-am reușit să aflăm 
pînă la urmă. Dar nu asta e important, ci faptul 
că tinerii din Jegălia au pornit a pregăti cu înfri
gurare o reuniune numită în glumă de unul din
tre organizatori „seara împotriva divorțurilor". Cum 
a fost organizată această curioasă reuniune? Pregă--   —i—, afat

as- 
pe 
su-

_____ ____ _ . în
ceput și ea repetițiile la piesa'. „Bărbatul fără opinci* 
de Leonard. Comitetul organizației U.T.M. a fă» 
cut apoi invitațiile. Au fost invitate toate familiile 
de tineri căsătoriți și în mod special cele 8 în cau
ză. Invitații au mai primit și bătrîntd Gheorghe 
Bîtcu în vîrstă de 70 de ani, cu soția și procuro
rul raionului.

Reuniunea a început în mod obișnuit, ca multe 
altele. Din invitații și din afișele răspîndite în tot 
satul tinerii aflaseră că moș Bîtcu avea să le vor
bească despre viața lui sub vechiul regim și viața 
lui de azi, ca membru al gospodăriei agricole co
lective. Ce era nou în asta ? Moș Bîtcu nu era 
doar primul și nici ultimul care vorbea la cămin 
despre viața nouă din gospodăria agricolă colecti-

tirile au pornit pe mai multe fronturi. Brigada 
tistică de agitație a căminului cultural, spicuind 
pecte din viața intimă a acestor tinere familii 
cale de destrămare, a început să pregătească un 
culent program. Echi-pa de teatru a căminului a

gospodăria agricolă colecti-

vă. Numai că după primele cuvinte ale lui moș 
Bîtcu cei peste 200 de participant la reuniune 
și-au daț seama că moșul are să le spună altceva. 
De unde la început toți se foiau în scaune în aș
teptarea programului artistic, acum cuvintele, cal
de, sincere ale bătrînului au reținut atenția tutu
ror. Folosind pilde din îndelungata-i căsnicie moș 
Bîtcu povestea tinerilor cît de mult a însemnat 
pentru el, în anii grei de nevoi și multe necazuri, 
buna înțelegere cu tovarășa de care-și legase viața 
printr-o dragoste puternică, crescând o casă de co
pii. O emoție care din ochii multora a stors chiar 
lacrimi au stârnit-o cuvintele bătrînului despre bucu
riile de acum, de la bătrînețe, când după o viață 
grea de mizerie, dar cinstită, e stimat de întregul 
sat, e iubit de copii trăind în gospodăria colectivă 
o viață îmbelșugată.

A urcat apoi la tribună procurorul tribunalului 
raional. De la primele cuvinte cei de față s-au 
solidarizat cu vorbitorul. Cele 8 oazuri de divorț 
din sat despre care vorbea procurorul erau o ru
șine. Au vorbit apoi și mulți tineri căsătoriți. Cu 
sfaturi sincere, cu pilde din propria lor viață, par
ticipanții la reuniune s-au străduit să-i aducă pe 
cei în ceartă la împăcăciune. Același lucru, dar 
sub altă formă l-au făcut apoi și brigada artistică 
de agitație și echipa de teatru.

A avut această reuniune un efect practic ? A 
avut. Chiar unul care a depășit așteptările. Tinerii 
Constantin Viforeanu, Alexandru -Alhulescu, Ion 
Vlad, meditând asupra sfaturilor primite au ajuns 
la concluzia că cererile lor de divorț nu au nici 
un temei. Din cele opt familii care cereau divor
țul doar una a mai rămas „pe poziție".

Formele tradițio- 
nale de distrac
ție ale poporului 

trebuie folosite șt 
in munca pentru atra
gerea fetelor la acti
vitatea culturală șl în 
general la activitatea 
obștească,

Intr-un sat, la Do. 
bromiru-Deal, activi, 
tatea culturală nu pu
tea face pași înainte 
tocmai datorită ab
senței fetelor. Fără 
fete activitatea culiu- 
ral-artistică era — 
după cum spunea 
un tovarăș — „ca 
mîncarea fără sare". 
Dar fetele, după o 
concepție veche, vrînd 
chipurile să nu ajun
gă „în gura satului" 
șl să fie socotite ca 
neserioase, nici nu 
voiau să audă de că- 
minul cultural. Se pă- 
rea că nu există nici 
o ieșire. Și totuși o 
Ieșire s-a găsit.
Inti-o seară membrii 

comitetului U.T.M. au 
aflat că la Paula Lau- 
rențiu se vor aduna 
multe fete la o clacă. 
Cind inserarea a în. 
văluit satul și după ce 
în casa Paulei se 
strînseșeră toate fetele 
chemate la clacă, ușa 
s-a deschis din nou și 
și-a făcut apariția un 
grup de musafiri „ne. 
poftiți". Printre ei era 
secretarul comitetului 
U.T,M., directorul că-

ruinului cultural, bi
bliotecara — care a. 
vea sub șubșioară un 
braț de cărți și... doi 
muzicanți, cu instru
mente. La începui 
gazda și fetele s-au 
uitat cam chiorlș. 
Pînă la urmă fetele 
au devenit vorbărețe 
și glumele au început 
să alerge ca și mii- 
nile lor îndemânatice. 
Mai ales că așa, fără 
nici o invitație, vioara 
și acordeonul prinseră 
a doini. Cîntecele au 
început curînd a fi 
„prinse" de toți cei de 
față și nu a trecut 
mult pînă ce s-a fă. 
cut auzită și prima 
solistă. Era chiar 
gazda, care s-a dove, 
dit a fi o cîntăreață 
iscusită. Și cțnd mu- 
zicanții au ostenit, tot 
așa ain senin, fără 
veste, bibliotecara a 
deschis o carte și a 
citit un pasaj dinainte 
ales.

Așa a luat naștere 
claca de la căminul 
cultural. O clacă ce 
s-a bucurat de o largă 
participare. Fetele lu
crau acum însă o 
zestre deosebită: fru- 
moașe cămăși cu mo
tive naționale pentru 
echipa de dansuri a 
căminului șl peruci 
pentru viitoarea echi
pă de teatru. Clăcile 
scoseseră doar la

iveala sumeaeme ae 
talente.

— Bine, a întrebat 
un tînăr, în cons fă- 
tuire, după ce a aflat 
despre această expe
riență — clăcile slnt 
posibile In sat, pentru 
că acolo se fac duna 
un străvechi obicei, 
dar la oraș? La^*ș 
noi ce facem, cui^Ll 
le atragem pe fete la 
o activitate culturală 
și obștească mai bo
gată?

S-a aflat în consfă
tuire un tînăr, D. Po
pescu care a dat răs
puns și acestei între
bări.

La o instituție 
din orașul Constanța 
munca fetelor era a- 
proape inexistentă. 
Nici chiar tovarășa 
care răspundea in co
mitetul U.T.M. de 
munca cu fetele nu 
știa cum și de ce să 
se ocupe. Tinerii de 
aici au apelat atunci 
la experiența comso- 
moliștilor și după ce 
au răsfoit zeci de pu
blicații sovietice de ti- 
neret au găsit ce cău
tau.

In duminica urmă, 
toare el au prdgranțflt 
șl organizat o „r n- 
ră a fetelor" care ¥ z- 
vut un rezultat freste 
așteptări. în ce con. 
stă această seară a 
fetelor și cum a fost 
organizată ?

De ce erau fetele „inactive “ ? I
Aproape două săptă- 
mini au muncit fetele 
pentru organizarea 
serii, fapt ce le-a sti
mulat dorința pentru 
activități culturale 
și obștești. în prima 
adunare generală care 
a urmat acestei seri, 
fetele au criticat fao. 
tul că nu li se dăduse 
atlta vreme sarcini în 
care să se țină sea
ma, în general, de 
ceea ce atrage pe fete 
la activitatea obștea
scă.

lor despre ideile trans, 
mise de opera „Cio. 
Cio-San" vizionată cu 
o zi mai înainte, un 
profesor de arte plas
tice a expus confe. 
rința: „Femeia tn
pictură de-a lungul 
veacurilor" cu exem
plificări la epidia- 
scop. De remarcat că 
această seară a fost 
tn întregime organi
zată și condusă de 
fete. Chiar și la dans, 
căldnd tradiția, Invi
tau fetele pe băiefl.

PLIMBĂRI 
pe malul Dunării

Mai înttl, cele mal 
destoinice utemistg — 
Smaranda Jelescu, 
Cornelia Marin, Ro- 
vența Marinescu, Ma
ria Vlad și Lucia Să- 
rățeanu s-au consti
tuit intr-un colectiv 
de organizare. Celor 
5 utemiste le-a reve
nit sarcina stabilirii 
programului de desfă. 
șurare a reuniunii, a- 
■fișajul, mobilizarea fe
telor și multe alte tre- 
buri. In cadrul „serii" 
o profesoară de mu
zică le-a vorbit fete-

CALISTRAT

In consfătuire au fost criticați acei activiști culturali care 
socotind unele metode folosite de mal multă vreme ca fiind 
„vechi" lîncezesc „pe cuptor" cu ușile căminelor culturale 

închise, „meditind" chipurile la inventarea unor metode „noi" 
care să revoluționeze viața culturală a

Vorbitorii, in discuțiile lor au adus 
pilde.

La Ghindărești, de exemplu, tinerii
nici băieții, nici fetele. Au aite tradiții , __ __  _
distracției lor. Comitetul organizației U.T.M. și directorul cămi
nului cultural căutau zadarnic „noi metode" menite să-l atragă 
pe tinerii slavi la distracțiile organizate la cămin. Vremea trecea 
și metodele cefe noi tot nu apăreau. Cineva șl-a pus insă fntr-o 
zi o firească întrebare: „Bine, bine, la baluri și la reuniuni ti
nerii nu vin, dar totuși cum se distrează ei ?“ Atlt a fost deajuns: 
comitetul U.T.M. și directorul căminului au renunțat la „medi
tațiile" pe loc gol. Tinerii nu mergeau ia baluri, dar frumos, in 
grupuri mari cu cite un armonist, se plimbau pe inserat, in zilele 
de sărbătoare, pe malul Dunării. Este și acesta un obicei moș
tenit din bătrini, care se aseamănă cu ieșirea fetelor noastre la 
horă. O codană sau un tînăr cind intră in rindul celor „mari** 
merge și se plimbă cu ceilalți pe malul Dunării.

