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Brigada de tineret de la secția cazangerie a Atelierelor C.F.R. „Grivița Ro
șie" condusă de Constantin Zamfir, realizează lunar peste plan un cazan de 
jcomotivă.
lată-1 în fotografia no«»tră pe ttnănrl Constantin Zamlir lucrînd 1« nituirea 

unui cazan de locomotivă. Foto: D. F. DUMITRU
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VIE ACTIVITATE 
în campania electorală 

Plini de încredere in politica partidului
Victoria Budău. O fată tînără. Tinără de tot chiar. 

E utemistă. Cetățenii din Rahova au propus-o pe 
utemista Victoria Budău, funcționară la Banca de 
Investiții — candidată a F.D.P. pentru circumscrip
ția orășenească 282 București.

Victoria Budău s-a întîlnit cu alegătorii în sala de 
festivități a uzinei „Grigore Preoteasa** din Capitală. 
E pentru a doua oară. Prima întîlnire a avut-o cu 
cetățenii cartierului cu o săptămînă în urmă.

Acum dă răspuns problemelor pe care 
cat cetățenii, le spune ce a făcut pentru 
să fie aplicate cît mai curînd, și ascultă 
le, sugestiile și dorințele altor cetățeni.

In legătură cu solarul de pe strada Făt Frumos, 
spune Victoria Budău, sfatul popular ne sprijină cu 
materiale dar va trebui să punem umărul cu toții. 
La fel și pentru pavarea și asfaltarea unor străzi și 
fundături, la introducerea canalizării și electrificării 
pe anumite străzi

Hunedoara de aziAPOGEUL UNEI DEVENIRI MILENARE dD
etc.

Oamenii o aprobă. O cunosc 
acum toți. Unora le e vecină. Alții 
au văzut-o aceste zile prin cartier. 
Discuta cu gospodinele, se intere
sa unde se poate amenaja Apro
zarul și centrul de lapte propus 
de cetățeni, a venit să vadă gră
dina Munteniu. Aici va începe 
doar peste cîteva zile construirea 
Casei de cultură a tineretului din 
raionul „V. I. Lenin". Vestea pe 
care a anunțat-o candidata a stîr- 
nit bucurie. In sală se aflau doar 
numeroși tineri. Casa de cultură 
e un lucru dorit și așteptat de 
mult de ei.

Iau cuvîn tul cetățenii. Vorbesc 
printre alții Radu Zaharia, Gh. 
Stănculescu, Voicu Gheorghe, I. 
Voiculescu. în cuvintele lor des
cifrezi grija pentru problemele de 
interes obștesc, încrederea în poli
tica partidului, 
despre realizările 
mii doi ani în 
muncii sfaturilor 
nele locale ale 
Pomenesc despre 
care va fi inaugurată peste cîteva 
zile, despre numeroasele blocuri 
de locuințe muncitorești constru
ite, despre grădinițele și solarele 
pentru copii, magazinele amenaja
te și despre celelalte realizări. La 
obținerea tuturor acestora cetățe
nii au adus un aport deosebit.

A Iți cetățeni discută despre pla
nurile de viitor. Cu toții sînt con
vinși că sugestiile, propunerile și 
planurile lor vor fi îndeplinite. 
Chezășie stau realizările de pînă 
acum, ale regimului 
mocrație populară, 
leaptă a partidului 
de construire a
Strîns uniți în jurul partidului și 
guvernului, alegătorii din circum
scripția orășenească 282 s-nu an
gajat să voteze cu toții 
tie candidații Frontului 
ției Populare.

Unii vorbesc 
obținute in ulti- 
cartier, datorită 
populare, orga- 
puterii de stat.

baia centrală

nostru de de- 
politica înțe- 

și guvernului 
socialismului.

la 2 mar-
Democra-

Azi tinerii petroliști de la Rafinăria nr. 1 Ploești : obțin succese la 
agregatele patronate de ei * înfrumusețează locurile de muncă 

* apără cu eroism bunul obștesc
Sînt 25 de ani de atunci. Eco

nomia capitalistă se zbătea spas
modic în ghiarele 
crize.

Producția tuturor ramurilor in
dustriale începuse 
trîngă. La Paris avusese loc o 
conferință mondială a Întreprin
derilor petrolifere. Aici se stabi
lise reducerea producției de țiței 
pentru fiecare țară în parte. In 
Romînia însă, producția de țiței 
n-a scăzut. Dimpotrivă, a crescut. 
Pe cînd în anul 1929 cantitatea 
de petrol brut extrasă era de 
4.834.974 tone, în anul 1933 
ceasta s-a ridicat la 7.376.604 
tone. Beneficiile realizate de so
cietățile petrolifere au crescut și 
ele.

Care e secretul

a-

zise „prosperități“ a industriei 
petrolifere din Romînia? Rechi
nii petrolului urmăreau să conser
ve rezervele de țiței din țări e 
lor. Dar pentru ca safe-urile din 
New York, Londra, Paris, Haga 
sau Berlin să nu se golească, 
erau secătuite rezervele din Ro
mînia. Trusturile americane gă
siseră convenabil să aprovizione
ze piața americană cu produse 
petrolifere aduse de la mi; 
kilometri, din Romînia. Iar 
jaful atinsese intensitatea maxi
mă. Se făceau „economii" de. 
investiții, de salarii, iar zăcămin
tele erau exploatate sălbatic, mai 
ales prin vestitele erupții libere.

Se făceau concedieri în masă. 
Nu se ținea 
cei aruncați

de
aici

seama de faptul că 
pe drumuri erau

J. ALPIN

CAPITOLUL EROIC al Hune
doarei n-a fost deschis în su
netul unor muzici de marș, 
ci a fost precedat de lupte, lipsuri 
Șl suferințe, de parcă istoria a ți
nut să puie la încercare vrednicia 
noilor conducători — oame
nii muncii — înainte de a-i 
învesti cu sarcini mărețe. Anii 
1945—1947 închid în ei clocotul 
unor înverșunate lupte politice : 
blocări intenționate de fonduri, 
goluri de aprovizionare, amenin
țări cu omoruri, calomnii, pro
vocări, sînt folosite de dușma
nul de clasă pentru a stă
vili activitatea Partidului Comu
nist Romîn și lupta maselor mun
citoare. Comuniștii au mobili
zat pe muncitori chemîndui 
la luptă pentru revendicări de 
fiece zi dar și pentru obiectivele 
mari ale revoluției. Sub presiunea 
miilor de muncitori veniți din Hu
nedoara, Valea Jiului și din Apu
seni, prefectul județului Deva, cu 
obrazul palid de frică și minie 
neputincioasă, a trebuit să demi
sioneze, dindu-și seama că armata

care-l păzea n-ar fi putut rezista 
în fața iureșului acelor oameni 
care strigau: „Jos reacțiunea!
Trăiască ~ ‘ ~
min !**

Lupta 
letariat 
înverșunată din istoria i 
rei, n-a trecut însă fură 
în perioada 1945—1947,
produce ubea cu un sfert din ca
pacitate (1945 — 86°/q din capa
citate, 1946 — 25Q/0, 1947 —
18,50°Iq) Hunedoara însă n-a pie
rit ucisă de burghezie, cu arma 
perfidă a sabotajului, numai dato
rită eroismului oamenilor de rînd. 
Atunci, în acei ani, s-au ridicat 
luptători și s-au călit conștiințe
le. Nu e intimpliilor că cei mai 
luminați muncitori ce există astăzi 
în uzină s-au format în acea pe
rioadă,, pe care ei înșiși o caracte
rizează cù o pagi iui de glorie din 
biografia lor: „Am muncit la Hu
nedoara cînd fumega un singur 
furnal și mîricam supă de chi- 
men cu mămăligă**. Viața de as
tăzi st Hunedoarei, care fierbe în-

,Jos 
Partidul Comunist

dintre burghezie și 
din acei ani, cea

Ro-

pro- 
mai 

Llunedoa- 
i urmări, 

uzina

continuu și aprig ca o 
putea fi înțeleasă fără 
acești ani, 1945—1947, 
glorioși.

mare, n-ar 
referire la 
grei dar

spi- 
vizi- 
e e-

Pregătiri la Casa de cultură
In prezent artiștii amatori — 

majoritatea tineri — care acti
vează la Casa de cultură raio
nală, Roșiori de Vede, pregătesc 
asiduu un variat program artistic. 
In fiecare zi au loc repetiții. Co
rul, echipa de teatru, și-au axat 
întregul program pe tema alege-

cărți tehnice“
Comitetul organizației de bază atudieza. Ca la orice concurs 

U.T.M. de la uzinele „Republica* răspunsuri!« cele mal bune sînt 
din Capitală a observat că, deși premiate, 
tinerii se străduiesc să-și ridice 
calificarea profesională, mulți 
dintre ei nu au prins încă gustul 
de a citi literatură tehnică de 
specialitate. De aceea, pentru a 
contribui într-o măsură și mai 
mare la ridicarea calificării tine
retului și astfel la creșterea pro
ductivității muncii, comitetul 
U.T.M. a inițiat, între altele, or
ganizarea unui concurs „Citiți 
cărți tehnice“. ’

In colaborare cu comit étui de în
treprindere, ca
binetul tehnic și 
cercul A. S.I. T. 
din uzină, co
mitelui U. T. 'M.

alcătuit o co- qqqooqqooOOOÖQOOOOOOO
misie formata șurarn acestui

din ingineri și tehnicieni dintre concurs n-a întîrziat să se arate 
cei mai capabili. Cii .ajutorul sta- în rezultatele pe care tinerii le 
ției de radioamplificare, al postu- obțin în,producție. In rîndul ino- 
rilor utemiste de-control și' al ga- , vatorilor uzinei au apărut și tj- 
zetei de ..uzină concursul a fost nerlr l. Marjhaș. C, Drăghici, T. 
popularizat. ' Neguț. Dovedind și de astă dată

Concursui „Citi(i cărți tehnice" 
se desfășoară pê etape; și sê ține 
pentru fiecare specialitate în 
parte. La fiecare concurs de spe
cialitate este invitat în comisia 
de examinare și șeful secției res
pective. Comisia formată indică 
tinerilor bibliografia ce trebuie 
citită, avînd grijă să recomande 
cărți cît mai mult legate de spe
cificul locului de muncă, precum 
și de problemele cele mai dificile 
și de strangulările existente în 
producție. Pe baza bibliografici 
indicate s-au stabilit întrebări 
pentru laminatori, electricieni, 
lăcătuși etc. Totodată, zilnic, la 
biblioteca tehnică fac de servici 
ingineri și tehnicieni, care dau 
îndrumări tinerilor' ce doresc să

Pînă acum, la uzinele „Repu
blica** a-au desfășurat două eta
pe ale concursului. Interesul ti
nerilor pentru îmbogățirea cu
noștințelor, tehnice ni-1 demon
strează însuși numărul partici- 
panților, care a crescut de la 78 
tineri în prima etapă, la 112 în 
cea de a .doua. Tinerii Gheorghe 
Dinu, Marin Drăgulin, Ion Neac-, 
șu, Mihai Naum, Gheorghe 
Gheorghe, Constantin Drăghici, 
Evdochia Rizea, Marin Niculescu 

și alții, care au 
dat răspunsuri 
bune, au fost 
premiați cu cărți 
tehnice, stilouri 
și alte obiecte.

, Efectul desfă
șurării

★
Ca să înțelegeți mai bine 

ritul Hunedoarei de astăzi, 
tați străzile. Strada orașului 
xuberantă, agitată, zgomotoasă, di
namică, avînd toate caracteristicile 
unui vast șantier, care s-a supra
pus vechiului oraș, schimbîndu-i 
radical înfățișarea. La Hunedoara 
parcă nicăieri ca în altă parte, 
iese în evidență caracterul dina
mic, impetuos, al revoluției care 
transformă din temelii 
pare ale vieții.

In ultimii ani s-a 
aici o atît de masivă 
structivă, îneît sîntem 
să afirmăm că Hunedoara de azi, 
constituie pagina cea mai gran
dioasă a istoriei ei milenare. Po
litica de industrializare a țării, 
promovată de partid in etapa re
voluției socialiste, și-a afirmat aici 
expresia cea mai elocventă. Rit
mul construcției, la care tineretul 
a participat din plin, a fost de a 
dreptul impetuos. In 19i9 au fost 
modernizate furnalele vechi. In 
1952 a intrat în funcție furnalul 
de 450 m.c. In 1955 au fost inau
gurate trei mari uzine: termocen
trala, uzina cocso-chimică, aglome- 
rotorul, tn 1956, cel mai mare fur
nal din țară și din sud-estul Eu
ropei, de 700 m.c., a elaborat pri
ma șarjă. Debitul lui anual depă
șește toată producția de fontă a 
țării pe anul 1938. Sînt în curs 
de construcție: noua oțelărie, a- 
vînd cuptoare de trei ori mai mari 
decît cele existente și laminorul 
bluming, un colos, care poate cu-

Plenara Consiliului

vechile ti-

desfășurat 
opera con- 

justificați

V. NICOROVICI

Uniunii Asociațiilor 
Studenților din iLP.R.

In zilele de II și 12 februarie a 
avut loc în Capitală Plenara a II-a 
a Consiliului Uniunii Asociațiilor 
Studenților din R. P. Romînă

La lucrările Plenarei au asistat 
acad. Atanase Joja, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, minis
trul Invățămîntului și Culturii, 
Virgil Trofin, prim secretar al 
C.C. al U.T.M., reprezentanți ai 
Ministerului Invățămîntului 
Culturii.

Plenara Consiliului Uniunii Aso
ciațiilor Studenților din R. P. Ro
mînă a analizat activitatea desfă
șurată de asociațiile studenților în 
perioada caro a trecut de Ia Con
ferința pe țară din 1957 și pînă 
in prezent. Au fost adoptate hotă- 
rîri privind îmbunătățirea conținu
tului muncii politico-educative a 
asociațiilor în vederea educării stu
denților în spiritul dragostei și de
votamentului față de patria noa
stră socialistă, față de regimul de
mocrat-popular, în spiritul comba
tivității revoluționare, pentru cu
prinderea unui număr mai mare de 
studenți în activitatea obșțească, 
cultural-artistică și sportivă.

Plenara a adoptat și unele mă
suri cn caracter organizatoric.

Și

ooooooooooooooooooooc 
O nouă inițiativă 

a utemiștilor

- 1’-. -r ---
iriteres, în ridicarea calificării 
profesionale, unii tineri, printre 
care se află Niculae Costache,
T. Bratu, I. Marînaș și Petre Ne- 
delcu, au fost promovați ca șefi 
de agregate și chiar ca maiștri. 
Măi rnulți tineri dobîndind o ca
lificare corespunzătoare, a fost 
posibilă crearea unui schimb de 
tineret la unul din agregate.

Pentru ca un număr cît mai 
mare de tineri să studieze cărți 
tehnice, la Comitetul orășenesc
U. T.M, București a avut loc de 
curînd un schimb de experiență 
unde tinerii de la „Republica" au 
comunicat rezultatele obținute.