Intr-una din sărbătorile următoare membrii comitetului U.T.M. 
au fost cei dinții la plimbările pe malul Dunării. Au luat cu el 
și doi armoniști. De la cintecele tărăgănate, prelungi acompaniate 
de armoniști, membrii comitetului i-au adus pe tineri, pe nesim
țite, ia cintcce vesele, de optimism și chiar la cîntece de Joc. 
Cu timpul piimbările de pe malul Dunării s-au transformat astfel 
într-o adevărată școală de învățarea cintecelor și a dansurilor.

satelor.
numeroase și interesante

slavi nu merg la baluri, 
in ce privește organizarea

De reținut credem că e faptul că inițiativele notate de noi 
mai sus s-au născut nu undeva într-un birou, nu în capul 
unui „creator de metode** ci dimpotrivă, ele toate pornesc 

de la viața tineretului, de Ia studierea problemelor sale, de la 
dorințele sale firești.

Pentru că, așa cum spunea în consfătuire unul dintre parti
cipant, cu tineretul trebuie să lucrăm tinerește.

F. BARAN fi I. ȘERBU.

pare.se


„Bank Ban' 
la București
Opera maghiară de Stat din 

Cluj a prezentat miercuri seara 
în sala Teatrului de Operă și 
Balet al R.P. Romîne opera lui 
Erkel Ferenc „Bank Ban“ în in
terpretarea lui Ottroc Ferenc, 
Trenka Eva, Veress Laszlo, 
Laszlo Eva, Borbely Ferenc și 
altor artiști. Opera „Bank Ban44 
a fost călduros primită de spec
tatori.

La spectacol au asistat tova
rășii : Gh. Gheorzhiu-Dej, P. Bo
rilă, Janos Fazekaș, Constanta 
Crăciun, oameni de știință și cul
tură, un numeros public.

In pauza spectacolului, condu
cătorii de partid și de stat s-au 
întreținut cu artiștii Operei Ma
ghiare de stat, felicittndu-i și u- 
rîndu-le noi succese în activitate.

(Agerpres)
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1O ANI 
DE ACTIVITATE 
Conferința de presă 

de la I.R.R.C.S.
La Institutul romin pentru rela

țiile culturale cu străinătatea a 
avut loc joi o conferință de presă, 
cu prilejul aniversării a 10 ani de 
activitate a institutului.

Acad. Mihail Ralea, președin
tele Institutului romin pentru re
lațiile culturale cu străinătatea, a 
răspuns la întrebările ziariștilor.

Relațiile culturale cu străinăta
tea a subliniat vorbitorul — 
constituie una din laturile princi
pale care caracterizează politica 
externă a R.P. Romîne.

i Acad. M. Ralea a vorbit apoi 
I despre diversitatea formelor de 

relații culturale relevînd ca acelea 
care au permis asigurarea contac
tului nemijlocit intre personalități 
și instituții din țara noastră și per
sonalități și instituții din alte țări, 
s-au dovedit deosebit de eficace.

Acad. M. Ralea a vorbit apoi 
despre dezvoltară relațiilor cul
turale ale țării noastre în 
1958 și despre perspectivele de 
viitor.

O serie de evenimente din 
internațională din ultima vreme — 
a spus vorbitorul — dovedesc că 
popoarele din întreaga lume se 
conving tot mai mult de consecin
țele nefaste ale războiului rece și 
tot mai mulți intelectuali, savanți, 
literati, artiști se pronunță pentru 
coexistența pașnică între cele 
două sisteme, pentru colaborare 
pe plan științific și cultural, 
pentru înțelegere și apropiere 
în viața internațională. Noi 
sîntem dornici să stabilim și să 
dezvoltăm și de acum înainte re
lații culturale cu toate popoarele, 
inițiind acțiuni concrete în această 
direcție ; în același timp șîntem 
gata să venim ca și pină acum in 
întîmpinarea tuturor inițiativelor 
care conduc spre colaborare, înțe
legere și cunoaștere reciprocă.

•k
După conferința de presă, a ur

mat vizitarea expoziției „Aspecte 
dintr-un deceniu de activitate a 
I.R.R.C.S.**, amenajată în sălile 
institutului.

anul

viața

Wî

a naționalităților 
conlocuitoare

Poporul țese, coase, brodează, 
prelucrează lemnul, piatra și me
talul, împletește coșuri și își face 
costumele și jucăriile, după gustul 
lui și în limitele posibilităților și 
aptitudinilor sale, în mod firesc, 
alături de ocupațiile sale princi
pale, în industrie, agricultură, 
păstorit, pescuit sau în alte do
menii. Aceste obiecte, simple pie
se de port, altele unelte sau ele
mente de mobilier, scot la iveală 
trăsături care indică un mare gust 
artistic și în primul rînd dragos
tea pentru frumos. în marea arta 
populară a țării noastre, alături 
de bogăția artei populare romî- 
nești, în decursul timpului s-au 
dezvoltat creațiile populare ale 
naționalităților ce trăiesc pe pă- 
inîntul patriei noastre.

O adevărată revelație produce 
astfel expoziția organizată la Mu
zeul de Artă Populară al R.P.R., 
în care sînt înfățișate elemente 
de artă populară caracteristice na
ționalităților conlocuitoare. Ma
ghiari, ceangăi, sași, bulgari, cra
șoveni, sîrbi, lipoveni, huțuli, tă
tari și turci, s-au stabilit în de
cursul istoriei adueîndu-și contri
buția la marea arta populară a 
țării noastre, ce s-a manifestat 
prin trăsături specifice ale artei 
lor populare. Din acest punct de 
vedere, expoziția organizată la 
Muzeul de Artă Populară al R.P.R., 
ce întrunește într-un ansamblu 
unitar specificul fiecărei națiuni 
conlocuitoare prezintă un interes 
deosebit în ceea ce privește va
rietatea creațiilor artistice popu
lare, a formelor obiectelor, a or
namentării și coloritului. Expozi
ția cuprinde aproape 1.000 obiec
te, care trebuie să mărturisim, 
sînt prezentate cu gust într-o îm
binare armonioasă cu fotografii în- 
fățișînd chipuri de țărani, în me
diul lor firesc.

Vremurile trecute, de convie
țuire a naționalităților diferite cu 
poporul romîn, supuse aceleiași 
exploatări, a prilejuit o comuniu
ne de interese, nu de puține ori 
sudată în lupte comune împotriva 
acelui aș dușman. Acest lucru a de- 
tprminat întrepătrunderi de nume
roase elemente între creațiile lor 
artistice. Fiecare a dat și a luat 
de la celălalt, filtrînd împrumu
turile, în mod firesc, prin carac
teristicile naționalității respective.

în expoziție sînt prezentate însă 
acele obiecte care pot arăta nota 
caracteristică a artei populare a 
fiecărei naționalități.

La maghiari sînt caracteristice 
— pe lîngă portul fastuos cu o 
cromatică vie și bogat ornamentat 
în panglici, mărgele și broderii — 
sculptura în lemn și obiectele de 
uz casnic, din care ceramica se 
prezintă într-o gamă variată foar
te bogat ornamentată cu decorații 
florale, zoo și antropomorfe. în

satele din regiunea Bacău locuiesc 
ciangăi, care se disting prin țesă
turile de casă, prin ornamente a- 
plicate pe obiectele de port.

Ca și cea ungurească, arta 
populară săsească este bogată în 
elemente purtînd amprenta in
fluenței de trecere da la portul 
orășenesc la cel sătesc. Locuind în 
burguri, în jurul bisericilor for
tificate, ei au adus cu ei unele 
particularități ale artei populare 
apusene. Astfel sînt, spre exemplu 
pelerinele femeilor, caracteristice 
îndeosebi pentru timpul Renaș
terii.

Din regiunea Timișoara, avem 
în expoziție costumele populare 
ale cîtorva grupe de sîrbi, bulgari 
și crașoveni. Foarte multe din a- 
cestea se aseamănă cu cele romî- 
nești din sudul țării. îndeosebi la 
costumele bulgăroaicelor se re
marcă, în primul rînd, găteala 
capului ca și cromatica țesăturiloT 
unde predomină roșul, portoca
liul și albastrul închis. La crașo
veni, care locuiesc în regiunea de 
munte, în raionul Reșița, este fi
resc să predomine țesăturile din 
lînă. La aceștia, culorile prefe
rate sînt violet, verde și negru. 
Crașovenii au totuși un specific 
al lor, îndeosebi în port, pe care 
și l-au păstrat de-alungul anilor. 
Sîrbii, la rîndul lor, sînt prezenți 
în expoziție cu chilim-uri, scoarțe, 
traiste și alte obiecte, ce vădesc 
o deosebită armonie cromatică și 
ornamentală. Tot atît de intere
sante sînt și obiectele lipovenilor, 
cu tradiționalele lor costume în 
culori vii, galben, verde, roș, vio
let; ale huțulilor din Maramureș 
sau ale tătarilor și turcilor din 
regiunea Constanța, la aceștia din 
urmă este evidentă influența orien
tală prin caracterul lor fastuos 
prin dominarea unor culori : ro
zul, violetul și verdele.

Astfel expoziția valorifică talen
tele creatoare ale naționalităților 
conlocuitoare din țara noastră, de- 
monstrînd aspirația către frumos 
și înalta măiestrie tehnică a aces
tor meșteri populari. Expoziția 
este în același timp un simbol al 
conviețuirii pașnice, al respectului 
și prețuirii reciproce dintre po
porul rom în
conlocuitoare.

In . cinstea celei de-a 10-a ani
versări a proclamării R. P. Ro
mîne, joi la amiază s-a deschis 
la Casa Prieteniei Romîno-Sovie- 
tice, expoziția „Femeile din R. P. 
Romînă, participante active la 
construirea socialismului*4, orga
nizată de Comitetul Femeilor De
mocrate.

La festivitate au luat parte re
prezentante ale Comitetului Fe
meilor Democrate și alte nume
roase femei din diverse domenii 
de activitate.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de scriitoarea Lucia Deme
trius.

Expoziția prezintă, în imagini 
și grafice, aspecte din viața și 
activitatea femeilor în dezvolta
rea economică, culturală și socia
lă a țării, drepturile de care se 
bucură femeile astăzi în țara 
noastră.
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ansamblului
Cu prilejul aniversării a 10 ani 

de la înființarea Ansamblului de 
cîntece și dansuri „Ciocîrlia" al 
Ministerului Afacerilor Interne, joi 
seara a avut loc în sala Teatrului 
C.C.S, o adunare festivă.

Au .participat 'tovarășii: Petre 
Borilă, vicepreședinte al Consiliu
lui? de Miniștri, general-coloriel Ale
xandru Drăghici, ministrul Aface
rilor Interne, membri ai Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., generali, 
ofițeri superiori, oameni de artă și 
cultură, ziariști, precum și un nu
meros public.

Despre activitatea desfășurată de 
ansamblul de cîntece și dansuri 
„Cioeîrlia" in cei 10 ani de exis- 
tență a vorbit maior Petre Nasto- 
vici, conducătorul Ansamblului.

Colectivul Ansamblului, a fost 
apoi felicitat de colonel Dinu Ste- 
lian, artist emerit al R. P. Romine, 
din partea formațiunilor artistice 
ale Ministerului Forțelor Armate, 
C. Rădulescu, șeful Direcției mu-

„Ciocîrlia“
zidi din Departamentul Culturii, 
V. Popescu, din partea Ansamblu
lui de cîntece și dansuri al Const* 
liului Central al Sindicatelor.

General-maior I. Șerb, adjunct 
al ministrului Afacerilor Interne, a 
dat apoi citire Decretului Prezi
diului Marii Adunări Naționale 
prin care se conferă Ansamblului 
de cîntece și dansuri „Ciocîrlia" 
Ordinul Muncii clasa 7-a cu prile
jul împlinirii a lO.artl de la înfiin
țare și pentru rezultatele deosebite 
obținute în activitatea depusă.

In continuare au fost conferite 
ordine și medalii cile R. P. Ro, 
mine unor artiști și tehnicieni ai 
Ansamblului. Prin același Decret a 
fost conferit titlul de artist emerit 
al Republicii Populare Romine tov. 
Gheorghe Gh. Popescu (Județ).

Secția de proză a Ansamblului 
„Ciocîrlia" al Ministerului Aface
rilor Interne a prezentat apoi piesa 
„Ecaterina Teodor oiu“ de N. 
Tăutu.

Oare ce-o fi adulmecînd cu atîta încordare căprioara ? Doar 
vecinele ei din crescătoria din Tg. Mureș — vulpile argintii — 
nu-i pot face nici un rău.(Agerpres)

«MM*
IVOLIINTARfe^

Letopisețul satului
Zumzetul obișnuit al recrea

ției a încetat. în școală este 
iarăși liniște. începe o nouă 
oră de curs. Elevii clasei a 
Vll-a așteaptă cu nerăbdare 
sosirea dirigintelui. Nerăbda
rea este de fapt justificată cînd 
afli că pentru ora aceasta de 
educație, sub îndrumarea diri
gintelui, elevii s-au pregătit să 
discute o problemă importan
tă: „Comuna noastră în cei 
zece ani de democrație popu
lară**. Iată că dirigintele cla
sei a sosit și discuția începe. 
Eleva Iovănel Ana are cea din
ții cuvîntul.

— Cu multe realizări se pot 
mîndri locuitorii comunei 
noastre în ultimii ani — spu
ne ea. Viața lor s-a schimbat 
mult. Aceasta o arată și as
pectul satului. V-ați gîndit 
vreodată să soeotiți cîte case 
noi s-au construit la noi în sat 
în ultimii zece ani? Am să vă 
spun eu : 56 de case noi, cu
camere largi și primitoare.

în continuare, eleva arată 
că locuitorii comunei Lăpușni
cu Mare din raionul Bozovici, 
se mândresc si cu o seamă de 
construcții de folos obștesc cum 
sînt cele două poduri de beton

an. S-a 
unei noi 
timp, se 
activitate 
comunei.

DRAGOSTEAPENTRU COLECTIVA

Cu Marcel Breslașu despre
■■ ■■■ ■Tinerii scriitori 

din primul deceniu 
al REPUBLICII
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căror semnal tinerii 
răspuns într-un fel

semnate la al 
scriitori au 
asemănător ?

Dacă nu de egale proporții, cred 
că totuși asemenea momente 
de înfiorare colectivă s-au produs 
la aniversarea a cinci ani de Repu
blică și, nu de mult, la vestea spar
gerii hotarului lumii noastre prin 
lansarea intîiului Sputnic. Totuși, 
ce-i drept poeții, bătrîni și tineri, 

. par a se dovedi mai puțin opera
tivi decît în inițiala perioadă 
de șoc.

— Și acum o întrebare greu de 
evitat în această împrejurare fes
tivă : care credeți că sînt cei mai 
Reprezentativi scriitori din tînăra 
generație ?

— Cînd e vorba de tineret, zece 
ani de zile înseamnă o relativ lun
gă etapă. Petru Dumitriu era a- 
cum zece ani abia ieșit din adoles
cență ; azi nu-l mai numărăm (des
pre vîrștă vorbind) printre tineri, 
ci printre scriitorii maturi care 
au și adus o importantă parte din 
mesajul lor artistic. După mine, 
cea mai însemnată personalitate a 
tinerei generații a fost și rămîne 
pentru o bucată de vreme neferi
citul poet Nicolae Labiș. Asta nu 
înseamnă că și alte tinere condeie 
nu s-au afirmat ca mai mult decît 
simple promisiuni și aș cita, nițel 

_ .._r— — cllTn îmi
(nu am

calitatea de a face bilanțuri),

de-a valma și așa 
vin in memorie

Doina Sălăjan, Al. Andrițqiu, Au
rel Rău, Ștefan Iureș, foarte tînă- 
rul Ion Gheorghe, mai puțin tână
rul Rusalin Mureșanu și, cum se 
zice, și alții. In proză, deși atît de 
diferiți ca temperament și mijloa
ce de expresie, Titus Popovici, Teo
dor Mazilu și Eugen Mândrie s-au 
rupt de pluton, mergînd însă nu 
alături ci înaintea lui. Aș adăuga-o 
pe Ana Novac, cu interesanta și 
uneori încă greu definisabila ei 
personalitate — în dramaturgie. 
Despre tinerii critici nu vorbesc, 
în prejma apariției a două volu
me ale mele, nu pentru a le capta 
în bloc bunăvoința, ci pentru a 
nu le-o pierde (căci au fost în
totdeauna binevoitori cu mine, spre 
deosebire de cei în vîrstă care mă 
ignoră cu olimpică seninătate).

— Și un cuvînt despre perspec
tive ?

— „Ce-ți doresc eu ție, dulce 
Românie** -— cum spune poetul ? 
Este ca tinerii tăi poeți, prozatori, 
dramaturgi, să te cunoască și să 
te iubească, ajutîndu-te să te 
privești, radioasă și calmă, în 

oglinda tot mai limpezită a ope
relor lor. Este un simplu dezide
rat ? Nu, este o certitudine, bizui
tă pe creditul pe care acești tineri 
și l-au dobîndit și pe invincibila 
elocvență a realității, ai cărei crai
nici au înalta cinste de a fi che
mați să fie sau, în orice caz, să 
devină.

INFORMAȚII
Academia Republicii Populare 

Romîne ține vineri 20 decembrie, 
la ora 18, în aula Academiei, o 
ședință festivă consacrată celei 
de-a 10-a aniversări a proclamării 
Republicii Populare Romîne.

Dr. Ivan Rohall Illkiv, ambasa
dorul R. Cehoslovace la București 
a oferit joi seara în localul amba- 
sadei o gală de filme cehoslovace.

S-a prezentat filmul „Școala 
părinților", o producție a studiou
rilor de stat din R. Cehoslovacă.

★ ★

Centinuînd vizitele în Capitală, 
membrii delegației de militanți ai 
mișcării sindicale și veterani în 
producție din U.R.S.S., în frunte 
cu ing. M. M. Vasiliev, au fost 

| joi dimineața, oaspeții muncito
rilor de la ,,Filatura Romînească 
de Bumbac .

Joi dimineața, în sala de mar
moră 
„Casa 
crărlle 
llștllor
grafie de la muzeele din întreaga 
țară.

a Combinatului Poligrafic 
Sclnteii", s-au deschis lu- 
primel consfătuiri a specia
la artă populară șl etno-
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Astăzi rețeaua este întinsă de-a 
lungul și de-a latul gospodăriei 
ca un păienjeniș, legind intre ele 
toate construcțiile, de la sediul 
gospodăriei pînă Ia stația de 
pompare de pe țărmul Iezerului 
și la cotețele de păsări. întreg 
satu-i electrificat. Minunata ini
țiativă tinerească a făcut să se 
reverse din belșug lumina în ca
sele colectiviștilor.

AU ÎNGHEȚAT niște virșe

...S-a pornit iar viscolul. Tova
rășul Peicu, secretarul organi
zației de bază de partid, s-a În
tors din sat. A aflat că vreo 
cîțiva tovarăși din brigada pisci
colă lăsaseră de cu seară vîrșele 
în iezer. Nu se așteptau să vină 
așa deodată înghețul. Acum u- 
neltele de pescuit erau in pe
ricol.

— Trebuie salvate cu orice 
preț, a spus Peicu.

Cîțiva pescari din cei de față 
se codeau să meargă. Pînă la 
punctul Grădiștea, unde-s prinse 
de înghe| vîrșele, sînt 6 km. Și 
apoi, dacă ajungi acolo, ce poți 
face ? Cum spargi gheața ?

— Cu dinții o spargem și tot 
salvăm uneltele — a sării utc- 
mistui Stelian Florea.

El e in brigada de cimp, nu-1 
pescar. Dar il doare inima după 
unelte. Sînt ale lor, ale tuturor, 
avutul gospodăriei. Pină cind o 
da dezghețul praful se alege din 
ele.

— Fraților, cine mai merge 
cu mine ? Ne Îmbrăcăm gros și 
pornim.

Alți doi tineri Dumitru V. Do- 
bre și Ion Ganea, l-au urmat. 
Curînd s-au pierdut in viscolea a 
albă a uliței, către Grădiștea.

Se auzeau cocoșii la primul 
eîntat. Răbufnea de departe, adus 
pe aripi de vînt, duduitul unui 
motor de mașină.

— Se întorc, se întorc ai 
noștri...

Lampa fila. In jocul flăcărilor 
gălbui, Peicu desluși pe chipul 
biciuit de crivăț al lui Florea lu
mina unei mari bucurii. Salva
seră de la pieire vîrșele, o parte 
din averea gospodăriei din Cea- 
cu. Și averea e mare, tocmai 
pentru că in Ceacu se găsesc 
mulți virstnicl șl tineri ce o iu
besc nespus șl luptă pentru apă
rarea și pentru sporirea ei.

Se schimbă 
fața cartierului

Ronaț — un cartier mărgi
naș ai orașului Timișoara, 
trăiește din plin marile trans
formări ale zilelor noastre. In 
trecut, nimenk nu se interesa 
de condițiile de viața ale ce
tățenilor cartierului, muncitori 
la Depoul 
bricile de 
spirt, care 
apropiere.

Cartierul nu era legat de 
oraș prin rețeaua de tram
vaie, iar șoseaua și trotuarele 
erau, în zilele ploioase, cu to
tul inaccesibile.

Odată cu eliberarea țării 
noastre și fața cartierului Ro
naț începe să se schimbe.