CORNELIA BANC1LA

rilor. Comedia „Jos Tudorache, 
sus Tudorache“ a dramaturgului 
Mircea Stefănescu, face obiectul 
pregătirilor echipei de teatru. 
„Hai la vot“, ..Merg cu draga mea 
ia vot“ — iată două dintre melo
diile pe care le pregătește corul 
Casei de cultură raională.

In curînd, la case'.e alegătorului 
din oraș și la căminele culturale 
din unele comune ale raionului, 
ansamblul artistic al casei de 
cultură va da primele programe 
artistice în fata alegătorilor.

N . BARBU

capii unor familii a cîte 5—6 șl 
chiar 8 copii. In același timp con
tinua agravarea exploatării celor 
rămași la muncă. Muncitorii ca
lificați erau plătiți ca cei neca
lificați. Ritmul îndrăcit al mun
cii avea drept consecință tragică 
mărirea numărului de accidente. 
In anul 1929 la fiecare 12 sala- 
r'ați, iar în anul 1933 la fiecare 
5 salariați, un muncitor era acci
dentat. Salariile deveneau din ce 
în ce mai mici. La rafinăria „Ro. 
mîno-Americană“, în anul 1932, 
234 muncitori primeau tot atîta 
salariu cit 20 de funcționari și 
ingineri superiori.

Dar valul nemulțumirilor în
cepu să crească. Partidul Comu
nist organiza lupta petroliștilor 
împotriva împilării.

★
In ziua de 3 ianuarie 1933 di

recția rafinăriei „Orion“ dădu a- 
viz de concediere unui mare nu
măr de muncitori. Aceștia însă 
refuzară să părăsească lucru'. 
Împreună cu cei concediați mai 
înainte, ei demonstrară în fața 
direcției. In după amiaza acele
iași zile li se alăturară toți 
muncitorii De aici, demonstran
ții se îndreptară spre oraș. Plceș- 
tiul cunoscu atunci începutul ma. 
rilor mișcări muncitorești din 
iarna lui 1933 care aveau să zgu
duie și să inspăiminte regimul 
burghezo-moșieresc.

Direcția rafinăriei „Astra Ro« 
ION Ș1NCA

acestei

Ieri la Budapesta

«

Un aspect al Blocului de Ulei din Ploești, 
stalațij de înaltă tehnicitate realizat în anii

multele in-una din 
puterii populare.

Au început
1 ucrările
Comitetului 

al F. M.
(Corespondentă

Executiv 
T. D.
telefonică).

utemiștii din colectivă?
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Cu vreo cinci ani în urmă, am 
poposit la gospodăria colectivă 
„Partizanii Păcii“ din Cistei (ra
ionul Alba Iulia). Tovarășul Mi
hai Dobîrtă, președintele gospo
dăriei colective, mi-a vorbit a- 
tunci, cu cuvinte cum nu se poa
le mai de laudă, despre munca 
utemiștilor pentru înființarea gos
podăriei, despre lupta dusă apoi 
de ei pentru consolidarea colec
tivei și, îndeosebi, despre străda
nia lor de a dezvolta ferma zoo
tehnică.

...De curînd, treburile 
purtat din nou pașii prin 
L-am găsit iarăși pe tov. 
Dobîrtă — tot președinte 
lectivei și acum și nc-am

mi-au 
Cistei. 
Mihai 
al co
prins

Tiriara Georgeta Stola", responsabila brigăzii de tineret_ „ „ de la „Industria Bumbacului B‘‘
din Capitală, realizează zilnic o depășire de plan de aproape 5%.

Foto: E. CSI.IOS,

din nou la vorbă. Mi-a povestit 
și acum despre realizările colec
tiviștilor — și au realizări — 
despre casele noi ce și le-au ridi
cat în acești ani colectiviștii, des
pre electrificarea satului și des
pre încă multe altele. îmi părea 
ciudat însă că nu vorbește nimic 
îmbucurător despre tineri, des
pre mîndria lor de acum cinci 
ani — ferma zootehnică.

— Bine, l-am întrebat eu, 
cu creșterea animalelor cum 
staji ? Cum s-a mai dezvoltat 
ma ?

Interlocutorul meu a lăsat 
virca în pămînt și a murmurat 
ca pentru sine parcă :

— Prost ! Nu mai 
oi. Celelalte animale 
dut...

Și, încet- încet, 
povestea tristă a 
nice a colectivei.

★

în anul 1955, ferma a adus ve
nituri de peste 30.000 lei.

S-au găsit totuși, printre colec
tiviști, oameni care au cerut lichi
darea fermei. „Animalele mănîncă 
prea mult ! — spuneau ei. Fac 
mai multă pagubă. Să vindem va
cile și scroafele...“ Zadarnic au 
încercat unii tovarăși,din condu
cerea gospodăriei să-i convingă că 
fac o mare greșală. S-au izbit de 
îndîrjirea nechibzuită a unor co
lectiviști ca Vaier Cîrnaț, Petru 
Aldca, Aurel Silvășan și alții. Așa 
că în anul 1956 vacile, scroa
fele de prăsilă și produșii ob
ținuți de la ele au fost vînduți 
toți, pînă la unul.

„Roadele“ acestei greșeli n-au 
întîrziat să se vadă. La sfîrșitul 
anului 1956, bilanțul arăta că ve
niturile bănești ale gospodăriei 
sînt cu peste *60.000 lei mai mici 
decît veniturile realizate în 1955 ; 
de asemenea, fondul de bază al 
gospodăriei a scăzut, în 1956, cu 
peste 51.000 lei față de 
Nici în 1957 — deși în 
trecut colectiviștii din Cistei 
obținut o recoltă cu mult 
bogată decît în ultimii 3—4 ani 
— veniturile bănești realizate de 
e{ n-au ajuns încă la va-

dar 
mai 
fer-

pri-

avem decît 
le-am vîn-

am aflat atunci 
fermei zooteh-

1955. 
anul 

au 
mai

loarea celor din 1955, (au fost 
cu 15.000 lei mai mici).

Este însă interesant de relatat 
un alt fapt : în acești ultimi doi 
ani, cei mai mulți dintre colecti
viști și-au cumpărat vaci de lap
te, scroafe de prăsilă etc. Oare în 
gospodăria lor personală nu „fac 
mai multă pagubă“ decît la gos
podăria colectivă ? Și, cu toate 
acestea, unii colectiviști — Vaier 
Cîrnaț, Aurel Silvășan, Petru Al- 
dea — au ajuns chiar în situa
ția să încalce prevederile statu
tului model.

Printre colectiviștii care au ce
rut vinderea animalelor, s-au 
aflat și tinerii. In general utemiștii 
și tinerii fug de ferma zootehnică, 
nu-i interesează mai de loc exis
tența sau inexistența ei. Cînd 
conducerea gospodăriei a făcut a- 
pel la unele tinere din gospodă
rie ca să lucreze 
la crescătoria 
toate 
crăm 
dar“, 
creze 
„mai 
bine, 
ziua-bunăziua 
mistui Aurel Bota 
pe 
Emil 
vreo 
anii 
zări 
fost i 
ȘÎ i 
munci. Numai că... n-au 
ei să stea, 
mai lucreze și alții aci...‘ 
unii care au lucrat la ferma zoo
tehnică și cunoșteau bine ce veni
turi aduce ferma gospodăriei, ar 
fi putut să arate colectiviștilor 
cît de mult greșesc atunci cînd au 
cerut vînzarea animalelor, 
făcut-o însă. Au tăcut, 
nu

ca îngrijitoare 
de porci, au dat 

același răspuns : „Nu lu- 
noi acolo, că e prea mur- 
Cînd au fost chemate să lu- 
la ferma de vaci, unde e 
curat“, nici acolo n-a fost 

că trebuie să stea
la grajd...“.

a fost, aproa- 
doi ani, îngrijitor la

l Mânu, de asemenea, 
doi ani a fost cioban. Și, în 
aceștia, ei au obținut reali- 

frumoase. Colectiviștii au
mulțumiți de activitatea lor
i-ar fi lăsat tot în aceleași 

mai vrut 
„E mult de muncă. Să

Ei, ca

„toată 
Ute-

vaci, 
tot

N-au 
ca și cum 

i-ar fi interesat, ca și cum n-ar

M. N. CIRSTEA

La 12 februarie s-a deschis in 
clădirea Parlamentului din Buda
pesta ședința Comitetului Execu
tiv al F.M.T.D. cu următoarea or
dine de zi:

1. Aplicarea hotărîrilor Congre
sului al IV-lea și acțiunile 
F.M.T.D. în 1958 ;

2. Contribuția F.M.T.D. în legăJ 
tură cu pregătirea celui de al 
VH-lea Festival Mondial al Tine
retului și Studenților ;

3. Dezvoltarea legăturilor dd 
prietenie ale F.M.T.D. cu organi-4 
zațiile de tineret din Asia și Africa 
în spiritul principiilor de la Ban- 
dung.

La ședința Comitetului Executiv; 
participă membrii Comitetului E- 
xecutiv din 32 țări din Africa, Asia, 
America și Europa.

Tovarășul Kalman H., președin« 
tele . Consiliului Municipal al ora
șului Budapesta a salutat pe parti- 
cipanții Ia ședința Comitetului E- 
xecuțiv în numele oamenilor mun-t 
cii și al tineretului din Budapesta.

După ce Comitetul Executiv a 
nprooat ordinea de zi a desfășu
rării ședinței, Bruno Bernini, pre
ședintele F.M.T.D., a prezentat în 
numele Biroului F.M.T.D. rapor
tul asupra primului punct din or
dinea de zi. In raport șe subli- 
n,azâ că cel de al IV-lca Congres 
a‘ F-M-T.D., prin conținutul lu
crărilor sale, și prin amploarea 
forțelor de tineret participante, a 
marcat o etapă importantă în viața 
I .M.T.D. și în mișcarea interna« 
(tonală democratică de tineret. 

mu numai că a indicat 
liniile generale de orientare și de 
activitate viitoare dar a stabilit și 
o serie de indicații și propuneri 
concrete pentru organismele execu
tive ale Federației, care se vor rea
liza, fie direct de către F.M.T.D., 
fie prin inițiativele organizațiilor 
sale membre.

Comitetul Executiv trebuie sS 
examineze ceea c0 s-a făcut și 
ceea ce trebuie să fie făcut pentru 
realizarea măsurilor care au fost 
luate și a celor care trebuie 
luate.

După Congresul al IV-lea noi 
elemente au intervenit în situa
ția internațională care scot mai pu
ternic în relief problemele păcii 
î» războiului. Am constatat o opo
ziție din ce în ce mai mare față 
de războiul atomic cît și forțț

(Continuare în pag, 4-a)

s-a deschis în

I
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Pentru călirea politică

evilor
— Pe marginea discuțiilor din ședința comisiei 
pentru munca în rîndurile elevilor din școlile 

medii și pedagogice a C.C. al U.T. ML —
De curind la Comitetul Central 

al U.T.M. a avut loc una din șe
dințele de lucru ale comisiei pen
tru munca în rîndurile elevilor din 
școlile medii și pedagogice din 
secția de școli și pionieri a C.C. 
al U.T.M.

Membrii comisiei, profesori, pe
dagogi, secretari ai organizațiilor 
de bază U.T.M. din școli, elevi 
fruntași, cadre ale U.T.M. au ana
lizat problemele educației politice 
și patriotice a elevilor, ale antre
nării acestora Ia buna desfășurare 
a procesului de învățămînt, pro
blemele organizării educatlv-in- 
structive a timpului liber al ele
vilor.

Dezbaterile Comisiei au scos în 
evidență experiența bună a unor 
organizații ale U.T.M. din școli 
In desfășurarea învățămîntului 
politic U.T.M. Unii propagandiști 
știu să găsească mijloacele cele 
mai nimerite (planșe, tablouri, 
vizite la muzee etc.) pentru o în
sușire cît mai profundă a teme
lor, să lege prelegerile de istoria 
luptelor revoluționare desfășurate 
în decursul anilor în regiunea 
respectivă.

Au fost relevate însă și o serie 
de lipsuri serioase care se mai 
manifestă în desfășurarea invăță- 
mîntului politic al U.T.M. din șco
lile medii, mai ales în ce privește 
asigurarea unui conținut bogat, 
viu al cercurilor. In unele școli 
organizațiile U.T.M. n-au respec
tat instrucțiunile C.C. al U.T.M. 
privind desfășurarea învățămîn
tului politic, au recrutat propa
gandiști din rîndurile elevilor, 
care nu au pregătirea necesară 
pentru a-i asigura un conținut bo
gat. In multe cercuri, desfășura
rea lecțiilor nu este corespunză
toare. _ elevii nu studiază întreg 
materialul bibliografic. în unele 
școli lecțiile se amină, ceea ce 
face ca nu toate cercurile să se 
găsească în prezent Ia același ni
vel. De asemenea, cu excepția 
unor școli, ciclul de conferințe in
dicat în instrucțiunile C.C. al 
U.T.M. (care prevede conferințe 
ca „Poruncile leniniste adresate 
tineretului", „Religia, viața și 
știința“, „Despre tovărășie și dra-

goste“, „Dragostea pentru profe
siune este calea spre măiestrie“) 
nu s-a ținut.

Analizîndu-se în continuare 
problemele activității cultural-ar
tistice a organizațiilor U.T.M. din 
școli, au fost relevate o serie de 
acțiuni și activități care au dus 
în ultimul timp la ridicarea nive
lului muncii culturale în școli 
(crearea de echipe artistice, ce
nacluri literare, concursuri gen 
„Drumeții veseli" etc.). Cu toate 
acestea în multe școli, datorită 
neglijenței unor activiști ai co
mitetelor raionale sau orășenești 
ale U.T.M., nu se cunoaște planul 
C.C. al U.T.M. privind unele mă
suri pentru îmbunătățirea muncii 
organizațiilor U.T.M. și de pio
nieri din școlile medii, elementare 
și pedagogice. Necunoașterea pla
nului de măsuri al C.C. al U.T.M. 
a făcut ca în aceste școli să nu 
fie încă organizat concursul cul
tural-artistic al elevilor care tre
buie să se desfășoare pe faze ra
ionale, orășenești, regionale și pe 
țară. De asemenea în unele școli 
nu s-a făcut nimic pentru popu
larizarea în mijlocul elevilor a 
concursului „Să ne cunoaștem ți
nutul natal“ menit să contribuie 
la educarea patriotică a elevilor, 
în multe școli există activitate 
cultural-artistică cu o bogată tra
diție însă nu întotdeauna această 
activitate este condusă de orga
nizațiile U.T.M. care ar trebui să 
fie principalele animatoare ale 
vieții cultural-artistice a elevilor. 
Prețuind conducerea acestei acti
vități, direcțiunile unor școli medii 
subapreciază posibilitățile colec
tivelor de elevi și în primul rînd 
ale utemiștilor de a organiza, de 
a mobiliza — avînd bineînțeles 
sprijinul cadrelor didactice — pe 
toți elevii școlii la desfășurarea 
unei vieți cultural-artistice vii, 
pasionante.