Primii au fost tinerii, care 
prin muncă voluntara, cu sp<i- 
jinul cetățenilor din întregul 
cartier au construit in lunile 
noiembrie — decembrie 1948, 
o linie de tramvai lungă de 
circa 2500 m. Astfel cartierul 
a fost legat cu centrul orașu
lui. Și astăzi se pot vedea la 
cele două capete ale liniei, tă
blițele cu inscripția „construi
tă de brigăzile voluntare 
U.T.M. — decembrie 1948“.

Lumina electrică a pătruns 
în toate caseie. La căminul 
cultural au început să ruleze 
filme. Artiștii Teatrului și O- 
perei de Stat din oraș dau 
spectacole chiar aci în cartier.

Dacă in trecut, pentru orice 
cumpărături trebuia să mergi 
pe jos pînă în oraș, astăzi în 
cartier există un magazin 
„Alimentara*4, unul de textile 
și un centru pentru distribui
rea pîinii.

In toamna acestui an, prin 
grija Întreprinderii de Cons
trucții Locale, s-au pavat cir
ca 3000 m. trotuar de pe Ca
lea Bogdăneștilor și alte ci* 
teva străzi învecinate. Trebuie 
arătat că tradiția muncii vo
luntare din toamna .. anului 
1948, a fost continuată, ute- 
miștii dînd ajutor constructo
rilor la nivelarea terenului.

In ultimii ani au început tot 
mai des să apară noi case.

Cartierul Ronaț își schimbă 
fața și devine cu adevărat un 
cartier muncitoresc, cu tot con-

construite în acest 
început construcția 
școli, iar în ultimul 
desfășoară o intensă 
pentru electrificarea

Tot atît de interesante sînt 
și datele, aduse de pioniera Ro- 
mînu Elisabeta cu privire la 
dezvoltarea culturală a comu
nei. Analfabetismul a dispărut. 
Numărul cărților la biblioteca 
sătească a crescut la aproape 
5000 de volume. De asemenea, 
biblioteca școlii — care în 
1947 avea doar cîteva cărți — 
azi numără peste 600 de volu
me. Dacă în timpul regimului 
burghezo-moșieresc în comună 
nu existau decît 2—3 aparate 
de radio, azi, în casele a peste 
30 de țărani muncitori sînt a- 
parate de radio. Un alt pio
nier vorbește despre dezvolta
rea agriculturii, în 1952 în 
Lăpușnicu Mare a luat ființă 
o întovărășire agricolă. Mun
cind pămîntul cu tractoarele și 
mașinile statului, folosind în
grășăminte chimice, întovă
rășiți! au făcut să sporească 
recolta. Anul acesta, de pildă, 
ei au recoltat 2580 kg. grîu la 
hectar. La îndemnul ingineri
lor agronomi, tot mai mulți 
țărani muncitori se ocupă azi 
cu cultura legumelor. Suprafața 
însămînțată cu legume a crescut 
în ultimii ani cu. peste 5O°/o. 
Pentru producerea răsadurilor, 
legumicultorii folosesc răsad
nițe cu pat cald, lucru ce era 
necunoscut în comună acum 
cîțiva ani.

Discuția a luat sfîrșit. Din 
bancă se mai ridică încă o 
mînă. Elevul Dragomir Dănilă 
are de făcut o comunicare.

— Eu am fost curios să știu 
cîte biciclete sînt la noi în 
(elevii zîmbesc coci îl știu 
Dragomir un mare amator 
biciclete). Cîte credeți? 32 
biciclete.

La sfîrșit vorbește și dirigin
tele. La propunerea lui, clasa 
ia o hotărîre : toate datele cu
lese să fie trecute într-un caiet 
care să fie păstrat în biblioteca 
școlii, constituind o mică cro
nică a comunei lor în primii fortul și binefacerile civiliza- 
zece ani de regim democrat- 
popular.

C.F.R., sau la fa- 
țigarete, chibrituri, 
se află în imediata

sat
pe 
de 
de

ției de care muncitori! în tre
cut nu se puteau bucura.

VIOREL BOARIU 
lăcătuș

JURA ION 
învățătorMuzeul regional de istorie din Deva. Sala reprezentmd 

feudalismul.

M. DEAC
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privire nu poți determina 
sigur temperamentul unui om. Să 
presupunem însă că era flegmatic. 
Așa dar, un om în genere calm, 
stăpînit, care nu se pripește. Foar
te bine. Dar ce întrebuințare dă 
acest om însușirilor sale în rela
țiile cu ceilalți, ca și în atitudinea 
față de sine ? Aceasta este tocmai 
problema caracterului.

Calmul îl poate senri pe om ca 
să nu ajungă niciodată la acte ne
cugetate, ca să nu întreprindă ac
țiuni pripite. II poate ajuta să-și 
formeze o admirabilă trăsătură de 
caracter: stăpînirea de sine. Dar 
calmul rău educat, rău întrebuin
țat, rău înțeles, ce devine ? El 
poate deveni indiferență pentru 
viața din jur, indiferență pentru 
nevoile și problemele altora, indi
ferență față de propriile defecte. 
Calmul poate deveni nepăsare, in
dolență. Și atunci e rău. Aceasta 
9 o chestiune de caracter. De ca
racter rău educat.

Al treilea personaj e, poate, un 
om energic, aproape impulsiv. 
Energia, impetuozitatea pot fi iz
vorul unor calități admirabile : în
drăzneală, perseverență, spirit de 
inițiativă. Acestea sînt excelente 
trăsături de caracter dacă sînt în
trebuințate în slujba unor scopuri 
nobile. Dar rău întrebuințate, a- 
ceste însușiri pot sta la baza unor 
atitudini condamnabile ca: gro
solănie, obrăznicie, lipsa stăpînirii 
de sine. Tot trăsături de caracter, 
dar trăsături de caracter rele.

Și mai rău este cînd ambele fe
luri de manifestări coexistă ca în 
cazul vecinului meu : cele bune, 
do fațadă, cele rele, de fond, ma
nifestate cînd ochii lumii nu-1 mai 
pot vedea. Atunci avem demago
gie, fățărnicie, duplicitate. Adică 
necinste și falsitate în manifes
tări.

AI doilea personaj aparține — 
să zicem — tipului vioi. Firește, 
nici în cazul acesta nu putem fi

siguri. Am presupus acest lucru 
după gestul ferm, energic dar to
tuși nu exagerat cu care a ridicat 
rămășița de măr, după mersul său 
puțin încordat dar sigur și stăpî- 
nit. Pe temelia tipului său de sis
tem nervos s-au clădit trăsături de 
caracter pozitive, atitudini con
forme cu datoria de bun cetă
țean.

Ce este caracterul ? Noțiune 
complicată și greu de cuprins în

nei. Altora li se pare că îngăduința 
fără margini este de folos pentru 
educarea dragostei de libertate a 
copilului. Toate aceste atitudini ale 
părinților nu rămîn fără ecou în 
viața sufletească a copiilor. Ele 
iau parte Ia clădirea caracterului.

Ne întrebam în articolul prece
dent, referitor la temperament, 
daț:ă tipuj de sistem nervos e sor
tit să rănjînă neschimbat toată 
viața omului. Ne dăm acum bine 
seama că însușirile temperamen-

calm și stăpînire de sine. O ast
fel de atmosferă va contribui fără 
îndoială la făurirea unui om pu
ternic și echilibrat.

Să socotim deci caracterul omu
lui ca depinzînd de două serii de 
factori: ereditatea și mediul so
cial ? Nu, căci nu e numai atît

Mai intervine ceva care este 
foarte important pentru construc
ția caracterului. Este vorba de 
conștiința de sine, 
deosebire de animal,

Omul, spre 
ia cunoștință

Metodele pedagogice
în școlile
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nedoara), deși au experiență

de UCENICI
nedoara), deși au experiență în 
învățămînt, mai obișnuiesc totuși 
să asculte la tablă doar 1-2 ucenici, 
neglijînd restul clasei. Tot atît de 
greșită este și metoda folosită de 
profesorul Nicolae Dragomir (Ca- 
lan) care obișnuiește să dea 
notă numai pentru un singur 
răspuns. De exemplu : odată 
l-a întrebat pe ucenicul Mun- 
teanu din anul III-strunguri 
ce se numește în mecanică 
„toleranță44. Acesta a spus cîteva 
cuvinte și profesorul i-a dat notă. 
E drept că un asemenea procedeu 
nu displace acelor ucenici care 
sînt mai puțin harnici la învăță
tură, deoarece el le dă putința „să 
se culce pe o ureche44 după ce au 
primit o notă mai bună. Dar folo
sul ucenicilor fruntași este tocmai 
să fie urmăriți un timp mai în
delungat.

După ce am abordat cîteva pro
bleme legate de verificarea cunoș
tințelor, să vedem cum stau lu
crurile cînd este vorba de preda
rea cunoștințelor noi pentru uce-

A. Arul
in contact cu societatea
cîteva cuvinte. Caracterul nu este 
înnăscut cum crede multă lume. 
Caracterul se formează în cursul 
vieții. Tot ce ține de caracter e 
produs după naștere. Dar carac
terul nu se clădește pe nimic. 
Omul se naște, cum am văzut, cu 
anumite însușiri ale activității sis
temului său nervos (energia, echi
librul, mobilitatea). El se naște de 
asemenea cu diferite predispoziții, 
din care se vor forma aptitudini: 
o bună ureche muzicală, un anu
mit simț al coloritului, un anumit 
simț al ritmului etc. Toate aces
tea nu sînt, însă, decît premize. 
Intervine viața sociala în care intră 
copilul. în primul rînd, familia, 
în unele familii domnește buna 
înțelegere, ordinea, o atmosferă de 
muncă serioasă. In altă familie 
părinții nu se înțeleg, tatăl și ma
ma au vederi deosebite. Uneori se 
și despart și fiecare trage de copil 
ca de un obiect care-j aparține ex
clusiv. Unora dintre părinți li se 
pare că o atitudine despotică este 
necesară pentru educarea discipli-

tale pot 
dificate ______
chipuiți-vă un copil cu un sistem 
nervos echilibrat, crescut într-o 
familie veșnic zguduită de cer
turi și scandaluri. Cu vremea el va 
deveni nervos, capacitatea lui de 
frînare va scădea, va deveni impul
siv, încăpățînat, capricios. Inchi- 
puiți-vă un copil cu 6 energie ner
voasă mare, echilibrat, dar cres
cut într-o atmosferă de sera, ferit 
de orice fel de neajunsuri, ferit 
de eforturi, griji, dificultăți. Trep
tat energia sa va scădea, forța pro
ceselor sale nervoase nean trenate 
va slăbi și există riscul să se for
meze un copil fricos, laș, incapa
bil să dea piept cu viața.

Inchipuiți-vă pe de altă parte 
un copil cu un sistem nervos exci" 
tabil, cu o capacitate de frînare 
scăzută dar crescut într-o atmos
feră sănătoasă de ordine, de bună 
înțelegere, în care cu tact dar ferm 
și perseverent se dau copilului sar
cini serioase a căror dificultate 
crește treptat, sarcini care îi cer

fi atenuate, exagerate, mo
de influența mediului. In-

de mediul în care trăiește. El ia 
cunoștință de propria sa persoană, 
de propriile sale calități și defecte. 
EI își poate da seama că unele in
fluențe venite din jur sînt bune, 
altele rele. El își poate da seama 
că unele însușiri ale sale, unele 
porniri ale sale sînt bune sau rele. 
Și atunci într-o măsură mai mică 
șau mai mare el ia atitudine chiar 
față de mediul care a contribuit 
Ia formarea sa, chiar față de pro
priile sale însușiri temperamen
tale, predispoziții, porniri, încli
nații. Tocmai în aceasta stă esen
ța caracterului, în aceste atitudini 
active pe care le ia omul potrivit 
idealurilor sale, față de lume, față 
de ceilalți oameni, față de sine 
însuși. In funcție de aceste ati
tudini sînt valorificate însușirile 
temperamentale. Echilibrul poate 
da indolența sau stăpînire de sine, 
impetuozitatea poate da impulsivi
tate sau energie și entuziasm etc. 
In funcție de aceste atitudini se 
pot modifica într-o anumită mă
sură unele însușiri temp?ram?n-

tale. Lipsa de stăpînire poate fi 
atenuată dacă omul își dă seama 
de acest defect al său și muncește 
cu stăruință ca să 1 îndrepte. Mo
bilitatea poate fi și ea antrenată 
cu răbdare, în acțiuni care ne cer 
o asemenea însușire (do pildă în 
sport, în conducerea unui vehicul 
etc).

Caracterul se manifestă și se clă
dește tocmai în aceste atitudini ac
tive pe care le luăm față de noi 
înșine și față de lumea din jur. 
EI nu suportă pasiv nici influența 
mediului. Inchipuiți-vă un elev 
venit nou într-o clasă. O clasă 
slabă, un colectiv neînchegat. Ur
mează de aici că elevul nostru 
trebuie neapărat să suporte in
fluența negativă a colectivului ? 
Nu. El poate lua hotărirea să 
muncească cu stăruință la înche
garea și ridicarea colectivului. In 
această activitate a sa se va mani
festa caracterul său. Mai mult. 
Caracterul se va fortifica în acea
stă muncă de ridicare a colectivu
lui. Colectivul îmbunătățit va in
fluența la rîndul său caracterul 
elevului nostru. Știindu-se răspun
zător într-o anumită măsură de 
soarta colectivului el își va con
trola mai bine propriile sale ati
tudini, se va strădui și mai mult 
să învețe și mai bine și să dea 
rezultate bune.

Iată deci cît de complexă este 
problema caracterului și a formă
rii sale. Medial ne influențează și 
noi îl influențăm la rîndul nos
tru. Depindem de însușirile noa
stre dar și însușirile noastre de
pind de măsura în care ne dăm 
seama de ele și luptăm pentru 
îmbunătățirea lor. In această luptă, 
în această atitudine activă față de 
lumea înconjurătoare și față de 
noi înșine se exprimă, în primul 
rînd, caracterul. Caracterul nu e 
niciodată un dar. El e totdeauna 
o cucerire. Tocmai despre această 
cucerire, despre modalitățile de 
formare a caracterului vom vorbi 
în următorul articol.

nici. Esențialul este aici ca pro
fesorul să știe să-și facă ora inte
resantă, astfel ca să familiarizeze 
cnai ușor ucenicii cu noile cunoș
tințe, adesea aride, de tehnică.

O singură metodă valabilă pen
tru toate situațiile nu există. Alt
fel vorbești în fața unor ucenici 
care formează o clasă omogenă și 
altfel trebuie să procedezi cînd 
aceștia se află pe diverse trepte 
de pregătire. Totuși se pot des
prinde unele concluzii, nelegate de 
specificul meseriei, de materie, de 
împrejurare.

Mulți profesori folosesc ca me
todă predarea cunoștințelor nu 
printr-o expunere neinteresantă, ci 
prin discuții cu ucenicii. De ase
menea au o mare valoare experien
țele m laborator sau în uzine, 
excursiile, materialul didactic.

în unele școli profesionale se 
mai practică totuși la predare o 
metodă scolastică, rigidă: dietarea 
ceea ce face ca pe de o parte uce
nicii să-și însușească simplist, me
canic, cunoștințele, să nu reușea
scă să extragă esențialul, iar pe de 
altă parte profesorii să nu poată 
epuiza materialul planificat în 
timpul optim și să lase lecțiile ne
terminate. Deși știu că e dăună
toare, unii profesori, ca acei de Ia 
școlile profesionale petrol - chimie 
(prof. Silviu Nistor) și „Strun- 
gul“-Orașul Stalin (prof. Gheorghe 
Toraș) mai folosesc totuși dic
tarea.

în sfîrșit, o ultimă problemă. 
In școlile profesionale se mai per
mite unor profesori să vină la 
ore fără să-și sistematizeze mate
rialul sau complect nepregătiți. 
Așa de pildă tov. loan Antal de Ia 
școala profesională Calan, în loc 
să vorbească la o lecție despre an
samblul problemelor privind tra
sarea, a venit nepregătit și a re
petat timp de două ore aceleași lu
cruri care priveau... trasarea unei 
chei fixe.

Pentru îmbunătățirea calității 
predării lecțiilor și verificării cu
noștințelor de către profesori în 
școlile profesionale este necesar ca 
direcțiunile de școli să se ocupe 
mai îndeaproape de munca pro
fesorilor, să organizeze mai multe 
inter-asistențe și lecții deschise 
să dezbată periodic în cadrul 
consiliilor pedagogice probleme 
legate de metodologie. De a- 
semenea, trebuie indieat ma
terialul privind problemele pe
dagogiei și urmărită măsura în 
care este însușit de către profe
sori.

Direcțiile de cadre și învăță
mînt din ministerele tutelare, di
recția de specialitate din ministe
rul Invățăpiîntujui și Culturii, ins
pectorii, ar fi util să aibă mai 
mult ca preocupare conținutul 
muncii profesorilor.

Și cum unii profesori sînt tineri, 
comitetele regionale, raionale și 
orășenești U.T.M. trebuie să se 
ocupe și ele îndeaproape de mun
ca acestora. Activitatea tinerilor 
profesori, metodele folosite de ei, 
ar putea să constituie probleme de 
seamă în consfătuiri anume orga
nizate de U.T.M. pe orașe sau ra
ioane.



I*- deschiderea
sesiunii Sovietului «Suprem

al U.R.S.S Conferința N.A.T.O. a luat sfîrșitPlenarei

iBKU jMIO
prietenia între

Egipt și R.P.R.

MOSCOVA 19 (Agerpres). — 
TASS transmite:

La 19 decembrie și-a început 
lucrările in sala mare a Kremli
nului cea de-a 9-a sesiune a So
vietului Suprem al U.R.S.S. al 
celei de-a 4-a legislaturi. Deasu
pra cupolei palatului a fost înăl
țat steagul roșu de stat al Uni
unii Republicilor Sovietice Socia
liste.

La ora 10 (ora Moscovei) s-a 
deschis sesiunea Sovietului Na
ționalităților. Ședin a a fost pre
zidată de deputatul V. T. Lațis, 
președintele Sovietului Naționali
tăților. La ora 13 s-a deschis 
sesiunea Sovietului Uniunii, pre
zidată de deputatul P. P Loba
nov, președintele Sovietului Uni- 
unii.

La sesiunea Sovietului Naționa
lităților raportul a fost prezentat 
de deputatul I. D. Nazarenko, 
președintele Comisiei de validare 
a Sovietului Naționalităților. El 
a comunicat că de la 25 august 
1957 în Sovietul Națlonalităț;lor 
din partea circumscripției electo
rale Dzerjinskl — 153 din Baku 
în locul rămas vacant deputat a 
fost ales I. I. Kuzmin.

După ce a ascultat raportul co
misiei de validare. Sovietul Na
ționalităților a aprobat in unani
mitate mandatul noului deputat.

La ședințele Sovietului Uniunii 
și Sovietului Naționalităților a 
fost aprobată ordinea de zi a se
siunii. Vor fi examinate următoa
rele probleme:

1. Planul de stat de dezvolta
re a economiei naționale a 
U.R.S.S. pe anul 1958.

2. Bugetul de stat al U.R.S.S. 
pe anul 1S58 și executarea buge
tului de stat al U.R.S.S. pe anul 
1956.

3. Aprobarea decretelor Prezi
diului Sovietului Suprem 
U.R.S.S.

Dupa-amiază a avut loc 
Kremiin ședința comună a 
vietului Uniunii și Sovietului 
ționalităților ale Sovietului 
prem al U.R.S.S.

La ședință a fost ascultat ra
portul deputatului Iosif Kuzmin, 
președintele Comisiei de stat a 
panificării cu privire la p^nul 'apț dovedit de declarațiile unor 
de stat de dezvoltare a economiei 
naționale a U.R.S.S. pe anul 
1958 și raportul deputatului Ar
seni Zverev, ministrul de Finan- 
te al U.R.S.S.. cu privire la bu
getul de stat al U.R.S.S. pe anul 
1958 și la executarea bugetului 
pe anul 1956.

La ședința comună a Sovietu
lui Uniunii și Sovietului Națio- 
nalitătilor au fost de fată N. I 
Beliaev, L. I. Brejnev, N. A.

al

Bulganin, E. A. Fur(eva, N. S. 
Hrușciov. N. G. Ignatov, F. R. 
Kozlov. A. I. Mikoian, N. A. Mu- 
hitdinov, M. A. Suslov, N. M. 
Șvernik, K. E. Voroșilov, P. N. 
Pospelov, D. S. Korotcenko, I. E. 
Kalnberzin, A. P. Kirilenko, 
N. Kosigliin, K. T. Mazurov, V. 
P. MJavanadze, M. G. Pervuhin.

★

La sfîrșitul ședinței comune a 
Sovietului Uniunii și Sovietului 
Na.ionalitătilor deputatul Vilis 
Lafis, care a prezidat ședința, a 
anunțat că un grup de deputat» 
a adresat o interpelare guvernu
lui sovietic.

In Interpelare se spune că po
trivit relatărilor presei, in țările 
occidentale membre ale N.A.T.O. 
continuă încercările de at»|are a 
războiului rece, ceea ce duce la 
intensificarea cursei înarmărilor,

Hotărîrea
C.C. al P.C.U.S. cu privire 
ia îmbjnătâțirea activității 

sindicate or sovietice

A.

oameni de stat occidentali. In le
gătură cu aceasta, deputății soli
cită guvernul sovietic să infor
meze sesiunea despre stadiul in 
care se află discuțiile între state 
în legătură cu problemele dezar
mării.