Dezbătind problemele analizate 
de plenara a IlI-a a C.C. al 
U.T.M. privind educația prin mun
că a tineretului, participanții la 
discuții au analizat unele aspecte 
ale muncii de orientare profesio
nală a elevilor, incă din primii 
ani de școală. O justă orientare

poate fi asigurată numai prin 
cuprinderea tuturor elevilor in 
învățămintul politehnic care oferă 
posibilitatea contactului direct cu 
munca, prin folosirea cunoștințe
lor teoretice căpătate în orele de 
curs, în activitatea practică.

Asigurînd participarea elevilor 
la gospodărirea bunurilor școlii, 
la întreținerea lor, la munca pe 
șantierele locale, vom reuși să 
cultivăm în conștiința acestora 
dragostea față de bunurile obș
tești, dorința de a participa activ 
la munca obștească, de a-și aduce 
cu forțele și posibilitățile lor apor
tul la construirea socialismului.

în cadrul acestei consfătuiri, 
participanții au analizat „pagina 
elevului“ din „Scînteia tineretu
lui“ și au adus propuneri pentru 
continua ei îmbunătățire.

In încheierea consfătuirii, comi
sia de elevi a C.C. al U.T.M. a 
luat o serie de măsuri pentru ac
tivitatea ei în următoarele două 
luni printre care studierea siste
mului de pregătire și desfășurare 
a cercurilor de învățămînt politic 
din școlile medii și pedagogice 
în regiunea Cluj și orașul Bucu
rești, organizarea unei disciiții 
privind pregătirea și desfășurarea 
informărilor politice în școlile 
medii și pedagogice, analiza apli
cării instrucțiunilor cu privire la 
patronarea școlilor de către între
prinderi și instituții în regiunile 
Bacău și Pitești, analiza activi
tății Comitetelor regionale U.T.M. 
Cluj, Oradea și a Comitetului oră
șenesc U.T.M. București pentru 
antrenarea elevilor la concursul 
„Să ne cunoaștem ținutul natal", 
studierea și discutarea „paginii 
elevului“ din „Scînteia tineretu
lui" și altele.

In concluzie s-a arătat că tre
buie intensificată munca pentru 
traducerea în viață a sarcinilor 
trasate de cea de a lll-a plenară 
a C.C. al U.T.M. pentru ridicarea 
nivelului muncii organizațiilor 
U.T.M. în școlile medii, pentru 
călirea politică a tinerilor elevi, 
pentru educarea lor la înălțimea 
răspunderii de membru al organi
zației noastre revoluționare.

O
»

Elevii de la Școala „I. L. 
Caragiale“ din Capitală exe- 
cuitind lucrări practice în a- 
telier sub conducerea profeso
rului maistru Atanase Cara- 
bulea.

Foto: N. SCARLET

O competiție
sportivă

pentru elevii 
clin

Foto: IOSIF ȘT. ȘERBAN

Orașul Stalin
* Sîmbătă și duminică în sala 
W de sport „Tractorul“ din Ora- 
S șui Stalin se va desfășura un 
J interesant campionat de volei, 
w La întreceri participă peste 20

de echipe — băieți și fete — 
din școlile orașului. Competi- 

W ția organizată de Radiodifu
za ziunea Romînă, va fi dotată cu
* cupa „Atenție, la start, copii!“

Am fi vrut să începem ancheta 
noastră cu vinovatul. Vinovatul, 
elevul Gună Nicolae era însă, a- 
casă la părinți, în satul său; își 
ispășește pedeapsa : 2 săptămîni
eliminare din școală.

Nicolae Gună este utemist și 
elev în clasa X-a A a Școlii medii 
nr. 1 din Buzău, mai bine zis, 
repetă clasa X-a. Are doar 16 ani. 
La 16 ani fumează, bea, îl atrage 
mai mult strada, distracțiile, . îl 
atrag aventurile de duzină, iefti
ne. A ajuns spaima internatului, 
â elevilor mici mai ales și erou 
în fața acelora care-i privesc cu 
admirație „curajul“. II admiră unii 
cînd Gună îi trimite pe elevii cei 
mici să-i cumpere țigări, cînd fuge 
din internat în timpul meditației, 
cînd ia din pachetele cu mîncare 
pe care elevii le primesc de aca
să, cînd citește romane de aven
turi în timp ce toți ceilalți înva
ță. 11 admiră unii cum poate sfida 
totul, bunăcuviința, respectul, cum 
poate fi obraznic cu profesorii. 
S-a împrietenit cu elevul Mircea 
Bobocea din clasa X-a B. care se 
află acum Ia a doua eliminare.

Primul cu care stau de vorbă 
este dirigintele clasei a X-a A, 
profesor Octavian Mihalcea.
' — Pe Gună Nicolae — îl 

am elev de trei ani. Diri- 
ginte-i sînt numai de anul a- 
cesta. L-am studiat un timp. Este 
un elev inteligent. Nu știu de 
unde a împrumutat doza aceasta 
de indiferență, de lene, de obrăz
nicie. Anul trecut la un moment

dat, era căzut la 6 materii. A re
nunțat să mai învețe așteptînd în 
liniște repetenția. II mulțumește 
limita, îl satisfac lucrurile obți
nute ușor. La începutul anului a- 
cesta aveam impresia că s-a pe
trecut ceva cu el, o schimbare. 
Era liniștit, învăța. Mi-am dat 
seama abia mai tîrziu că era doar 
speriat de perspectiva să rămînă 
la țară, la muncă. Mama lui (e 
orfan), înclina spre această ho- 
tărîre. Și iată-1 acum, după cî- 
teva luni, eliminat.

— Dumneavoastră ați stat de 
vorbă eu el ?

— Am discutat, dar cu el nu 
se poate discuta. N-am întîlnit 
încă în cariera mea un tînăr care 
să n-aibă niciodată remușcări pen
tru faptele lui, să riu-1 doară 
niciodată cînd un om în vîrstă 
îi face observație. Pe Gună nu-1 
doare.

— Ați reușit să aflați cauzele 
unei asemenea atitudini, să pre- 
veuiți evoluția faptelor, sau îl 
credeți predestinat acestei com
portări?

— N-am aflat adevăratele cau
ze. Dacă le-aș fi aflat, poate aș 
fi reușit să le înlătur. Greșeala 
inițială este a familiei, a maniei 
cred. L-a crescut singură și ca 
orice mamă mai puțin autoritară, 
l-a scăpat din mină. Gună știe 
prea puțin ce înseamnă noțiunea 
bine sau rău, respectă prea puțin 
munca mamji. Elevul este intern, 
mama este departe, și vine rar 
la școală. Se observă lipsa influ

enței familiei în educația elevu
lui și golurile acestea se umplu 
foarte greu. Apoi a ajuns într-un 
anturaj nefast. L-an atras elevii 
răi, nu cei buni. Nu știu ce-aș 
mai putea face să-l ajut. Tot 
timpul i-am menținut trează aten
ția, am încercat să-l conving că 
greșește. Poate eliminarea să-i fo
losească. Rămîn la părerea mea 
că numai de el depinde schim
barea. numai de voința lui.

— Dar influența colectivului 
n-are un cuvînt de spus aci ?

— Fără îndoială. Depinde mult 
și de colectiv. Nu cred că spun o 
noutate. Din păcute însă, colecti
vul de elevi nu-i suficient de ma
tur, ascunde faptele rele ale co
legului lor chiar dacă-i revoltă. 
Pînă și elevii buni preferă să 
răspundă cu „nu știu“, „n-am vă
zut“, „n-am auzit“.

Nc-am adresat și secretarului 
U.T.M. al clasei, elevul Teodo- 
rescu Mihai.

— Gună e utemist ; cum pri
vesc utemiștii comportarea lui ?

— Pe Gună, colegii îl privesc 
ca un element rău, incorijibil. 
N-are prieteni dintre elevii buni, 
numai cu Bobocea s-a împriete
nit.

— Și el este totuși utemist ?
— Chiar dacă l-am fi sancțio

nat nu s-ar fi petrecut nici o 
schimbare. La ce bun atunci să-i 
mai dăm o sancțiune ?

— 1 s-a încredințat vreodată o 
sarcină de organizație, a fost

Activitate 
pe... bulevard

Dacă din curiozitate ați vrea ' 
să aflați cum își petrec timpul- 

' liber unii elevi din orașul Giur- ' 
„ giu, nu e nevoie să mai vizi- i 
' tați o școală, un club, sau o 1 
” bibliotecă. Pe elevele Mitoi ’ 
n Florica, Petcu Valeria și Tă- 
' năsescu Valeria de la Școa 

medie nr. 2 din Giurgiu, le 
găsiți mai ușor pe bulevard. 
Și... Ie veți recunoaște foarte 
repede. Nu, nu după unifor

ma lor de școlărițe, fiindcă pe 
aceasta n-o mai îmbracă de 

..mult. Poartă în schimb bre- 
1, ton, coafură „coadă de cal“ și 

fuste strimte lucrate după ui- 
“ timul jurnal de mode. Se plim- 
.. bă ceasuri întregi pe bulevar- i 
' dul numit de tineri în limbaj 

golănesc „farfuria mică“ și fac
, „bășcălie“ împreună cu alți . 
" elevi „emancipați“ ca și ele.

' Este și aceasta un fel de... 
„ activitate extrașcolară. Nu știm 
" însă cum se împacă cu ea co- 1 

mitetul organizației U.T.M. '
., din Școala medie nr. 2!

Corespondent,
CODREANU I. VALERIU “

— elev — ,,
'»«»»< ♦ ♦ . ....................................

Cum învățăm acasă
de Conf. univ, Ion Bereaînvățarea temeinică, în cadrul școlii, nu 

poate fi înțeleasă fără o îmbinare rațională 
între efortul în colectiv, îndrumat și condus 
de profesor la lecțiile din clasă, și efortul 
personal, de adîncire și lărgire a cunoștințe
lor, de aplicare a lor cu prilejul efectuării 
temelor pentru acasă.

Metodica pregătirii, a efectuării temelor 
este diferită în funcție de conținutul și ca
racterul temei, de niveiui de pregătire al ele
vilor etc. In această privință nu există „re
țete", „șabloane“, cum de altfel acestea nu 
trebuie să-și găsească loc în întregul proces 
de instruire și educație. Practica școlară po
zitivă a desprins însă unele indicații con
crete care pot constitui un sprijin serios în 
activitatea elevilor.

Temele pentru acasă se pot împărți în două 
categorii principale : orale și scrise. Indife
rent de natura și caracterul temelor de aca
să, o cerință esențială ce trebuie respec
tată în pregătirea lor este aceea de a ține 
seama de gradul dificultății lor. O greșală 
pe care o face, majoritatea elevilor constă în 
aceea că ei își fac temele în ordinea oraru
lui, fără să țină seama de greutatea lor. Un 
fenomen destul de frecvent este acela că 
elevii încep tnunca de acasă cu efectuarea 
temelor mai ușoare, „considerînd că este ne
cesar un timp de adaptare“ pentru temele 
mai dificile. In felul acesta, efectuarea te
melor mai grele, care cer eforturi mari, este 
lăsată la sfirșitul pregătirii, cînd elevul este 
obosit și, deci, ritmul de muncă mai scăzut.

O altă greșală este aceea că unii elevi își 
fac întîi temele scrise, rezolvă problemele și 
exercițiile și apoi trec la studierea materia
lului teoretic, la învățarea lecțiilor. Un astfel 
de procedeu este profund greșit. Este știut 
faptul că temele pentru acasă decurg, în ge
neral, în mod organic din cunoașterea mate
rialului pentru temele orale. Temele orale, 
ca, de exemplu, să povestească conținutul 
lecției din manual, să răspundă la anumite 
întrebări, să memoreze în mod conștient re
guli, definiții, teoreme etc., condiționează 
aproape întotdeauna calitatea efectuării te
melor sorise.

Dar cum trebuie să se folosească elevii de 
manual în pregătirea lecțiilor și temelor ? In 
pregătirea lecției de acasă, elevii se limi
tează, adeseori, la lectura obișnuită din ma
nual, fără să aprofundeze cele citite și fără 
să le expună oral.

Calitatea cunoștințelor obținute printr-o. 
astfel de pregătire va fi slabă și va influența 
negativ asupra efectuării temelor. Din prac
tica școlară pozitivă, de pildă, în legătură 
cu studiul textului manualului de geografie 
de către copiii de vîrstă școlară mai mică, 
se desprind astfel de indicații: citește toată 
lecția din manual, cu voce tare, folosind 
harta și ilustrațiile ; împarte lecția în frag
mente logic închegate și intitulează-ie; ci
tește lecția a doua oară. în gînd, pe frag
mente ; după pitirea fiecărui fragment, în
chide cartea și povestește ce ai citit; poves-chide cartea și povestește ce 
tește bucata în întregime.

Cele spuse cu privire la 
din manualul de geografie 
pentru alte obiecte, ca istoria, științele na
turii etc. Această cale parcurge însăși eta- 
illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

Sfatul profesorilor

studierea lecției 
sînt valabile și
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pele gîndirii analitico-sintetice, folosită și 
în procesul predării.

In legătură cu rezolvarea unor probleme 
de aritmetică din manual : să citească pro
blema cu glas tare ; să se gîndească la da 
tele ei, să repete datele fără manual ; să-și 
îndrepte atenția asupra a ceea ce se cere să 
fie aflat.

Studierea de către elevi a lecției din ma
nual înseamnă de fapt deprinderea lor cu 
sezisarea ideilor esențiale, cu sistematizarea 
cunoștințelor expuse. Elevii trebuie să se 
obișnuiască treptat să-și alcătuiască planul 
lecției pe care o învață. In acest sens, un 
ajutor important și un exemplu de urmat 
este însuși planul expunerii de către profesor 
a lecției in clasă.

Referindu-ne la importanța studierii siste
matice a textului din manual, atragem aten
ția asupra unei situații care se întîlnește în 
practica unor elevi: aceea de a învăța;pe de 
rost, mecanic, conținutul lecției. Un aseme
nea mod de învățare deficitară dă uneori 
elevului falsa impresie că el cunoaște lecția 
și, deci, i se pare nejustificată aprecierea ne- 

vreodată discutată în adunare a- 
titudinea lui de utemist și elev ?

— Nu, am renunțat. Foarte 
multe lucruri nici nu le-am cu
noscut. Dacă nici tovarășul diri
ginte. nici profesorii, nici tova
rășul director n-au reușit să-l facă 
să înțeleagă că greșește, noi ce-am 
fi putut face ?

Am discutat și eu dirigintele 
clasei a X-a B în care învață 
Bobocea și cu secretarul U.T.M. 
al acestei clase și cu peda
gogul internatului. Toți sînt de 
părere că elevul Gună și priete-

Un spectacol reușit
La Școala medie nr. 25 din 

Capitală își desfășoară activi
tatea cercul dramatic „Aristide 
Demetriad“. De curind pe 
scena Teatrului Național 
urcat, timide, tinerele

au 
artiste 

amatoare ale școlii bucureștene 
care au prezentat in fafa spec
tatorilor basmul în versuri 
„Trandafirii roșii" de Zaharia 
Bîrsan.