Lațis a declarat că această in
terpelare a fost remisă Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S. și că 
răspunsul va fi dat in cadrul se
siunii.

O etapă importantă in dezvoltarea 
economică a U.R.S.S.

MOSCOVA 19 (Agerpres). — 
19 decem- 
președintele 

Planificării de 
............ . . I 
vicepreședinte 

Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. a prezentat la ședința 
comună a Sovietului Uniunii și 
Sovietului Naționalităților ale 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. ra
portul cu privire la planul de stat 
de dezvoltare a economiei națio
nale a U.R S.S. pe anul 1958.

Analizind rezultatele prelimi
nare ale îndeplinirii planului pe 
anul 1957. I. Kuzmin, a arătat că 
toate cele 15 republici ale U.R.S.S. 
nu numai că îndeplinesc, ci și de
pășesc planurile producției indu
striale. Totodată el a subliniat ro
lul important pe care l a avut în 
acest domeniu reorganizarea 
conducerii industriei și construc
țiilor.

Potrivit datelor preliminare în 
1957 producția industrială a 
U.R.S.S. Va crește cu 10 la sută, 
față de 7,1 la sută cit prevede pla
nul. Producția mijloacelor de pro
ducție va spori cu aproximativ 11 
la sută, iar producția mijloacelor 
de consum — cu peste 8 la sută.

O caracteristică importantă a 
planului pe anul 1958 este faptul 
că principalele sale obiective sînt 
determinate de sarcinile planului 
de perspectivă de șapte am, al 
cărui proiect este în curs de ela
borare.

Planul prevede creșterea pro
ducției industriale globale cu 7,6 
la sută, producția mijloacelor de

TASS transmite: La 19 
brie, Iosif Kuzmin, 
Comisiei de Stat a _________ _
pe lingă Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. și prim 
al

Raportul prezentat de I.
Kuzmin cu privire la planul 
de stat de dezvoltare a eco
nomiei naț onale a U.R.S.S.

pe anul 1958

producție va crește cu 8,3 la sută, 
iar producția mijloacelor de, con
sum cu 6,1 la sută.

In comparație cu 1957 produc
ția agricolă globală urmează să 
crească cu 17 la sută. Cota par
te a producției sovhozurilor va 
crește de la 14 la sută la cît a 
fost în 1957 La 16,4 la sută în 
1958.

Planul economiei naționale pe 
anul 1958 prevede un schimb larg 
de mărfuri între Uniunea Sovie
tică și străinătate, precum și 
dezvoltarea colaborării economi
ce sub alte forme. I. Kuzmin a 
remarcat că peste două treimi 
din comerțul exterior al U.R.S.S. 
revine pieții mondiale socialiste. 
Comerțul exterior al U.R.S.S., a 
declarat el, se dezvoltă pe o 
bază sănătoasă, cu o balanță co
mercială activă.

Uniunea Sovietică acordă mare 
atenție comerțului cu țările care 
s-au eliberat de dependența colo
nială, precum și comerțului cu 
alte țări.

'MOSCOVA 18 (Agerpres). — 
Plenara Comitetului Central al 
P.C.U.S. care a avut loc între 16 
și 17 decembrie a adoptat o ho- 
tărîre privitoare la îmbunătățirea 
activității sindicatelor sovietice — 
organizația cea mai de masă a 
clasei muncitoare din U.R.S.S. 
care grupează în rînduriîe sale 
peste 49.000.000 de muncitori și 
funcționari.

Hotărîrea a fost adoptată pe 
marginea raportului prezentat la 
plenară de Viktor Grișin, preșe
dintele C.C S. din U.R.S.S.

In hotărîre se arată că reorga
nizarea conducerii industriei și 
construcțiilor în Uniunea Sovie
tică a dat deja primele rezultate 
pozitive.

Referindu-se la ridicarea rolu
lui sindicatelor în construcția eco
nomică, plenara C.C. al P.C.U.S. 
a subliniat necesitatea de a se 
lărgi participarea oamenilor mun
cii la conducerea producției prin 
o mai bună organizare a între
cerii socialiste și a consfătuirilor 
de producție.

In hotărîre se acordă un loc 
important îmbunătățirii continue 
a condițiilor de muncă și viață a 
muncitorilor și funcționarilor, 
ceea ce constituia una din princi
palele sarcini afe sindicatelor.

Plenara C.C. al P.CU.S. se 
spune în hotărîre, consideră că 
sindicatele sovietice trebuie să-și 
intensifice și pe viitor activitatea 
lor internațională, canalizîndu-și 
eforturile principale spre lichida
rea scindării și spre realizarea 
unității de acțiune a mișcării 
muncitorești și sindicale interna
ționale în lupta împotriva primej
diei unui nou război, pentru 
încetarea experiențelor cu arma 
nucleară și interzicerea deplină a 
acestei arme, pentru îmbunătăți
rea condițiilor de viață și de 
muncă a clasei muncitoare, pen
tru libertățile democratice ale po
poarelor.

Planurile americane

s-au încurcat
Atunci cînd Paul H. Spaak, 

secretarul general al N.A.T.O., 
i-a informat ieri seară (miercuri 
N. R.) pe ziariști că proiectul 
comunicatului final asupra con- _ , __ _ . .
ferinței N.A.T.O., pe care un două chestiuni se referă numai 
comitet restrîns îl pregătea de ’ 
24 de ore, nu este încă gata și 
că ar mai fi încă „probleme 
de nuanță" care trebuie di
scutate astăzi (ieri N. R.), se 
punea întrebarea dacă închide
rea conferinței care a avut loc 
la Palatul Chaillot nu va fi 
încă odată amînată.

Deși aceasta nu s-a întâm
plat, a mai fost nevoie totuși 
de încă două ședințe (diminea
ță și la începutul după amie
zii de ieri) pentru ca să fie 
adoptat textul final al confe
rinței care a fost dat 
tății.

„Chiar și conținutul 
texț ilustrează, scria 
amărăciune editorialistul ziaru
lui „Combat", că totul se va 
termina cu un bilanț destul de 
slab. Chiar dacă N.A.T.O. își 
va prelungi existența, este to
tuși clar că nu fără dificul
tăți".

Intr-adevăr, s-au menținut 
pînă la sfîrșit divergențe între 
aripa cea mai războinică a 
alianței atlantice, condusă de 
S.U.A., și delegațiile celorlalte 
țări, și în special reprezentan
ții scandinavi, care au rămas 
neinduplecați în chestiunea, 
care este după părerea ame
ricanilor, esențială, a rampelor

publici-

de lansare și a depozitelor de 
arme nucleare. Astfel se expli
că de ce acordul obținut în 
unanimitate la sfîrșitul zilei de 
ieri (miercuri N. R.) în aceste

la principii. Ulterior, generalul 
Norstad, comandantul suprem 
al forțelor N.A.T.O. în Europa, 
mai înainte ca să prezinte con
ferinței militare N.A.T.O. care 
va avea loc în primăvara anu
lui viitor, concluziile sale, va

Prin telefon 
de la corespondentul 
„Scîuteii tineretului" 

la Paris

trebui să consulte guvernele 
interesate și să studieze pro
blemele strategice legate de 
instalarea bazelor atomice. Sta
tele Unite vor trebui atunci 
să încheie acorduri bilaterale 
cu fiecare dintre țările care 
vor fi acceptat instalarea unor 
astfel de rampe pe teritoriul 
lor.

Desfășurarea conferinței 
N.A.T.O., comentariile ce se 
fac în jurul ei, arată în mod 
clar orientarea din ce în ce mai 
primejdioasă a politicii occi
dentale, mai ales a S.U.A. și 
Angliei. Astfel, se vorbește tot 
mai insistent despre traducerea 
în viață a ideii privind coor
donarea activității tuturor 
blocurilor militare agresive prin 
crearea unui sistem general al 
acestora.

Deși la ora cînd telefonez 
aceste rînduri, textul comuni
catului final al conferinței nu

este încă publicat, pe baza ce
lor cunoscute se pot face unele 
considerente. Pe scurt el cu
prinde cam următoarele: în 
afară de capitolele cu privire 
la rampele de lansare și la de
pozitele de arme atomice, 
sînt menționate măsuri ce 
se referă la planuri privitoare 
la cooperarea științifică, eco
nomică și politică între mem
brii N.A.T.O., la repartizarea 
sarcinilor „apărării" conform 
posibilităților fiecăreia, la îm
bunătățirea procedurii consul
tațiilor între țările, semnatare 
ale Pactului Atlantic. Cred că 
nu greșesc cînd afirm că nimic 
din acest text nu depășește sta
diul principiilor generale. Mă
surile concrete cu privire la 
toate chestiunile care au fost 
discutate în timpul conferinței, 
se pare că au fost amînate pen
tru mai târziu. Problemele Ci
prului, Algeriei, Orientului a- 
propiat, Germaniei sînt de alt
fel menționate în termeni atît 
de vagi, Incit nu este cîtuși de 
puțin posibil să se tragă con
cluzii definitive și precise asu
pra lor.

Este evident că inițiativele 
de pace ale Uniunii Sovietice 
și opinia publică internațională, 
în special opinia publică fran
ceză, au influențat în mod ho- 
tăritor asupra deliberărilor de- 
legaților de la palatul Chaillot.

— Convorbirea președin-, 
telui Adunării Naționale a 
Egiptului cu un grup de zia
riști romîni —

CAIRO 19 (De la coresponden
tul Agerpres). — Delegația de 
ziariști romîni care vizitează Egip
tul a fost primită la 17 decembrie 
de către Abdel Latif Mahmoud El 
Baghdadi, președintele Adunării 
Naționale a Egiptului, care a răs
puns Ja mai multe întrebări puse 
de reprezentanții presei romîne.

Baghdadi a vorbit despre noile 
relații externe ale țării sale care, 
spre deosebire de perioada dina
inte de revoluție, se caracterizea
ză pnntr-o apropiere de statele 
din estul Europei cu care Egiptul 
întreține relații economice și cul
turale.

La întrebarea unuia dintre zia
riști dacă nu consideră că un 
schimb de delegații parlamentare 
între Egipt și Romînia ar contri
bui la mai buna cunoaștere a rea
lizărilor celor două țări, a celor 
două popoare, Baghdadi a răs
puns : „Sînt de acord cu schimbul 
de delegații parlamentare între ță
rile noastre. Vom vizita cu plăcere 
țara dv. și desigur că același lu
cru îl va face delegația parlamen
tară a țării dv. Sper că aceste 
schimburi să aibă loc într-un viitor 
cît mai apropiat".