In fotografie: aspect din 
timpul spectacolului.

să simtă răspunderea de a inter
veni.

Să ajungi la 16 ani, să știi pre. 
cis că depinzi de un om iar omul 
acesta este mama ta, care mun
cește din greu, singură, dorindu-ți 
ție, fiu, o viață omenească, dem
nă, și să-i nesocotești conștient, 
fără remușcări strădania — aceas 
ta nu este o faptă care poate fi 
rezolvată prin observații și nici 
măcar numai prin eliminare.

Să fii elev, să fii utemist, să 
vezi că în jurul tău colegii învață, 
oamenii muncesc, toți sînt și vor 
să fie utili acestei societăți, demni

capul rușinat și să nu-1 ridice de- 
cît în momentul în care nu i s-ar 
mai putea aduce nici o acuzație. 
Dar — acest veșnic dar — diri
gintele, profesorii, mama, organi
zația U.T.M. n-au fost nici cate
gorici și nici pedagogi.

Nu-i admis unui diriginte, unui 
pedagog cu experiență să recurgă 
la minima rezistență, să fie mul
țumit că vina pentru faptele unui 
elev n-o poartă el, ci familia, în 
cazul nostru o mamă. Noi, dim
potrivă, credem că greșala cea 
mai marc aparține dirigintelui, 
profesorilor lui Gună, colectivu-

gativă a profesorului 
atunci cînd, examinat, 
el dovedește o însuși
re mecanică a mate
rialului. Se desprinde, 
deci, necesitatea ca 
elevii— pe crice treap
tă de vîrstă școlară

s-ar afla — să se obișnuiască să învețe în 
mod conștient, să desprindă ideile principale 
ale textului citit, pe care să le poată reda 
apoi.

Succesul muncii independente de acasă a 
elevilor in pregătirea temelor depinde și de 
condițiile in care lucrează ei acasă, de regi
mul lor zilnic de muncă. Elevii trebuie să se 
deprindă să lucreze întotdeauna la ore fixe, 
să alterneze în mod rațional munca cu odih
na, să prețuiască fiecare minut, să-și organi
zeze cu sprijinul părinților un loc al lor de 
muncă.

0 problemă asupra căreia se poartă dis
cuții este aceea dacă pregătirea lecțiilor și 
a temelor pentru acasă trebuie făcută în ziua 
în care ele au fost date sau în ajunul lec
ției următoare.

Practica școlară ne arată că pregătirea 
acestora numai în ajunul lecției, nu dă ace
leași rezultate pozitive ca în cazul cînd 
elevii încep să și le pregătească chiar din 
ziua în care s-a făcut predarea. Trecînd prea 
mult timp pînă la pregătirea temei, elevii 
uită adeseori unele părți din conținutul lec
ției ce li s-a expus în clasă, ceea ce necesită 
o muncă in plus. Pe de altă parte, revăzind 
materialul chiar în ziua predării lui, elevii 
au posibilitatea să-și dea mai bine seama 
de ceea ce au reținut din expunerea profe
sorului, în ce măsură tema în ansamblu le 
este mai clară, să-și pună la punct notițele, 
să se gindească asupra materialului ajutător 
care le este eventual necesar pentru a se 
pregăti mai temeinic.

In ceea ce privește efectuarea temelor 
scrise există situații diferite, Eie trebuie re
zolvate in mod deosebit in funcție de cm- 
ținutul și caracterul temelor, de particulari
tățile de vîrstă ale elevilor.

Cînd elevii sînt mai mici și ar putea even
tual să uite indicațiile date de profesor sau 
învățător cu privire la modul de efectuarea 
temei scrise, aceasta trebuie îndeplinită chiar 
în ziua predării. Același lucru este posibi, si 
la clasele mai mari, cînd tema dată nu ri
dică probleme deosebite, nu cere un timp mai 
îndelungat de prelucrare a aspectelor ei prin
cipale. Sînt cazuri, de pildă, cînd pentru 
efectuarea unei compuneri, a unul referat sau 
lucrări practice, elevul trebuie să meditez 
mai mult,, să consulte și material auxiliai 
etc.. ceea ce, evident, presupune eforturi mai 
susținute și timp mai îndelungat.

Iată cîteva aspecte principale legate de 
pregătirea de către elevi a temelor pentru 
acasă care, desigur, nu epuizează complexi
tatea acestei probleme. Elevilor trebuie să 
le fie însă clar faptul că de calitatea pregă
tirii lor independente, de sistemul muncii de 
acasă depinde în foarte mare măsură nu nu
mai reușita lor Ia învățătură, ci și posibili
tatea rezolvării cu succes a sarcinilor vii
toare de Studiu.

Decenu-și respectă elevul
Oună Nicolae
mama,organizația și școala?
nul său Bobocea sînt elemente cu 
care greu se mai poate face ceva.

★
Ancheta noastră își avea 

obiectiv precis : să vadă 
ceî * “ * * 
ganizâția 
conlucrat pentru a 
nifeslările dăunătoare din 
unui elev, dacă au procedat bine 
și Piai ales au perseverat în a- 
ceasta direcție. Fiecare în parte a 
greșit însă. Alăturate, aceste gre
șeli au devenit grave. Gună nu 
era un oarecare elev, un elev că
ruia îi place să săvîrșeâșcă o șotie 
copilărească, din amuzament copi
lăresc. Gravitatea faptelor lui a 
fost recunoscută unanim și deci, 
unanim, toți factorii ar fi trebuit,

un 
dacă 

■i trei factori — dirigintele, or- 
' ,ia U.T.M. și părinții — au 

înlătura uia- 
viața

și cinstiți, și tu să ignorezi totul 
și pe toți cei ce te înconjoară 
— nici astea nu sînt fapte care 
pot fi înlăturate spunîndu-i într-o 
oră de dirigenție, lui Gună, că 
nu-i bine ce face.

în viața elevului Gună Nicolae 
trebuia să fie provocat de mult un 
șoc puternic, care să determine, 
poate nu o schimbare bruscă, dai 
o schimbare, un sever proces de 
conștiință. Și dirigintele, și profe
sorii. și mama, și organizația 
U.T.M. trebuiau să fie categorici, 
mult mai categorici, severi, să ac
ționeze deodată. în jurul lui Gună 
și a prietenului său trebuia făcut 
un caz, un caz al școlii. Să fi vă
zut că sînt ațintiți asupra lui ochii 
tuturor, să-l fi făcut să-și plece

lui, organizației din școală. Mama 
și-a încredințat copilul școlii, să-l 
formeze. E o femeie simplă, 
muncește pentru fiul ei, și 
n-a avut întotdeauna timp 
facă educația. Dirigintele, 
șui Octavian Mihalcea, 
că, din moment ee un elev este 
intern, școala îi devine casă, iar 
profesorii, mai ales dirigintele, pă
rinte, și încă un părinte obiectiv 
care nu-i înclinat să-i ierte nici o 
greșală fiului. Or. pentru Gună 
școala nu i-a fost casă, pentru că 
astfel ar fi reșpectăt-o; profesorii 
nu i-a-1 fost părinți, pentru că ast
fel ar fi fost mai severi cu el.

Poate spune un diriginte, un 
profesor cu experiență că nu a 
descoperit cauzele care l-au dus

care 
care 
să-i 

tovară- 
o știe. Știe

pe un elev al său la asemenea a- 
titudini ? N-are acest drept ; a- 
ceste cauze au reieșit clar din dis
cuție, sînt cunoscute. Trebuia 
numai acționat împotriva lor și 
îndepărtate. Dar acțiunile acestea 
au fost de moment, s-a procedat 
după sistemul pompieresc : cînd 
s-a întîmplat ceva, fiecare s-a sim
țit dator să-i atragă atenția lui 
Gună că „nu e bine“, ca, peste un 
efeas el să greșească din nou.

Cunoaștem faptele. No putem 
baza că schimbarea lui Gună de
pinde de voința lui — așa cum 
crede dirigintele ? Are Gună voin
ță ? A apelat cineva vreodată la 
această voință ? Cum ar putea de
pinde de voința lui cînd Gună nu 
și-a lămurit niciodată exact ce tre
buie să facă, ce se cere de la el, 
trăiește doar pentru micile lui sa
tisfacții obținute alît de ușor 
nedemn.

Știe Nicolae Gună de 
utemist. de ce^a devenit membru 
al unei organizații revoluționare, 
și care sînt răspunderile Iui? Nu. 
Gună nu este nici elev în înțelesul 
adevărat al cuvîntului, dar mi-te 
utemist. Aici nu i s-a lămurit vreo
dată exact acest lucru. Dimpotri
vă, a fost lăsat să creadă că, din 
moment ce are un carnet de 
membru în buzunar, se poate numi 
utemist fără nici-o altă obligație. 
Un secretar U.T.M. de clasă, un 
secretar /U.T.M. pe școală, un 
lectiv de utemiști se declară ne
putincioși în fața unui utemist și-l 
admit, fără nici o intervenție, în

ce este

co-

rîndurile lor, formal. După un an 
de repetenție un utemist să nu 
fie nici măcar odată pus în dis
cuția utemiștilor ? Să nu știe or
ganizația ce face în interpat, pe 
stradă, ce-1 preocupă ? în care 
principii ale statutului U.T.M. se 
încadrează această nepăsare ?

Școala și organizația U.T.M. 
și-au pus mari speranțe în cele 
două săptămîni de eliminare. M" 
îndoiesc înșă, că eliminareg v. 
determina schimbarea,. esențială 
din viața elevului Gună. Măsura 
aceasta trebuie împlinită cu exi
gență din partea tuturor. Să i se 
creeze în școală o atmosferă în 
așa fel îneît să-l țină tot 
sub tensiunea hotărîrii : 
să mă schimb. Și totodată 
sădească convingerea , că 
există și ceva bun, că 
predestinat să fie indiseiplinatul 
nr. 1 al școlii. Trebuie apelat toc
mai la trăsăturile bune care există 
în el, ajutat să-și descopere pa
siunile.

Totul ar putea începe de Ia o 
adunare generală pe școală, adu
nare la care să fie invitați profe
sorii și mama lui Gună. Tema de 
discuție : „Utemistul Gună Nico
lae — cum își respectă mama, 
titlul de utemist, de elev, cum se 
respectă pe el însuși“. Uteiniștii. 
profesorii, 
ultimă 
pentru 
devină

timpul 
trebuie 
să i se 

în cl 
nu este

rii, mama, vor hotărî, în , 
instanță, ce trebuie să facă 
ca elevul Gună Nicolae să 
un tînăr util societății.

LUCREȚIA LUSTIG



Ambasadorii muzicii romînești
Multe nopți, la ore tîrzii, stă

team lingi teleimprimator privind 
rîndurile oe se așterneau pe albul 
colii de hîrtie. Erau mesaje oe 
străbătuseră mii de kilometri pen
tru a ne vesti în cuvinte puține la 
număr însă emoționante triumful 
Filarmonicii din București. Dar 
mai ales cine poate să uite ovații
le din sala de concert din Stock
holm pe care le ascultam pe calea 
undelor ?

Povestea cineva că un academi
cian finlandez a mărturisit, că fi
larmonica bucureșteană i-a permis 
să descopere Romînia. N-a fost 
singurul care prin arta interpreta
tivă a luat contact cu țara noastră 
despre care poseda vagi cunoștin
țe geografice. „A fost o senzație, 
o sărbătoare muzicală de un fel 
cu totul neobișnuit“ — scria zia
rul suedez ,(stockholm Tidningen“.

In sfîrșit, îi avem din nou prin
tre noi pe cei ce au dus faima ar- 
tei noastre muzicale în U.R.S.S., 
Finlanda și Suedia. Ii ascultăm în- 
tr-o interesantă conferință de pre
să. Primul vorbește N. Minei, di
rectorul O.S.T.A. Aflăm cu acest 
prilej că acesta a fost cel mai 
lung turneu pe care Filarmonica 
l-a susținut de la înființarea ei. 
Cel mai lung și totodată cel mai 
răsunător. Vorbitorul referindu-se 
la acest turneu îl apreciază drept 
glorios. Afirmația nu ni se pare 
exagerată. Interpre.ții romîni au 
cunoscut un adevărat triumf.

Cu o consecvență de operator 
cinematografic dublată de pricepe
rea comentatorului, vorbitorul ne 
înfățișează filmul turneului. Pri
mul popas : Uniunea Sovietică. 
Concerte la Chișinău, Kiev, Mos
cova și Leningrad. Dragostea pu
blicului sovietic pentru interpreții 
romîni este notorie. De astădată ea 
s-a exprimat în forme emoționan
te. Muzicienii romîni au fost în
conjurați cu înțelegere, căldură și 
nesfîrșită admirație. Dacă numele 
maestrului George Georgescu era 
cunoscut publicului sovietic, în 
schimb apariția la pupitru a lui 
Mircea Basarab a fost o plăcută 
surpriză. Am ascultat cîteva citate 
din presa sovietică. Presa sovie
tică a fost o oglindă fidelă a reac
ției publicului. „O veșnică și ne
sfîrșită desfătare...“ caracteriza un 
ziar de specialitate din Moscova 
concertul filarmonicii bucureștene.

N. Minei povestește că cineva îi 
spusese înainte de a ajunge în 
Finlanda că un singur lucru este 
pe lume mai rece ca publicul din 
țările nordice : critica muzicală. 
Un asemenea avertisment nu putea 
să fie decît izvor de emoții. 
Insă aceste emoții s-au risipit 
chiar de la primul concert. Pu
blicul dovedea un entuziasm greu 
de imaginat la nordici. „Izbucniri 
de temperament sudic" — carac
teriza un critic finlandez atitudi
nea publicului din Helsinki față 
de muzicienii romîni, Dar critica 
muzicală cu răceala ei tradițio
nală ? Ascultăm din nou citate 
din ziare. O veritabilă revistă a 
presei. Sînt cele mai convingătoa
re mărturii. Să procedăm de aceea

„Această orchestră este excelentă, 
da, este splendidă, fiecare a con
statat aceasta cînd orchestra a 
concertat luni seara... Un tînăr a 
cântat la vioară atit de perfect în
ot a trebuit să dea două bisuri. 
Numele său este Ion Voicu și el 
o dovedit că ESTE UN GENIU 
AL VIORII... EL VA DEVENI 
UNUL DIN CELE MAI MARI 
NUME IN DOMENIUL MUZI- 
Cil".

„Stockholm Tidningen“ (Stock- 
holrn) : „Ovațiile au îmbrăcat o 
formă sudică, publicul aplaudînd 
cu frenezie, strigînd și bâtînd din 
picioare“.