în încheiere președintele Baghda
di a adresat poporului romîn ur
mătoarele cuvinte î „Exprim cele 
mai bune urări poporului romîn 
cu speranța că vom întări priete* 
nia între țările noastre cunoscîn- 
du-ne mai bine unii pe alții. 
Transmit cele mai bune urări pen
tru prosperitatea Romîniei și po
porului său".

Convorbirea care a durat 50 de 
minute, s-a desfășurat într-o atmos
feră cordială.

In Consiliul guvernatorilor al A.I.E A

O apreciata expunere
a reprezentantului R.P.R.

VIENA 19 (Agerpres).— Cores
pondență specială : La sesiunea 
Consiliului guvernatorilor al Agen 
ției Internaționale pentru energie 
atomică care s-a deschis la Viena 
la 16 decembrie 1957, reprezentan
tul R.P.R., profesorul Valeriu No- 
vacu, a supus discuției Consiliului 
un document de lucru referitor la 
examinarea ofertelor făcute de ță
rile membre pentru a furniza 
agenției materiale fisionabile de
stinate asistenței tehnice pentru 
țările slab dezvoltate.

In discuțiile care au avut loc în

Swi's

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXSXXXXXSXSXXXXV.XSXXSXXSXXXXXWXp;

Consiliul guvernatorilor reprezen
tanții Angliei, S.U.A., Franței, Ja
poniei, Italiei, Cehoslovaciei, In
diei, U.R.S.S., Canadei și alții au 
declarat că aceasta 
problemă de fond i 
ția Consiliului și 
satisfacția pentru 
prinzătoare făcută < 
tul României, care 
ției să se orienteze asupra princi
palelor sarcini tehnice ale agen
ției în această chestiune. După în
cheierea discuțiilor, secretariatul 
agenței a fost însărcinat să ia le

gătură cu toate 
statele membre 
ofertante pentru 
a clarifica deta
liile și condițiile 
ofertelor și a le 
comunica tuturor 
statelor membre.

1 este pritna 
adusă în discu- 
și-au exprimat 
expunerea eu- 

de reprezentan- 
a permis agen-

MOSCOVA. — La 19 decembrie 
Nikita Hrușciov, prim-secretar al 
C.C. al P.C.U.S., l-a primit pe O. 
Pickering, redactor șef al ziarului 
englez „Daily Express" și pe zia
ristul T. Lancaster, colaborator al 
acestui ziar, care îl însoțește, și a 
avut cu ei o convorbire in timpul 
căreia au fost abordate probleme 
privind situația internațională și, 
in deosebi, relațiile sovieto-en- 
gleze.

PRAGA. — Intre 12 și 18 decem
brie a avut loc la Praga prima 
conferință a lucrătorilor din do- 
meniul creației cinematografice a 
țărilor socialiste, care s-a ocupat 
cu problemele dezvoltării viitoare a 
producției de filme artistice.

Cu prilejul lucrărilor conferinței 
unul dintre referatele principale a 
fost rostit de directorul cinema
tografiei din Ministerul Invățămîn- 
tului și Culturii al *' ” " A 
G. Macovescu.

PEKIN. — După 
China Nouă, la 19 
vernul Republicii 
neze a dat publicității o declara
ție în care sprijină propunerile cu
prinse în mesajele lui N. A. Bul
ganin și în nota guvernului sovie
tic adresate țărilor — membre ale 
Organizației Națiunilor Unite.

R. P. Romîne,

cum transmite 
decembrie, gu- 
Populare C.hi.

MOSCOVA. — Printr-un decret 
al Prezidiului Sovietului Suprem al 
R.S.F.S.R. Frol Kozlov, membru 
al Prezidiului C.C. al P.C.U.S., a 
fost numit președinte al Consiliului 
dc Miniștri al R.S.F.S.R.

Mihail Iasnov, care a deținut 
pînă acum funcția de președinte al 
Consiliului de Miniștri al 
R.S.F.S.R., a fost numit prim-vice- 
președinte al Consiliului de Mini
ștri al R.S.F.S.R.

MOSCOVA. — Cei doi sateliți 
artificiali sovietici filmați înainte 
de lansarea lor pot fi văzuți in- 
tr-un nou film documentar. Ope
ratorii au filmat aparatura insta. 
lată pe cel de-al doilea satelit. Au 
fost filmate și cabina ermetică 
pentru animalul de experiență, și 
însăși cățelușa „Laika" înainte de 
zborul ei în cosmos.

NEW YORK. - Agenția United 
Press anunță că lansarea fixată 
pentru 19 decembrie de pe baza 
experimentală din Cap Carnaveral 
(Florida) a rachetei ,,Atlas", care 
în comunicatele americane este de- 
numită rachetă balistică intercon
tinentală, a fost amînată pentru 
anul viitor.

Renunțarea la lansare este mo
tivată prin faptul că ultimul zbor 
al rachetei ,.Atlas" pe cîteva ; sute 
de mile ar fi fost „efectuat cu 
succes" și de aceea n-ar fi nevoie 

de o nouă experiență.

-------------------------- *

PARIS 19 (Agerpres). — In 
cadrul sesiunea Consiliului 
N.A.T.O. s-a adoptat un do
cument final. Acest document 
care a fost apoi dat publici
tății cuprinde o declarație de 
principii și un comunicat asu
pra rezultatelor sesiunii.

Din comunicat reiese că, în 
pofida eforturilor depuse de 
conducătorii americani, aceș
tia nu și-au putut realiza 
obiectivul principal pe care 
și-l propuseseră cu privire la 
sesiunea N.A-T.O. Este vorba 
de cererea Statelor Unite de a 
se instala pe teritoriul țărilor 
vesteuropene stocuri de arme 
nucleare și baze de lansare a 
rachetelor cu rază mijlocie de 
acțiune și cu focos atomic pe 
care S.U.A. s-au oferit să le 
livreze într-un viitor mai mult 
sau mai puțin apropiat alia-i- 
lor europeni.

La sesiune s-a discutat în 
repetate rînduri problema tra
tativelor între țările cu siste
me politice și economice dife-

REGIS BERGERON

Ajutor economic 
sovietic acordat 

Ungariei
MOSCOVA 19 (Agerpres). — 

TASS transmite: La rugămintea 
guvernului ungar, guvernul 

U.R.S.S. a hotărît să acorde Un
gariei un ajutor economic și teh
nic suplimentar în construcția și 
reconstrucția de întreprinderi ale 
industriei metalurgice, construcției 
de mașini, industriei electroteh
nice și altor ramuri gle industriei 
și transportului. Guvernul sovie
tic a acordat guvernului ungar 
un credit corespunzător pe ter
men lung în condiții avantajoase.

Această hotărîre ă fost luată în 
urma tratativelor care s-au des
fășurat la Moscova între delega
țiile guvernamentale ale celor 
două țări.

URME OLANDEZE
Cînd am sosit la firma „Horas" 

din Medan în vederea pregătirii 
lucrărilor de amplasare a unei fa
brici de ciment în Sumatra, ne-a 
fost dat drept ghid și interpret un 
bătrîn olandez, Bethe, salariatul 
acestei firme, care s-a arătat nes
pus de bucuros auzind că ne ca 
însoți în timpul călătoriei pentru 
cercetarea regiunilor calcaroase ale 
Sumat rei.

Așa s-a făcut că am plecat în- 
tr-o dimineață, împreună cu el la 
Siantar 
nord — 
lucrările

Bethe
ani, potrivit de înalt. Toți îi spun 
olandezul Bethe.

— oraș în Sumatra de 
unde trebuia să începem 
de cercetări.
e un om de vreo 70 de

Cu toate că e slab, Bethe are 
burtă și aceasta — încearcă el să 
se justifice — pentru că bea zil
nic cantități însemnate de bere, 
10-12 sticle.

A venit în Indonezia prin 1907 
pe bordul unui vas, care-și ridi
case ancora de pe țărmurile Olan
dei, cu intenția de a se îmbogăți, 
așa cum făcuse majoritatea olan
dezilor, dar lipsa de scrupule a co
lonialiștilor instalați deja aci, l-au 
făcut să-și piardă de nenumărate 
ori averea pe care reușise s-o 
siringă exploatând, 
pe rînd funcționar, 
al 
al unei societăți, 
nul
baia, (din Java), ca după un timp 
„să-și încerce din nou norocul" 
ca administrator al unei plan
tații de cauciuc în Sumatra, de

reușise
A fost rînd 

, , , proprietar
unei mici plantații, procurist 

apoi patro- 
unei cofetării în orașul Sura-

unde se anga
jează funcționar 
la o firmă 
străină.

Viața în Indo
nezia, s-ar părea 
la prima vedere, 
că l-a transfor
mat oarecum în
tr-un om pașnic, 
liniștit, dar acea
sta nu-l împiedi
că totuși, cînd 
își amintește de 
vremurile cînd, 
posesor a mii de 
guldeni olandezi, 
petrecea zile 
de-a rîndul pro- 
curîndu-și dis
tracții ieftine să- 
și dea arama pe 
față declarîndu- 
se dușman cate
goric al poporu
lui indonezian.

Spre orele 
prînzului ajun
gem în Siantar. 
Trecem prin fa
ța restaurantului 
principal al ora- 

clădire europenească 
cu as-

dc olandezi. S-au consumat 
sute de sticle de șampanie, 
cinuri renumite din Franța 
și Africa de Sud, preparate 
și brînzeturi special coman
date în Olanda, mâncăruri gătite 
de bucătari aduși din Europa și 
servite în tacîmuri și porțelanuri 
de Bavaria de tinere indoneziene 
care și-au plătit, silite, „tributul" 
către olandezii beți. Petrecerea a 
ținut zile în șir și în așa hal, că 
s-au făcut chiar pariuri pentru a 
se afla în cele din urmă ce zi a 
săptămînii este.

Înțelegem și mai bine cît de

către S.E.A.C. (Sud-est Asia Club). 
Acesta este clubul tuturor celor 
care au consfințit la Bandung în 
1955 prietenia popoarelor Asiei și 
Africei.

O GREVA 
LA DJAKARTA

Decolasem de la Medan și, 
pă aproape cinci ore de 
de-a lungul insulei Sumatra, spre 
sud, am fost anunțați că peste 
cîteva minute vom ateriza în ca
pitala Indoneziei — Djakarta. O- 
rașul imens, aproape de necuprins

în 
cu 
ci-

, du- 
zbor

CALA T ORII
grea, a fost „misiunea civilizatoa
re" a olandezilor, care invadaseră 
Indonezia cu sute de ani în urmă, 
într-o tristă zi a anului 1596.

șului, o 
cu influențe orientale, 
pect impunător. Iunus, șoferul 
mașinii, oprește la semnul lui 
Bethe, care ne invită să nu 
pierdem prilejul să vizităm mă
car sala de recepție. Intrăm. 
Ni se înfățișează ochilor o încăpe
re mare, tapetată într-un lemn 
scump îmbrăcat în oglinzi, cu un 
policandru în mijlocul plafonului 
— o adevărată artă. Fotoliile fac 
cerc în jurul unei mese mari din 
mijloc. Totul vorbește de luxul de 
altădată, în care.se desfătau olan
dezii. Observăm că bătrînul 
Bethe este oarecum neliniștit, frea
mătă ca un om năpădit de amin
tiri. într-o pornire ciudată, apasă 
clanțele ușilor spre camerile înve
cinate, stă o clipă, apoi ne spune 
că acum trezeci de ani luase par
te la unul dintre cele mai răsu
nătoare banchete de aci, dat

URA ȘI DISPREȚ
Ne aflam la Medan — capitala 

Sumatrei — de vreo cîteva săptă
mâni și într-una din seri am ple
cat, pentru puțină destindere, în
tr-o mică plimbare, întovărășiți de 
proaspătul nostru prieten indone
zian, inginerul Tans.

Ajungînd în cartierul aristocra
tic, ne-am exprimat dorința să vi
zităm unul din cluburile cu nume 
oarecum mai cunoscut. Inginerul 
Tans, cu o nuanță de tristețe, dar 
și revoltă în glas, ne-a spus că 
el, ca indonezian nu are acces în 
ele, pentru că sînt cluburi olan
deze. Totuși am încercat. Insă la 
intrare am fost opriți de un olan
dez înalt, spătos — un adevărat 
marinar — care ne-a spus că nu 
putem intra în club dacă nu sîntem 
membri. Observînd pe Tans, a de
venit și mai categoric, chiar duș
mănos. Nu am insistat., deoarece 
ne-am dat seama că olandezul nu 
ar fi cedat în ruptul cupidului în 
fața prietenului nostru indonezian. 
Cum între timp la intrare mai ve
niseră cîțiva olandezi, care cate
goriseau zîmbind sfidători îndrăz
neala lui Tans de a ne conduce 
la un club de-al lor, am plecat, 
la propunerea prietenului nostru,

cu ochiul, se întindea la picioa
rele noastre parcă adormit sub a- 
volanșa moleșitoare a valului de 
căldură.

Ajungem la hotelul „Des îndes", 
cel mai mare din Djakarta. El nu
mără peste 600 de camere — a- 
partamente dispuse în nenumărate 
pavilioane, care se înșiruie într-o 
curte imensă pe o suprafață de 
peste 5 ha. Luxul din interior este 
exorbitant.

Patronul acestui mare hotel era 
un olandez fără scrupule care stor
cea perfid, rînjind în permanență, 
pînă și ultima picătură de vlaga 
din oamenii care-i asigurau prin 
munca lor un venit uriaș, fiind 
plătiți totuși cu salarii foarte mici.

Din atitudinea personalului de 
serviciu tăcut, dîrz, parcă în aș
teptare — și a olandezului pe de 
altă parte — impasibil, voit su
perior, arogant — am înțeles că 
prăpastia aceasta nu putea fi um
plută decît prin „detronarea" o- 
landezului. Insă pentru acest eve
niment terenul era pregătit încet 
și temeinic.

Așa s-a făcut că, trei zile după 
sosirea noastră la hotelul „Des 
îndes", ne-am sculat în mijlocul 
unor vociferări pe culuare, al unui 
tropăit peste care din cînd în cînd 
se suprapuneau interjecțiile pre
lungite ale unor doamne.

Am ieșit să vedem ce se în- 
ttmplase, să ne interesăm.

Un francez — se pare atașat de

presă — ne-a pus în curent, expri- 
mîndu-și totodată nemulțumirea 
în zeci de cuvinte:

— Personalul hotelului e 
grevă! Pînă și boy-ul refuză 
încăpățînare să servească pe 
neva.

Intr-adevăr, aceasta este solida
ritatea indonezienilor. O citeam 
pe figura boy-ului — un băiețan- 
dru simpatic — care sta rezemat 
de pervazul unei uși și asista cu 
aer de învingător la concertul 
„domnilor" ce-și arătau indigna
rea în fața patronului, că nu sînt 
serviți, că sînt neglijați, la vocife
rările și gesticulările „doamnelor 
din cea mai bună lume" — că nu 
li s-a adus cafeaua cu lapte și ră
coritoarele.

Ne-am apropiat atunci de pa
tron și l-am întrebat ce cer, prin 
intermediul grevei, salariații ?

Olandezul, roșu la față, tulbu
rat, ne-a răspuns precipitat, săl- 
tînd din umeri, ca și cum ar fi 
explicat pretențiile absurde ale 
unor lunatici:

— Opt ore de muncă, o zi li
beră pe săptămână, salariu mărit, 
alte drepturi, ori ei sînt servitori I

Și la fiecare punct își îndoia 
cîte un deget al mâinii ridicate în 
sus, ca să vadă toți.

Totuși încăpățînarea lui de pa
tron, care a durat vreo două zile, 
a cedat în unele puncte amenin- 
țîndu-i că dacă, refuză și în ase
menea condiții „regești" să lu
creze îi va da pe toți afară.

Peste vreo două ore, interpretul 
nostru — un indonezian tînăr, a 
stat de vorbă cu doi din salaria
ții greviști.

— In țara noastră sîntem noi 
stăpîni — i-au spus ei. Domnul 
Von Schlevtzih să plece în Olan
da lui și să facă acolo ce-o pofti!

In sfîrșit i-a venit vremea dom
nului Von Schlevtzih să-și vadă 
patria iubită. Indonezienii, acești 
oameni siguri de ei, l-au „convins" 
că-i mai bine în Olanda decît în 
Indonezia.

★ ---------------------
rite, mai ales în legătură cu 
mesajele adresate de N. A. 
Bulganin șefilor de guverne ai 
puterilor occidentale. In comu
nicat se încearcă să se abată 
atenția opiniei publice mondia
le de la propunerile concrete 
cuprinse în aceste mesaje. 
După cum reiese din comuni
cat, conducătorii N.A.T.O. vor 
să substituie tratativelor cu 
Uniunea Sovietică în cele mai 
importante probleme interna
ționale, tratative în cadrul Co
misiei O.N.U. pentru dezar
mare, care și-au dovedit deja 
totala lor ineficacitate.

Din comunicat reiese că 
N.A.T.O. intenționează să con
tinue politica de amestec în 
treburile interne ale altor 
țări, mai ales ale țărilor din 
Orientul Apropiat și din Afri
ca și să le atragă în planurile 
militare ale N.A.T.O. In co
municat se amintește pe scurt 
că Gonsiliul N.A.T.O. a acor
dat atenție „serioaselor eveni
mente, din Indonezia".

tantă din întreprinderile capitaliș- g 
tilor olandezi — plantații, indus- 
trii, societăți de aviație, de navi- / 
gație maritimă civilă, bănci etc.— 
și printre altele și hotelul „Des< 
îndes" — un veritabil cuib al\ 
dușmanilor Indoneziei.

Astăzi lupta în Indonezia nu\ 
este numai pentru eliberarea ulti-< 
mului teritoriu — Irianul de Vest' 
— de sub stăpînirea olandezilor, 
dar ea este dusă mai ales pentru g, 
eliberarea economică de sub stă
pînirea capitaliștilor străini, 
frunte cu olandezii, cure dețin Zlmenlali, a a.v^ „ „
sub d,verse forme o m.re pnr«eJcîleva sute de mil afungind 
din econonua care âtm-tme d? /în rcgiune3 fixală dinai^te? _ 

^anunța azi succesorii lor de Ia 
/agențiile dc presă americane.

; Consecvența ne uimește. Căci 
pe cît de „seculari" erau cei 

; treizeci de ani ai Iui jupîn 
^'’/Uațavencu, tot pe atît distanța 

tmpante la confermfa de ța Ban-Xparcursi do rac!lela americană 
dune care in curmd cîteva sute de mile,
cmfennfa de la Ca.ro, vor con-»adică în bani mărunț! _ vre0 
sfinți drepturile cîștigate, iar pen-Jcîteva sute de kilometri, poate 
tru viitor vor stabili linia de luptă^1 numită intercontinentală. 
pentru independenta totală, pen->. P.aro1’ c0?ne FănicS I ^upă 
. ... , . w . >lupte seculare care au durattru eliberarea dt sub stapinirea^cî{eva Iuni> iată visuI lui mis. 
unei lumi care le-a umilit storeîn-^îer Dulles realizat. Are și el 
du-le bogății de neprețuit. /racheta Iui — „intercontinen-

N. DOBRESCU Kj8 d° U SaSCUt U Ci“ 
R. NEDELEA

Chirurgi sovietici 
au redat vederea 

unui student sudanez
MOSCOVA 19 (Agerpres).— 

TASS transmite: Chirurgii 
sovietici au reușit să redea 
vederea unui tînăr sudanez, 
Hasan Abas Sabhi.

In 1956 el a constatat că a 
început să-i slăbească vede
rea și a consultat în legătură 
cu aceasta o serie de medici 
londonezi, care însă nu i-au 
putut veni în ajutor.

După o perioadă de timp, 
Hasan Abas Sabhi a orbit 
complect.

Anul acesta, el a sosit la 
Moscova

Complicata operație la cre
ier, făcută de profesorul Ego
rov, doctor în științe medicale, 
și Kandel, candidat in științe 
medicale, ' ' ’ 
de succes. ... r____  _____
Abas Sabhi poate să citească.

a fost încununată 
în prezent Hasan

„Intercontinentală"
„După lupte seculare care au 

/durat aproape treizeci de ani, 
Ciată visul nostru realizat*4 — 
^spuneau eroii din Caragiale la 

. /început de veac.
„Racheta balistică intercon

tinentală a S.U.A. a parcurs

drept poporului indonezian.
In lupta aceasta indonezienii nu 

sînt singuri, ci alături de ei se 
află toate țările din lume 
iubesc pacea și libertatea, toatei „„
popoarele din Asm și Africa, par- /Cațavencu, tot

•>xxxsxxxxsxxxxxxxxxx

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA Bucurejt» Piața „Scînteii*. Tel. 7.00 10. Secția scrisori Tel. 76691. TIPARUL Combinatul Poligrafic „Casa Sctnteil 1. V. Stalin-.

Astăzi, la refuzul olandezilor de 
a elibera Irianul de Vest cu toată 
intervenția guvernului indonezian 
la O.N.U., muncitorii indonezieni 
au început să preia o parte impor- Una din ulițele unui sat indonezian,
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