I-am ascultat după aceea vor
bind pe dirijorul Mircea Basarab, 
pe violonistul Ion Voicu și pe 
prim concertmaistrul Alexandru

>:'s

Utemista Teodora Preda de 
la fabrica „Pavel Tcacenco“ 
din București este fruntașă în 
producție.

Ambasadorul Republicii 
Populare Romîne în Egipt 
și-a prezentat scrisorile 

de acreditare
CAIRO 12 (Agerpres). —
La 11 februarie tov. Constan

tin Stănescu. ambasadorul extra
ordinar și plenipotențiar al R. P. 
Romîne în Egipt, și-a prezentat 
scrisorile de acreditare preșe
dintelui Republicii Egipt, Gamal 
Abdel Nasser.

La ceremonie au fost de față 
Mahmud Fawzi, ministrul Afa
cerilor Externe al Egiptului, Aii 
Sabri, ministrul de stat pentru 
Afacerile președintelui republicii. 
Au fost 
membri 
Cairo.

După
de acreditare, președintele Nasser 
s-a întreținut cordial cu amba
sadorul Constantin Stănescu.

de asemenea prezenți, 
ai ambasadei R;P.R» la

prezentarea scrisorilor

Erată
In ziarul cu nr. 2725 s-au stre

curat cîteva greșeli de tipar. Titlul 
articolului din pagina 1, coloanele 
7 și 8 se va citi corect: „Intîlni- 
rile candidaților F.D.P. cu alegă
torii prilejuesc dezbaterea proble
melor obștești“. Primul subtitlu al 
articolului „Filmele săptămînii" 
se va citi corect: „Femeia depu
tat“. Numele din rîndul 14 din 
prima coloană a materialului „So
lemnitatea unor decorări" din pag. 
III se va citi corect: Vasile Vîlcu.

la relatarea cîtorva aprecieri ale 
ziarelor finlandeze și suedeze.

„Maakansa“ (Helsinki): „Acea
stă orchestră de 110 oameni a cîn- 
tat exact, cu claritate, cu perfec
țiune artistică. Nu degeaba a fost 
comparată cu orchestrele de elită 
din marile centre muzicale euro
pene“.

„Uusi Suomi“ (Helsinki) : „Este 
greu să-ți dai seama care din ur
mătorii trei factori au făcut din 
concertul de ieri seară SENZA
ȚIA STAGIUNII MUZICALE t 
orchestra Filarmonică din Bucu
rești — ea însăși, dirijorul ei 
George Georgescu sau solistul, 
violonistul Ian Voicu. Colegul

• Triumfalul turneu al Fi- r____ __ __ ____ _______
larmonicii în U.R.S.S., Fin- Teodorescu. Modești, ei au depă- 
landa și Suedia • Cînd nor
dicii au temperament... su

dic • O revistă a presei

meu, H. A. scria după primul 
concert că TREBUIE NOI SU
PERLATIVE DAT FIIND CĂ EL 
LE-A EPUIZAT PE ALE SALE. 
Dar ce noi cuvinte să mai găsești 
noaptea tîrziu“?

„Kansan Uutiset“ (Helsinki) t 
,(Solistul concertului, Ion Voicu, a 
demonstrat în Simfonia spaniolă 
de Lalo că este UNUL DIN CEI 
MAI MARI VIRTUOȘI AI VIO
RII DIN ZILELE NOASTRE“.

„Turun Sanomat“ (Turku): 
,(Printre cei 110 membri ai or
chestrei, L-AM 
«PAGA N INI 
MAGICIANUL 
VOICU“.

„Turun Păivălehti" (Turku) : 
„Temperamentul tînărului virtuos 
Mircea Basarab a știut să anime 
patosul întregii orchestre care a 
arătat cu o căldură captivantă tot 
ceea ce este frumos și caracteris
tic muzicii romînești“. 'x-'

„Dagens Nyheter“ (Stockholm) t

ÎNTILNIT PE 
AL ROMINIEI», 

VIORII, ION

nat impresii, au vorbit despre e- 
moțiile și bucuriile pe care le-au 
încercat, despre faptul că succe
sele lor aparțin patriei care le-au 
creat condițiile necesare pentru a 
duce faima artei romînești peste 
hotare. Spunea Ion Voicu că a- 
precierile elogioase îi produc o 
mare bucurie dar îi creează și o 
mare obligație : aceea de a nu 
dezamăgi în viitor.

Cum era și firesc, turneul Fi
larmonicii a stirnit un mare in
teres față de muzica romînească 
și interpreții ei. Încă în timpul 
turneului, muzicienii romîni au 
primit numeroase propuneri pen
tru noi concerte în viitoarea sta
giune. Este interesant că în ace
lași timp există o mare dorință 
de a cunoaște creația muzicală 
romînească. Posturile de radio 
Helsinki și Stockholm au solicitat 
la București înregistrări chiar în 
timpul triumfalului turneu în ță
rile nordice.

Filarmonica a fost un demn am- 
băiâadr al artei romînești. I se 
cuvine recunoștința noastră.

EUGEN1U OBREA
IO u >

---------------------------------------  
i? ini-

-tb

utemiștii din colectivă ?
(Urmare din pag. l-a)
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fi fost vorba și de roadele muncii 
lor.

De ce în fața acestei 
tuații organizația U. T. M. 
a luat atitudine ? De ce 
au fost trași la răspundere
cei utemiști care fug de răspun
dere, care nu pun umărul cu toa
tă tragerea de inimă la ridicarea 
economică a gospodăriei lor?

Lucrurile acestea se datoresc 
faptului că tinerii colectiviști din 
Cistei nu sînt antrenați de către 
organizația de bază U.T.M. în 
gospodărirea treburilor în colec
tivă.

cu

■
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■ •

Organizația de bază U.T.M. (se
cretar : tov. Cornel Nagy) nu s-a 
preocupat să cultive în rîndul ti
nerilor simțul de adevărat gospo
dar al averii obștești a colec
tivei, să le dezvolte inițiati
va în scopul îmbogățirii colecti
vei și să-i îndrume pe tineri spre 
domeniile de activitate cele mai 
rentabile ale gospodăriei. De alt
fel întreaga activitate politico-e- 
ducativă în rîndul tinerilor co
lectiviști din Cistei este slabă. 
De fapt nici nu-i de mirare că ac
tivitatea organizației de bază 
U.T.M. este ruptă de munca gene
rală a gospodăriei. Secretar al 
acestei organizații de bază U.T.M. 
a fost ales un tovarăș care nu lu
crează în gospodărie ci... la Blaj, 
ea muncitor feroviar.

Urmările greșelii săvîrșite
ani în urmă i-au învățat pe co
lectiviștii din Cistei să prețuiască, 
ferma zootehnică.

în consecință, ei au hotărît 
refacă 
chiar 
planul 
nul 1958 se prevede cumpărarea a 
10 vaci de lapte, 15 scroafe 
prăsilă, sporirea numărului de oi, 
etc. Greșeala de atunei este 
cale să se îndrepte. Este de da
toria tinerilor colectiviști să-și 
aducă și ei contribuția la reme
dierea acestei situații, să acorde 
toată atenția dezvoltării fermei 
zootehnice, muncind chiar la 
la crescătoriile de animale.

Se cere din partea comitetului 
raional U.T.M. Alba Iulia să cu
noască și să ajute în mod compe
tent activitatea acestei organizații 
U.T.M., s-o orienteze spre cele 
mai importante probleme ce se 
ridică în activitatea de producție 
a gospodăriei.

ferma zootehnică, 
s-o și dezvolte.
de producție pe

să 
ba 
In
a-

de

pe

Tinerii ele vi ai Școlii de exploatare C.F.R. urmăresc documente ale luptei 
eroice a ceferiștilor din februarie 1933, documente expuse în expoziția din clubul 
C.F.R. „Grivița Roșie“. Foto: D. F. DUMITRU

CUPA SPERANȚELOR“

TINERETUL - sprijin acflv 
al sfaturilor populare

8
8

De multe ori scrisorile cores
pondenților voluntari m-au în
demnat să pornesc cu gîndul 
prin satele și orașele patriei, pe 
acolo pe unde faptele povestite 
s-au petrecut ou adevărat. Scri
soarea lui Constantin Enea m-a 
purtat pe meleagurile ieșene. In 
miezul zilei m-am oprit la Muț
ea, o comună ca multe altele 
din raionul Pașcani. Drumul pe 
care l-am parcurs pînă aici, a 
trecut prin multe sate, dar mi 
s-a părut relativ scurt. Cînd ai 
tovarăș de drum un povestitor 
ca Constantin Enea nici nu știi 
cînd se scurge timpul.

Socotit pe vremuri „o haltă 
de ajustare“ pentru cei ce călă
toresc spre Tg. Neamț, satul cu
noaște azi o animație deosebită. 
„Moțcanii“ sînt oameni harnici, 
pricepuți, plini de drago
ste pentru comuna lor. Și 
mai cu seamă, gospodari. 
Cît despre tineri...

Elisabeta Dascălu, Ane- 
ta Buzdugan sau Zaharia 
N. Gheorghe sînt fruntașii 
colectivei și primii în ac
țiunile inițiate de sfatul 
popular comunal. Despre 
aceștia, precum și despre 
Alexandru Apostol, Costi
șă Drug, Constantin 
bincă, Maria Chircea, 
talia Amihăchioaiei și 
spre mulți alți tineri 
podari din Moțca, 
povestit, spre seară, tova
rășul Tudorache Buga, președinte
le comitetului executiv al sfatului 
popular comunal. El ne-a vorbit 
despre faptele lor, despre spri
jinul pe care l-au dat la con
struirea celor trei poduri mari 
și a celor nouă podețe. Cu a- 
jutorul tinerilor din comuna au 
fost săpați 3 km. de șanț, ar fost 
transportați peste 40 metri cubi 
prundiș care, apoi, au fost îm
prăștiat pe o lungime de peste 
7 km de drum.

★
De la Pașcani la Timișoara e 

o cale destul de lungă. Dar ple- 
cînd cu gîndul alături de scri
soarea corespondentei voluntare 
Ana Bogdan, filatoare la uzine
le textile Timișoara, el se par
curge în cîteva minute.

— Iată, îmi arată tovarășa

Bogdan. Priviți aleea Dimitria- 
de ! Credeți că așa arăta ea 
înainte ? Nicidecum ! 4500 ore 
de muncă voluntară au efectuat 
tinerii noștri. Numai Constantin 
Bălteanu a lucrat 245 de ore. 
Și, ca el, Dumitru Suciu, Marin 
Pînzan, Elena Coslea și... — aici 
corespondenta noastră s-a îmbu
jorat — Ana Bogdan (adieă ea 
n.n.) au făcut sute de ore de 
muncă voluntară.

— Numai la alee ați lucrat? 
— am intrebat-o mirat.

— Ba nu, și la amenajarea 
unor parcuri. Și după o pauză: 
Era să uit : astă-toamnă la che
marea sfatului popular al ora
șului Timișoara sute de tineri 
au contribuit la strîngerea 
coltei 
șinora

re-
pe ogoarele G.A.S. 
Becicherecu Mic.

de
fi

oooooooooooooooooooooosoooooooo  ̂
de le „23 August“. Nicolae 8 
Nenu, David Oance«, Dumitru 8 
Buruleanu, Constantin Giurgea. 8 
Petre Aldea, Virgil Pitea, Pe- g 
tre Nicolae, Elena Diță și 8 
mulți alții așteaptă cu nerăb-1 
dare — ca o răsplată bineme- g 
ritată — să ocupe primele 8 
locuri în sală la primul spec-8 
tacol care se va da în Casa de g 
cultură a raionului 23 August. 8 
Urîndu-le să-și îndeplinească? 
cit mai repede dorința, m-amg 
îndreptat grăbit spre Galați. 8 
Mă aștepta nerăbdător cores-1 
pondentul C. Storeștcanu. g 

— De data aceasta — mi-a 8 
zis el — vreau să vă prezint 8 
o tînără lucrătoare în sfatul g 
popular al raionului Galați. 0 8

8
8 

or-8 
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părea?

a revenit schiorilor francezi
POIANA STALIN (de la trimisul nostru). — 

„Cupa Speranțelor“ a fost cucerită după 4 zile de 
aprigă dispută, de speranțele schiului francez. Pose
sorii prețiosului trofeu s-au comportat foarte bine in 
toate cele 3 probe ale competiției. Ei au justificat 
astfel pe deplin renumele de care se bucură, dove- 
dindu-se a fi o veritabilă echipă națională secundă 
a Franței.

Finiful, respectiv proba de coborîre, disputată 
miercuri pe pirtia din Valea Lupului, le-a adus o 
nouă victorie: primele 3 locuri în clasamentul indi
vidual al probei cucerite prin Georges Duvillard, 
Louis Falliguet, Robert Fourgerousse fi locul de 
onoare în clasamentul pe țări. Ce-i drept, drumul 
spre victoria finală a fost ușurat de absența schiori
lor austrieci care au renunțat la ultima probă ne- 
voiți fiind să se întoarcă mai devreme în patrie 
pentru a participa la campionatele naționale.

în proba de coborîre, ca și în celelalte, cei mai 
apropiați adversari ui schiorilor francezi au rămas 
tot tinerii schiori romîni. Ion Zangor. care dumi
nică s-a clasat pe loctd. 3 în proba de slalom special, 
a reușit astăzi o performanță asemănătoare. El n-a 
fost întrecut decît de primii 3 francezi reușind să 
ocupe astfel locul 4. O comportare meritorie a avut 
Cornel Tăbăraș care s-a clasat pe locul 6-7 și de ase
menea Dan Focșăneanu clasat pe locul 8. Gh. Bălan 
a suferit si în această probă un accident în urma că
ruia a ieșit din luptă.

Pentru tinerii schiori romîni 
participarea la ..Cupa Speranțelor“ 
a însemnat un bun prilej de afir
mare, acesta fiind de fapt primul 
concurs internațional din anul a- 
cesta. Ei au înfruntat schiori de 
valoare care au compus reprezen
tativele Franței și Austriei cu care 
în momente dificile au luptat de 
la egal la egal.

întrecerea celor mai tineri schi
ori a constituit în afara strìngerli 
legăturilor de prietenie un minu
nat prilej de verificare a potenția
lului și capacității de luptă pen
tru viitoarele concursuri ale ac
tualului sezon.

VASILE RANGA

înainte de despărțire. 
Bogdan mi-a zis: „Veniți 
noi Ia primăvară, să

pe la 
vedeți 

parcurile înflorite ale Timișoa
rei. Cu toții știu că la î 
musețarea multora dintre 
sute de tineri au lucrat cu 
goste și pricepere.

★
Scrisoarea tehnicianului 

ian Bădulescu ne poartă acum 
printr-unul din cartierele Capi
talei. Privim pereții încă roșii 
ai noii Case de cultură a ti
neretului din raionul 23 Au
gust. Zile de-a rîndul, zeci de 
tineri au venit aici și au să
pat la fundație, au strîns mo
lozul de la intrare, au depozi
tat cărămizile și materialul 
lemnos. Aici s-au cunoscut mai 
bine laminoriștii de la „Repu
blica“ cu cazangiii și lăcătușii

^ooooocoooooooooooooooooooooooooooooooooooooococ»cx>oooooooooo-^cooooooooooooooooooc»oor^  
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înfru- 
ele, 
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Penultima rundă a campiona
tului unional de șah a fost mar
cată de rezultate surpriză, în 
care unuj din principalii favoriți, 
Boris Spasski, a suferit o grea 
înfrîngere în fața lui Kotov. pier- 
zînd șansa de a mhi concura la 
primul loc. Obținînd o nouă vic
torie, de data aceasta în fața lui 
Gipslis, campionul de anul trecut 
Mihail Tal, și-a mărit considera
bil șansele de a-și păstra titlul. 
Zvlarele maestru Petrosian a evi
tat riscurile jocului la cîștig in 
partida cu Boleslavski, dar r.emj- 
ra realizată în această rundă 11 
dezavantajează. Krogius a cîști- 
gat la TaimandV și Toiuș la Kor- 
cihoi.

înaintea disputării partidelor 
întrerupte a ultimei runde, Pe
trosian se află pe primul loc cu 
Îl1,2 puncte, urmat de Tal cu '1 
puncte, o partidă aminată și una 
întreruptă. Spasski are 10’ a 
puncte, iar Bronstein 10 puncte și 

partidă întreruptă.o

Primele jocuri 
internationale de fotbal 

ale echipelor noastre 
fruntașe

In primele zile ale lunii mar
tie, echipele de fotbal bucurește- 
ne, C.C.A. și Progresul vor sus
ține primele meciuri internațio
nale ale anuiui. După cum s-a 
mai anunțat, la 1 martie, la So
fia, echipa C.C.A. va întîlni for
mația Lewskl. La 5 martie se va 
desfășura 1« București Jocul din
tre Progresul București și Voivo- 
dina Novi Sad.

In locurile unde odinioară

Plinea era stropită 
cu țiței și lacrimi

Hunedoara de azâ
apogeul unei deveniri milenare OD

cheamă Tomaida Șorcaru.
★

La cercul politic al 
ganizației U. T. M. r 
cadrul Sfatului populari 
raional Galați 
tocmai cînd 
cursanți părăseau 
Un tovarăș, care 
mai puțin grăbit m-a sfă-| 
tuit să plec în satul Piscu. 8

— Așa ne-a anunțat 8 
propagandista noastră | 
Tomeida, că pleacă în sa-8 
tul Piscu.

N-am putut merge pînă | 
acolo dar peste cîteva 8 
zile la sfat, la o ședință,? 
învățătorul din satul Pis-1 
cu, tov. Ion Șerbu îți 8 

raportul. Și deodată, am 8 
tresărit. Spunea : „Mulți afir- 8 
mă că dacă cercul agro-zooteh- g 
riic la care am fost lector, — 8 
cerc la care veneau să învețe 8 
peste 30 de țărani muncitori — | 
a fost declarat fruntaș pe țară, 8 
aceasta mi s-ar datora mie. Eu 8 
cred că se datorește în aceeași | 
măsură și tovarășei To-maida 8 
Șorcaru, spiritului ei organiza- 8 
toric, și răbdării cu care-i con- g 
vingea pe oameni".

Poate că aș fi uitat toate a- g 
cestea dacă, recent, cetățenii 8 
din circumscripția electorală 8 
rațonală din comuna Braniștea g 
n-ar fi propus-o drept candi- 8 
dat în alegerile de deputați în | 
sfaturile populare.

„Tovarășa Șorcaru — spunea 8 
cineva — a fost îndrumătorul 8 
cultural în toate ce’.e patru ano- | 
timpuri; arșița soarelui, ploaia | 
și viforul nu au speriat.o. De 8 
era praf sau noroi, drumurile ? 
trebuiau străbătute, munc^ tre-1 

_ buia dusă. Nu credem să fie 8 
8 sat în acest raion în care să 8 
| nu fi înjghebat sau să nu se ii | 
8 îngrijit de o echipă artistică. 8 
8 Dacă echipa artistică din sa-8 
| tul Vameș, a fost premiată pe g 
8 țară în 1955, e fără îndoială și " 

meritul ei.
8 
8 
8

citea

(Urmare din pag. l-a) 
mină“ nu ținu seama de cele 
petrecute cu rafinăria vecină, 
„Orion". La 30 ianuarie dădu și 
ea avize de concediere. Comite
tul de acțiune îi chemă pe mun
citori la luptă și direcția fu sili
tă să accepte revendicările aces
tora. Victoria îi însufleți și pe cei
lalți petroliști. La „Romîno-Ame- 
ricană“ sirenele rafinăriei sunară 
prelung, vestind începerea grevei. 
Intrară în grevă și muncitorii de 
la „Astra Romînă“, „Orion“ și 
„Unirea". împotriva lor fu adusă 
armata.

La cîteva zile după aceea, bur
ghezia, prin guvernul Vaida, în
cepu atacul și împotriva ceferiști
lor deîfla „Grivița“. Exploatato
rii se amăgeau că pentru munci
tori soareie nu va mai străluci 
niciodată.

1958
In sudul orașului Ploești se ri

dică în bătaia soarelui instala
țiile Rafinăriei nr. 1 — odinioa
ră ale societăților „Astra Romî
nă“ și „Orion". Sînt mulți ti
neri aici. Dorința lor de a 
noaște trecutul de luptă al 
troliștilor a fosf satisfăcută. Co
mitetul U.T.M. a organizat re
cent cîteva întilniri cu activiști 
ai mișcărij muncitorești din vre
mea ilegalității electricianul Ion 
Nicolescu și laborantul Ion fie
rea, care au prezentat tinerilor 
lecțij ale istoriei trăită prin luptă 
și jertfă.

Paralel cu asta Ia stația de 
radio-amplificare se citesc frag
mente din lucrările care descriu 
luptele ceferiștilor și petroliștilor, 
ca și 
cestei

cu- 
pe-

versuri închinate eroilor a- 
lupte.

★
cunoscut la Rafinăria nr. 1 
fapte ale tinerilor de azi,

(Urmare din pag. l-a)

prinde suh tavanul unei singure 
hale cinci terenuri de fotbal, nea- 
vînd egal în țară, ca mărime, de- 
cit uriașa construcție de la Ro
man. Inchipue-și oricine cum arăta 
Hunedoara, în 1956, de pildă, 
cînd se construia în același timp 
furnalul cel mare, secția chimică 
de la cocserie, noua oțelărie și 
blumingul, iar toate camioanele și 
utilajele grele (tractoare, screpe- 
re, escavatoare) circulau spre șan
tiere, încrucișîndu-se pe străzile 
orașului.

Adăugați la această imagine, si
lueta imensă a combinatului side
rurgic, care domină una din ză
rile orașului, afirmîndu-și existen
ța prin nouri de aburi și fum, prin 
flăcări și trepidații care n-au ni
ciodată liniște. Înconjurat de șan
tiere, încrucișîndu-se cu aceastea, 
colosul continuă să fabrice fontă 
și oțeli într-un ritm nemaipome
nit altădată, sincronizindu-și acti
vitatea cu pulsul întregii Hune- 
doare. Imensa hală a oțelăriei, cu 
focurile ei incandescente, cu po
durile rulante care-i cutremură 
tavanul, se zbate ca un gigant nău
cit de eforturile la care o supune 
omul, căruia i se par prea mici 
uneltele rămase din capitalism. 
Totdeauna în istoria ei Hunedoara 
s-a dezvoltat in umbra războiului. 
Astăzi, pentru prima dată, efortu
rile ei supreme sînt legate de ideea 
păcii, construcției, a frăției, fapt 
care însuflețește pe oameni. Din 
oțelul ei se fac tractoare, șine de

un

cale ferată, unelte de muncă, ce 
servesc la construirea socialismu
lui în patrie, sau sînt exportate, 
ducînd faima industriei noastre 
tinere, deci și a Hunedoarei, pînă 
departe.

Chiar și Castelul Huniazilor, în
cremenit de veacuri pe stînca lui, 
a fost atras în procesul general 
de prefacere, in 1956 a luat fi
ință în curtea lui interioară
șantier zgomotos, cu lucrători, cu 
depozite de scînduri și nisip, 
birouri de proiectare și adminis
trație. La 21 iulie, pentru prima 
dată în istorie (de cîte ori tre
buie repetată afirmația aceasta !) 
s-a aprins lumina electrică în tot 
Castelul Huniazilor. Fapt de senza
ție pentru întregul oraș. Dar cei 
care au privit în acea noapte în- 
tr-acolo așteptîndu-se la o minune 
de feerii au rămas decepționați. 
Din loc în loc pe uriașa umbră 
nu se vedeau decît luminile palide, 
ca niște luminări. Poate cu secole 
în urmă, o asemenea iluminație ar 
fi copleșit noaptea medievală, 
dar Hunedoara modernă, cu focu
rile ei orbitoare, cu cerul ei veș
nic incandescent, le dădea cu 
totul în umbră. Comparația e 
semnificativă. Gloria trecutului, 
oricît de mare ar fi, nu poate co
pleși Hunedoara contemporană.

In cadrul procesului dinamic de 
dezvoltare a Hunedoarei în care 
se ivesc la tot pasul lucruri noi. 
ori ce muncă, fie chiar simplă, 
devine un act de creație. Contra
dicțiile și greutățile temporare

cu

insă viața e

inerente unui proces atit de impe
tuos, sînt secundare și se elimină. 
Creația este esențială și ea 
afirmă, ca un ciștig spiritual de 
prim ordin, călind caractere 
conștiințe. Inginerii

se

F 
conștiințe. Inginerii constructori, 
majoritatea tinerei, n-au mai tur
nat fundații, nici n-au montat an
sambluri pe măsura unor coloși, 
ca cei edificați la Hunedoara. 
N-au exjstat profesii de aglome- 
ratorist, de sudori în plumb, de 
mecanici pe mașina de sarjare la 
cocserie, cărora să le zicem „mo
derne“ în comparație cu cele „cla
sice“ de jurnalist. sau lăcătuș. A 
ceștia n-au avut alt profesor decît 
propria observație și căutare. Mulți 
din ei, agricultori sau ciobani, deci 
complect străini de subtilitățile 
tehnicii, au reușit să intre în rit
mul veacului douăzeci. Educați de 
organizațiile U.T.M., tinerii s-au 
maturizat — au căpătat o conștiin
ță de clasă. Privesc ceea ce au 
înălțat și gîndurile le zboară spre 
ceea Ce vor construi în viitor. Pri
vesc ceea ce au înălțat cu mîinile 
lor și sînt hotărîți că de va fi ne
voie aceleași mîini vor apăra rodul 
lor. Țăranii au intrat în rîndul 
muncitorimii, ca personalități dis
ciplinate și conștiente. Iată în ce 
constă grandoarea Hunedoarei sub 
raport istoric, omenesc.

Creație a fost și munca oțeluri
lor care au dat Șarje rapide, sau 
elaborarea primei șarje la furna
lul cel nou de către oamenii care 
au trecut de la agregate mai vechi 
și mai mici. Creație a fost fi fa-

8 
8 

. ? 
* . 8

r Am răsfoit doar cîteva scriso 8 
| ri. Dar cîte rt-am aflat din cu- ) 
" prinsul lor ? Și dacă am lăsat 8 

și unele lucruri pe dinafară, 8 
vă promit, dragi cititori, că la o g 
„călătorie“ viitoare le voi ală- 8

8 tura noilor știri ce vor sosi de g 

la colaboratorii noștri cei mai | 
apropiați — corespondenții vo 8 

luntari. g
I. ISAIIA 8 

dorea pe, care, o reprezintă. Deși- Șooooooocooocooooooooco -ooooocooooooocoooc?

bricarea cocsului romînesc din căr- g 
bunele de la Lupeni sau construc- g 
țiu noului Oraș Muncitoresc de la 8 
poalele Chizidului, care a cerut | 
arliitecților rezolvarea unor pro- 8 
blente inedite de urbanistică și 8 
de repartiție a ansamblurilor. Pes- g 
le tot ar fi trebuit să se repete 8 
fraza: „pentru prima dată în isto- 8 
rie“, cu toată greutatea și răspun- g

Am 
multe 
demne de urmașii petroliștilor a- 
nuluj 1933. In ultimele zile au 
fost luate sub patronajul tinere
tului un număr de trei instalații. 
Responsabilul instalației de fa
bricarea benzinei de extracție, 
Nicolac Stan, nu are decît 20 de 
ani. Dar cîte lucruri n-au săvîr- 
șit tinerii conduși de el? In ju
rul instalației erau înainte mor
mane de fier vechi și gunoaie. 
Tinerii au înlăturat totul și au 
cărat aici pămînt fertil. După 
o seară de muncă au apărut alei 
și ronduri de flori. Dar băieții 
aveau pretenții mari: un parc. 
Pentru aceasta au plantat 200 de 
copaci, arbuștj și trandafiri, au 
instalat două fîntîni arteziene. 
Ți-e mai mare dragul să te odih
nești aici și mai ales să lucrezi 
într-un asemenea mediu.

Nu întotdeauna 
veselă...

Intr-o zi, la un 
lichefiate s-a rupt 
ventil. Gazele, în 
au început să năvălească afară. 
In apropiere se aflau două cup
toare. Din clipă în clipă se pu
teau aprinde și... urmarea e lesne 
de închipuit.

Dar aici muncesc tineri îndrăz
neți, crescuți de organizație, care 
nu pot sta cu brațele încrucișate 
atunci cînd este in joc averea so
cialistă. Primii au sosit inginerii 
Emil Perescu și Nicolae loanesi. 
A mai venit apoi și un muncitor 
distiiator. Intr-o clipă și-au dat 
seama de pericol. Dar cum să 
intervină? Din pricina gazelor ră
cite, în jurul vasului pe o dis
tanță bună „sufla crivățul“ și 
domnea înghețul ca într-o noapte 
polară. Doi dintre ei intrară in 
zona periculoasă, în timp ce al 
treilea supraveghea de-a lungul 
instalației evacuarea gazelor.

Pericolul exploziei fu înlăturat, 
dar oamenii aceștia rămaseră sin
guri; din rafinărie care s-au ales 
cu cite o degerătură în această 
iarnă blîndă...

Firește, nu toți tinerii au pri
lejul să săvîrșească acte de ero
ism. împrejurări de acest fel se 
ivesc destul de rar. Există însă 
la rafinărie un eroism ai muncii 
de zi cu zi.

De pildă, instalația D.A. 2, 
intrată în revizie, a fost redată 
producției cu 27 de ore înainte 
de termen. 27 de ore e oare pu
țin, într-o rafinărie? Nu, aici mi
nutele sînt aproape exclusiv uni
tate de măsură a timpului.

Cu 25 de ani în urmă tinerii 
trudeau pentru un salariu de ni
mic. Atunci ei nu se gindeau de
cît la cîțiva bănuți pentru ziua 
de mîine, la mizeria lor, la pa
tronul pg care-1 îmbogățeau. As
tăzi contingentul tinerilor inova
tori de aici nu mai vorbește de
cît de sute de mii șl milioane. 
Inovațiile inginerului Emil Pe
rescu s-au soldat — una cu e- 
conomii de 500.000 lei, alta cu e- 
conomij de 300.000 lei, iar o ino
vație colectivă, la care a con
tribuit, a adus economii de 
4.440.600 lei. Inginerii Ion Ioa- 
nesi, Emil Mihăescu, laborantele 
Hrisanti Diamandescu și Marilena 
Nicolae sînt de asemenea tineri 
inovatori de valoare.

Asupra tinerilor veghează pri
virile părintești și pline de îm
bărbătare ale comuniștilor. Mun
citorii bătrini, care au mîncat 
pîine stropită cu țiței șl lacrimi, 
îi privesc cu mîndrie.

vas de gaze 
bucșa unui 

stare lichidă,

gur că hunedorenii n-ar fi făcut 
față, într-un ritm atît de impe
tuos, noilor necesități dacă n-ar fi 
avut la tot pasul, la fiecare încer
care mai grea de pionierat, ajutorul 
și sfatul maiștrilor și specialiștilor 
sovietici. La montajul primelor an- 
samble metalice, la elaborarea pri
melor șarje de fontă și cocs, au 
lucrat cot la cot, fără odihnă, cu 
inginerii noștri, dînd un ajutor 
competent, din toată inima, fără 
secrete profesionale, stabilind re
lații frățești tot „pentru prima 
dată în istorie“. La aceasta se 
adaugă proiectele elaborate de in
stitutele sovietice, materialul de 
construcție, cel mai modern, tur
nat din oțelul Uralilor și la flacăra 
cărbunelui din Donbass. Hunedoa
ra de azi face parte din marea fa
milie a Magnitogorskului, Noiva- 
Hutei Și Anșanului. E o familie 
aparținînd unei lumi glorioase, 
unei lumi căreia îi aparține pri
mul bolid cosmic. In rîndul aces
tei comunități, Hunedoara viito
rului va scrie noi pagini mărețe, 
pe drumul milenarei ei deveniri. O scenă din spectacol»! »Revista 58.)
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Au început lucrările
Comitetului Executiv 

al F. M. T. D.
MARCEL CACHIN
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CALEA REALĂ 
pentru 

unificarea pașnică a Coreei
Schimb dc păreri

De peste patru ani bubuitul tu
nurilor a încetat să se mai audă 
pe pămîntul îndepărtatei Coree. 
S-a semnat atunci acordul de ar
mistițiu. Aspirația legitimă a ma
selor populare din Coreea a fost 
și este unificarea pașnică a țării.

Lucrurile n-au evoluat însă în 
această direcție, iar problema 
întregirii trupului sfîrteeat artifi
cial al acestei țări continuă să 
ocupe un punct important pe or
dinea de zi a vieții internaționale.

Cauza fundamentală pentru care 
„Țara dimineților liniștite“ con
tinuă să fie divizată este generată 
de prezența trupelor americane în 
Coreea de sud, de pregătirile fe
brile de război pe care le fac 
autoritățile lisînmaniste. Există în 
sprijinul acestei afirmații o 
inedenie de dovezi 
Astfel, deși artico
lul 13 din acordul 
de armistițiu inter
zice introducerea în 
Coreea a armelor 
militare de tip nou, autoritățile 
sud-coreene încalcă sistematic a- 
ceastă prevedere. încă din 1957 
comandamentul american a adus 
o divizie de escadrile pentru 
transportarea bombelor atomice, 
iar comandamentul general al 
trupelor O.N.U. a adus, în iulie 
anul trecut, divizia mecanizată nr. 
1, care staționase pînă atunci în 
Japonia, precum și divizia a 7-a a 
armatei americane trarisformîn- 
du-le în divizii înarmate cu ar
mament atomic. O știre apărută 
de curind în presă ne amintea 
de asemenea că tot din Japonia 
comandamentul american a adus 
un divizion de rachete „Honest 
John“. Pe de altă parte efectivul 
armatei sud-coreene s-a ridicat la 
700.000 oameni, instruiți după 
toate regulile strategiei și tacticii 
războiului nuclear.

Din toate acestea reiese limpe
de că imperialiștii americani și 
slugile lor de la Seul au trecut 
de la stadiul propagandei la cel 
al măsurilor concrete de război.

Nu se poate să nu se observe 
că asemenea pregătiri de război 
pun în primejdie viața pașnică, 
constructivă a locuitorilor din 
R.P.D. Coreeană, precum și secu
ritatea popoarelor din această 
parte a globului. Răspunzînd la 
o întrebare pusă de unii ziariști 
străini cu privire la eventua
lele focare ale izbucnirii unui 
nou război, N. S. Hrușciov a ca
racterizat Coreea ca fiind al trei
lea focar posibil de război. în Co
reea de bud, unde pe lingă forțele 
armate ale S.U.A. există o arma
tă mare a lui Li Sin Man, se aud 
mereu discursuri instigatoare. Și 
acolo —- a spus N. S. Hrușciov — 
se pot găsi oameni care și-au 
pierdut capul și pot pune la cale 
o provocare.

Pregătirile febrile de război în 
Coreea de Sud constituie de ase
menea un mare obstacol în calea 
unificării pașnice a țării. în fața 
acestei situații, guvernul Repu
blicii Populare Democrate Core
ene a făcut în repetate rînduri 
propuneri pentru unificarea pe 
baze pașnice a țării, indicind o 
serie de măsuri concrete. La 5 
februarie 1958 din nou guvernul 
R.P.D. Coreene a făcut o decla
rație în acest sens, subliniind că

> su-
incontestabile.

çnMENTARiW-

întregul popor coreean dorește 
fierbinte îndepărtarea cit mai 
grabnică a zidului artificial care 
desparte Coreea de Nord ți de 
Sud.

în declarația sa, guvernul 
R.P.D. Coreene subliniază că re
zolvarea problemei coreene tre
buie să fie făcută de către poporul 
coreean însuși, fără nici o inter
venție din partea statelor străine. 
Aceste propuneri se referă la:

1. — Retragerea simultană din 
Corcea de Sud și din cea de Nord 
a armatelor americane ca și a tu
turor celorlalte armate străine, in
clusiv voluntarii populari chinezi.

2. — După ce toate armatele 
străine vor fi în întregime retra
se din Coreea de Sud și din cea 
de Nord, într-un timp stabilit 
vor trebui efectuate alegeri ge

nerale pe întreaga
| Coree. Alegerile 
ș pot fi efectuate sub 
| supravegherea nnui 
■■ organ al țărilor

neutre. în timpul alegerilor tre
buie să fie asigurate drepturile 
democratice ale poporului și li
bertatea de a-și manifesta voința. 
Aceasta deoarece reprimarea ac
tivității unor partide politice de 
orientare democratică ți a liber
tății cuvîntului ce se practică ac
tualmente în Coreea de Sud n-ar 
putea garanta o exprimare liberă 
a voinței întregului popor.

3. — Pentru discutarea proble
melor schimburilor economie» ți 
culturale între partea de nord ți 
cea de sud, a desfășurării alege
rilor generale pe întreaga Coree 
trebuie, într-un viitor apropiat, să 
fie duse tratative între R.P.D. Co
reeană și Coreea de Sud, pe bază 
de egalitate în drepturi.

4. — Guvernul R.PJ9. Coreene 
consideră că într-un viitor apro
piat forțele armate din Cnreea de 
Nord ți de Sud vor trebui să fie 
reduse la maximum.

Măsurile realiste, concrete pro
puse de guvernul R.P.D. Coreene 
capătă adeziunea fierbinte a po
poarelor. Ele văd în acestea pre- 
mizele unificării Coreei pe baze 
pașnice, democratice. Menținerea 
pe mai departe a scindării Coreei 
este convenabilă
cercuri din Occident 
în continuarea 
ceastă țară și care nu doresc să 
se pună capăt „războiului rece“.

I. BODEA

numai acelor 
interesate 

încordării în a-

Un nou avion sovietic 
de călătoriî

MOSCOVA. Specialiștii sovie
tici au realizat un nou avion de 
călători denumit „Pciolka“—(„Al
bina“) pentru care un izlaz, teren 
de fotbal și chiar un drum obiș
nuit constituie piste de aterizare 
adecvate. Pentru decolare și ate
rizare avionul are nevoie de un 
teren cu o lungime de numai 60 
m. în comparație cu elicopterul, 
această mașină este mai ieftină și 
are o viteză mai mare. Avînd pe 
bord șase călători și 150 kg. ba
gaje sau o încărcătură de 600 kg. 
„Pciolka“ poate parcurge distanța 
de 600 km. cu o viteză maximă 
de 230 km./oră.

întîmplă în Venezue- 
de o parte colibe in 
(Foto 1). In ele tră-

IMAGINI 
DIN 
VENEZUELA

Ce se 
la? Pe 
junglă, 
iese muncitori și țărani. Pe 
de alta, zgîrie nori (foto 2) 
cu bănci, birouri, ale magna
ților americani ai petrolului.

Urmarea: lupta poporului 
împotriva uneltelor america
ne. (In foto 3 — un aspect 
de la o luptă de stradă din 
Caracas).

asupra relațiilor culturale
SOYiCtO-CnglCK

LONDRA 12 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 20 decembrie 
1957 între I. A. Malik, ambasa
dorul U.R.S.S. in Marea Britanie 
și C. Mayhew, președintele Comi
tetului pentru stabilirea relațiilor 
culturale cu U.R.S.S. de pe lingă 
Consiliul Britanic, a avut loc un 
schimb de păreri asupra relațiilor 
culturale dintre Uniunea Sovie
tică și Marea Britanie. In cursul 
convorbirii s-a discutat posibili
tatea unui schimb de 20 studenți 
din fiecare parte între școlile su
perioare ale U.R.S.S. și Marii 
Britanii la începutul anului șco
lar 1958—1959.

S-a examinat problema unul particular nu va duce la o lăr- 
schimb de expoziții de arte plas
tice. Au fost examinate de ase
menea unele detalii legate de ve
nirea în luna mai 1958 la Londra 
a Teatrului de Artă din Moscova 
și venirea la Moscova a trupei 
Teatrului „Shakespeare“ din 
Stratford. Partea engleză nu a 
pecizat însă data sosirii acestei 
trupe la Moscova.

In legătură cu convorbirea a- 
mintită, I. A. Malik a primit la 
11 februarie 1958 pe dl. C. May
hew, căruia i-a declarat că rea
lizarea unor măsuri cu caracter

gire substațîală a legăturilor cul
turale existente între U.R.S.S. și 
Anglia,

I. A. Malik a propus să se 
organizeze cit de curind trata
tive asupra unui plan de 
măsuri concrete pe anul 1958. 
Dacă această propunere va fi ac
ceptată de conducătorii Consiliu
lui Britanic, a spus I. A. Malik. 
partea sovietică este gata să ducă 
astfel de tratative la Moscova in
tr-un viitor apropiat

DI. Mayhew a promis că va stu
dia aceste propuneri.
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In ajutorul 
muncitorilor de la 

sate
TIRANA. La 11 februarie 

la Tirana s-a încheiat prima 
conferință a tineretului din 
cooperativei« agricole din Al
bania.

Todi Liubenja, prim secretar 
al Comitetului Central al U- 
niunii Tineretului Muncitor 
din Albania, a vorbit partici- 
panților la adunare despre ma
rele rol al tinerilor țărani în 
transformarea socialistă a satu
lui.

La adunare a luat cuvîntul 
Hyusni Kapo, secretar al Co
mitetului Central al Partidului 
Muncii din Albania.

Participanții la adunare aug 
adresat tinerilor din coopera-? 
tivele agricole chemarea de 
ajuta pe harnicii muncitori de 8 
la sate în vederea îndeplinirii? 
sarcinilor trasate Ia ultima ple-| 
nară a C.C. al Partidului Mun-8 
cii din Albania pentru mărirea? 
considerabilă a producției a-| 
gricole.

Voința tineretului 
german ? 

8
BERLTN. Din inițiativa or- g 

ganizației de tineret „Deutscher 8 
Jugendring“ la Dresda a avut g 
loc o întîlnire la care au par- 8 
ticipat peste 100 de conducă- 8 
tori ai organizațiilor de tine- | 
ret din ambele părți ale Ger- g 
maniei. 8

Participanții la întîlnire au | 
adoptat o declarație în care g 

8

TIN ERETISMI
s-au pronunțat pentru înceta
rea politicii de pregătire a răz
boiului atomic ți pentru crea
rea în Europa a unei zone 
denuclearizate. Ei au chemat 
tineretul din R.D. Germană fi 
din Germania occidentală

sprijine propunerea primului 
ministru Otto Grotewohl de a 
organiza în R.D. Germană ți 
în Germania occidentală un re
ferendum popular cu privire 
la înființarea zonei denuclea- 
rizate.

Un club recent construit laUhan (R. P. Chineză) pentru ti
neret.

Un anacronic mit occidental
„DEMOCRAȚIA66

dacă cercetăm chiar sursele apu- masfera cea mai pesimistă“. E lim- 
sene de informare șî ne oprim pede că o astfel de situație eco-, 
doar asupra unei părți din știrile momică va apăsa P® umerii oame- 
pe care le cuprind. Trebuie să fie nilor muncii. Va trece de 17.000.000 
lucru mare democrația aceasta la 
care oamenii țin cu atîta stăruin
ță, care pe un rege tiranic și sa
trap îl schimbă într-un rege demo
cratic iar dezbinarea o transformă 
în unitate. Merită s-o cunoști mai 
pe îndelete.

Și calea cea mai potrivită este 
aceea a răsfoirii ziarelor. La loc 
de frunte „New York Times“, 
„New-York Herald Tribune“ și 
alte ziare americane anunțau sub 
un titlu asemînător — „Victoria 
unui gangster“ — că Jimy Hofa, 
prietenul .personal al gangsterului 
șef de bandă Johnny Dio și-a pus 
candidatura la președinția sindi
catului camionarilor. N-au trecut 
nici două luni de cînd, după afa
cerea Davi Beck, Hofa fusese acu
zat, cu dovezi, de abuzuri neper- 
mise în sindicat, însușiri de mari 
sume de bani, teroare asupra mun
citorilor, legături cu patronii, de 
a se fi asociat cu spărgătorii de 
grevă Și de a fi folosit poziția lui 
pentru a-i ocroti, de a fi plătit 
un avocat ca să-i obțină informații 
confidențiale despre lucrările Co
mitetului senatorial de anchetă a- 
supra fraudelor din unele sindi
cate. Un conducător sindical fu
ră, dă mina cu monopoliștii, își 
asigură „prestigiul“ printre munci
torii sindicatului cu ajutorul gang
sterilor lui Dio, cîștiga averi imen
se, iar drept urmare își pune can
didatura de președinte al acelu
iași sindicat pe care-l consideră 
moșie personală și nimeni nu zice 
nimic. Nimeni dintre conducători, 
bineînțeles. Această, putreziciune 
a vlrfuriloi sindicale convine de 
minune monopolurilor. Astfel de 
conducători . corupți nu se opun 
măsurilor patronale, sprijină con- 

______ y......... ......... cedierile. Numărul șomerilor spo- 
;ă harța pentru ciolanul colonial rește, iar liderii sindicali tac. Jn
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Copiii se ascund in spatele co
pacilor, farsorii șed la umbra unui 
deget sau a unui fir de păr, ca
pitaliștii se dau pe după cuvinte. 
Jongleria pe care o fac cu vorbe
le poate fi invidiată pe drept cu
vânt și de cel mai priceput jon
gler de circ.

Există bineînțeles și predilecție 
pentru anumite cuvinte pe care 
capitaliștii, indiferent de locul o- 
cupat in ierarhia lor, le folosesc 
cînd trebuie și cînd nu, dacă se 
brodește ori ba. Unor astfel de 
cuvinte U se acordă valoarea mis
tică a aghiazmei: spală de păca
te. Ele țin și de foame și de sete, 
transformă mizeria în lux, zdrean
ță în frac, durerea în bucurie.

Un astfel de cuvînt miraculos 
e „democrația“. Cu el se scoală 
politicienii apuseni, pe el îl mor
folesc citii ziua de mare și în 
toate împrejurările, cu el se cul
că. Democrația asta de fabricație 
capitalistă e in stare de toate mi
nunile. Intr-un reportaj al reac
ționarei reviste americane „Life", 
în care .erau compătimite fostele 
monarhii europene, n-a fost uitat 
nici ultimul dintre Hohenzollernii 
ce-au fericit aceste meleaguri cu 
trîndăvia, lăcomia și cinismul lor. 
Nu se pomenesc trei cuvinte des
pre fostul rege fără ca să nu se 
strecoare și vorbulița democrație. 
Că nu există rege mai democrat 
pe lumea asta, că Mihai fiind pa
tronul și directorul unei școli de 
pilotaj — democratică și ea, bine
înțeles dă dovadă de democra
ție, mustrîndu-și colegii în chip 
democratic, cînd îi spun majesta- 
te, cerîndu-le democratic, să-l stri
ge democratic pe nume și pe ro- 
mîneasca din palat, Mike. Prin 
urmare democrația capitalistă face 
dintr-un rege tiranic, hapsîn și 
hrăpăreț, o bomboană de băiat. 
După cum aceeași specie de de
mocrație patronează și innobilea-

între Anglia, S. U. A., R.F.G. și 
Franța, lupta mai deschisă — cu 
pistolul pe masă — sau mai as
cunsă — cu șișul la spate — pen
tru petrolul din diverse părți ale 
lumii ori înnobilează spînzurarea 
negrilor în Alabama, jaful gangste
rilor la Chicago sau uciderea de 
oameni nevinovați în Japonia, Gre
cia, Taivan, R.F.G., de către de
mocraticii soldați americani.

Pălăvrăgeala despre democrația 
capitalistă și reclama în jurul zi
sei puteri de a lecui orice rău so
cial ori moral e ușor de spulberat

noiembrie anpl acesta sînt cu 
700.000 mal mulți șomeri decît în 
aceeași lună a anului trecut. Iar 
democrația dolarului își coace mai 
departe roadele. Ce rezervă vii
torul? O spune glasul cel mai 
indicat: „Wall Street Journal“.
Descriind perspectivele anului ce 
începe, ziarul arată cam la ce se 
poate aștepta omul simplu. „Redu
cerea’ comenzilor, prezența unor 
mari surplusuri, folosirea insufi
cientă a capacităților de producție, 
concedierea muncitorilor. Și dea
supra tuturor acestora atîrnă flt-

numărul celor ce locuiesc în co
cioabe, ca crește numărul celor 
29.000.000 de familii ce cîștigă 
sub minimul de trai. Există deci 
motive serioase pentru a lăuda o 
astfel de democrație I Curioasă' 
democrație I Cel puțin atît de cu
rioasă și de dubioasă ca și gluma 
unui gazetar american care reco
mandă școlarilor negri de la Little, 
Rock să se înarmeze cu zale și cu 
credința, ori să rămînă acasă peri- 
tru că o parte a profesorilor și a 
colegilor îi șicanează, le face mi
zerie și caută să-i împiedice să 
mai vină la cursuri. Aceasta în 
timp ce unor albi progresiști din 
oraș li se pune dinamită în casă, 
pentru a-i intimida. Din tot tam- 
tamul de libertăți garantate s-a 
ales praful, și pulberea ca și de 
decretul care lărgește participarea 
la vot a oamenilor de culoare.

Dar să trecem peste asta și tra- 
versînd oceanul să ne oprim în 
Anglia. Bineînțeles că și aici e de
mocrație, și tot cu majuscule. Vi
te de pildă, regina și curtea, dîn- 
du-tși seamă că în criticile lordu
lui Altriucham e ceva adevărat, 
s-au hotărît să se democratizeze. 
S-a anunțat oficial că regina nu va 
mai da tradiționalul ajutor unor 
familii Cu mulți copii ca să nu 
jignească poporul, din pricina re
lațiilor pe baze meschine de la 
senior la supus.

’ Uite ce frumoasă și spectaculoa
să e democrația capitalistă denu
mită populară. Și în vreme ce 
toată lumea se uită la vitrină, în 
dos se întîmplă multe lucruri ciu
date. Această harnică democra
ție își schimbă îndată aspectul. 
Noul ministru de finanțe britanic 
Heatcoat Amory anunța deunăzi 
că guvernul englez continuă cu 
perseverență politica de reducere 
a alocărilor guvernamentale pentru 
ocrotirea sănătății publice, pentru 
construcția de locuințe, și școli și 
aceea de înghețare a salariilor, pa
ralel cu creșterea cheltuielilor mi
litare ia plafonul apreciabil de 
1 600.000.000 lire sterline. Pentru 
asta au fost concediați recent 
30.000 de muncitori din industria 
auto, alți 25.000 din transporturi, 
alți 20.000 din construcții și așa 
mai departe. Pentru asta poverile 
unei economii zdruncinate trebuie 
să le suporte oamenii muncii și 
nu capitaliștii englezi de profitul

(Urmare din pag. 

crescîndă a tendinței de 
internațională și a 
coexistență.

La această mișcare tineretul și 
organizațiile sale își aduc contri
buția lor specifică.

Biroul F.M.T.D., a supus discu
ției Comitetului Executiv diferite 
probleme legate de întărirea lup
tei tineretului împotriva războiului 
atomic și pentru pace, pentru dez
voltarea prieteniei între tinerii din 
diferite regiuni, pentru coexistență 
pașnică, pentru sprijinirea luptei 
tineretului împotriva colonialis
mului.

Biroul F.M.T.D. a prezentat Co
mitetului Executiv spre discuție și 
aprobaro o serie de probleme pri
vind cooperarea cu alte organizații 
internaționale, in mod deosebit cu 
Adunarea Mondială a Tineretului, 
cu Uniunea Internațională a Tine
retului Socialist, cu Tineretul Mun
citor Catolic, Y.M.C.A.

După raportul asupra primului 
punct din ordinea de zi Cristian 
Echard, secretar general al 
F.M.T.D. a prezentat raportul asu
pra celui de al doilea punct din 
ordinea de zi. Raportul a subliniat 
rezultatele " - — - —
tival.

Biroul a 
către mai 
membri ai 
nai de pregătire a Festivalului de 
a avea o primă consultare asupra 
diferitelor aspecte ale celui de al 
VII-lea Festival. A avut Ioc o reu
niune în decembrie trecut, la Vie- 
na. Adunarea constitutivă a Comi
tetului Internațional de pregătire 
care a fost convocat pentru 27 
martie la Stockholm, suscită un 
mare interes printre multe organi
zații do tineret și cercuri culturale 
și sportive din dțferite țări.

F.M.T.D. salută călduros spiritul 
Comunicatului reuniunii de la 
Visna și se declară de acord cu or
ganizarea celui de al VII-lea Fes
tival Mondial al Tineretului și 
Studenților care va trebui să fie 
deschis tuturor organizațiilor națio
nale și internaționale fără nici o 
discriminare, constituind un Ioc de 
liberă și amicală întîlniro a dife
ritelor puncte de vedere, a diverse
lor experiențe în toate domeniile 
de activitate creatoare a tineretu
lui.

După amiază participanții Ia Co
mitetul Executiv au făcut o vizită 
la Prezidiul Adunării de Stat a 
R. P. Ungare unde s-au întîlnit cu 
tovarășii Dobi Istvan, președintele 
Consiliului Prezidențial al Adunării 
de Stat, Șandor Ronai, președintele 
Adunării de Stat și Ferencz Miin- 
nich, președintele Consiliului de 
Miniștri.

In ședința de după amiază au 
luat cuvîntul asupra rapoartelor 
prezentate reprezentanți ai Ceylon
ului, Belgiei, Cehoslovaciei și 
Chiii.

Comitetul Executiv a primit o 
telegramă din partea primului mi
nistru al Ceylonului B. Bandara- 
naike care mulțumește F.M.T.D. 
pentru felicitările trimise cu ocazia 
celei de a 10-a aniversări a inde
pendenței Ceylonului.

Lucrările Comitetului Executiv 
continuă.

Budapesta, 12.11.1958.

cooperare 
spiritului de

celui de al Vl-lea Fes-

susținut ideea emisă de 
multe personalități ți 
Comitetului Intemațio-

PARIS 12. Corespondentul A- 
gerpres transmite: In dimineața 
zilei de 12 februarie a încetat 
din viață, în vîrstă de 89 de ani, 
Marcel Cachin, vechi și respectai 
activist al Partidului Comunist 
Francez.

Vestea încetării din viață a 
eminentului activist al mișcării 
muncitoreșii internaționale Mar
cel Cachin, membru al Biroului 
Politic al Partidului Comunist 
Francez, director al ziarului 
„L’Humanite“, deputat în Aduna
rea Națională Franceză, a provo
cat o vie durere în rîndul Par
tidului Comunist Francez, al cla
sei muncitoare franceze, în rîndul 
tuturor patrioților francezi.

In ziua de 12 februarie grupul 
deputaților comuniști din Aduna
rea Națională Franceză s-au în
trunit pentru a aduce un omagiu 
memoriei lui Marcel Cachin. In 
numele grupului parlamentar co
munist a luat cuvîntul Jacques 
Duclos care a evocat trecutul de 
luptă al tovarășului Marcel Ca- 

chin. „Puternic loviți de moartea 
lui Marcel Cachin — a spus Jac
ques Duclos — grupul deputați
lor comuniști din Adunarea Na-

țională salută cu respect și du
rere memoria militantului neîn
fricat, care a fost timp de peste 
60 de ani una din figurile cele 
mai minunate ale mișcării comu
niste din Franța, exemplu de fide
litate de nezdruncinat, de devo
tament pus în slujba clasei mun
citoare franceze și a Partidului 
Comunist Francez.

Aflind vestea dureroasă a în
cetării din viață a tovarășului 
Marcel Cachin, mii de oameni ai 
muncii din Franța, vechi activiști > 
ai mișcării comuniste tineri, 
federații ale P.C.F. și personali
tăți ale vieții publice și culturale 
au trimis telegrame de condole
anțe pe adresa ziarului „L’Hu
manité“.

Personalități de frunte ale vieții 
culturale și politice din Franța, 
printre care Frédéric JoHiot-Curie • 
și Françoise Mauriac și-au expri
mat profunda durere în legătură 
cu încetarea din viață a lui Mar
cel Cachin. (

Funeraliile Iul Marcel Cachin 
vor avea loc la 15 februarie ora 

14,30, ora locală.
OOOOO------------

Primirea de către Gamal Abdel Nasser 
ministrului Comerțului ai R. P. Romîne

CAIRO. La 12 februarie Gamal 
Abdel Nasser, președintele Re
publicii Egipt, a primit la reșe
dința sa pe tovarășul Marcel Po
pescu, ministrul Comerțului al 
R. P. Romîne,

a
La întrevedere au participat 

Gh. Safer, adjunct al ministrului, 
Transporturilor și Telecomunica
țiilor, C. Stănescu, ambasadorul 
R. P. Romîne în Egipt.

întrevederea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială,

!------------OOOOO----- r----- >

Raportul lui N. Tihonov la plenara 
Uniunii scriitorilor din U.R.S S.

MOSCOVA 12 (Ager preș). — 
TASS transmite: In cadrul celei 
de-a lV-a plenare a conducerii 
Uniunii scriitorilor din U.R.S.S., 
care se desfășoară în prezent la 
Moscova, Nikolai Tihonov a pre
zentat un raport in care a decla
rat printre altele că fără o legă
tură permanentă cu poporul, lite
ratura sovietică nu s-ar fi putut 
forma ca o literatură cu adevărat 
populară, înnoitoare și nu ar fi 
putut înscrie o nouă pagină în is
toria literaturii universale. El a 
vorbit despre rezultatele dezvoltă
rii literaturii sovietice in cei 40 de 
ani.

Literatura sovietică, a spus Ti
honov, este partinică în cea mai 
largă și profundă accepțiune a cu- 
vintului. Sintem în mod deschis 
tendențioși.

Literatura noastră este partinică, 
adică ea luptă împreună cu parti
dul și poporul pentru comunism,

■-------------OOOOO-

ea respinge loviturile dușmanilor 
pe tărîm ideologic. ’

In ultima perioadă, a remarcat 
Tihonov, unii literali au lunecat 
pe panta șovăielilor ideologice, au 
manifestat înclinație ‘spre revizio
nism in fața unor atacuri din par
tea dușmanilor din afară ai lite
raturii socialiste care au pus la în
doială un întreg sfert de veac al 
istoriei ei și care s-au ridicat ’îm
potriva realismului socialist. In 
cursul luptei, oamenii de litere 
s-au situat in întregime pe pozi
țiile partidului și au apărat cu ho- 
tărlre unitatea rindurilor lor.

Nici un fel de atacuri împotriva 
literaturii sovietice nu pot opri e- 
voluția ei, nu o pot izola de prie
tenii, de oamenii înaintați din In. 
trăga lume. Numeroși reprezen
tanți de seamă ai literaturii uni
versale consideră literatura sovie
tică ca un fenomen nou și remar
cabil in lume.

Agravarea evenimentelor 
din Tunisia

a-PARIS. — Presa parisiană 
nunță că autoritățile tunisiene au 
dat publicității un comunicat în 
care anunță noi incidente provo
cate de trupele franceze la fron
tiera algeriano-tunisiană. O uni
tate a armatei franceze a violat 
frontiera și a pătruns pe teritoriul 
tunisian pe o adîncime de 5 km. 
Soldații francezi iau operat perche
ziții la . diferiți locuitori din acea-

stă regiune și au tras asupra unul 
grup de tunisieni : s-au înregistrat 
două victime.

Acest nou incident după bombar
darea localității Sakiet-Sidi Yussef 
a provocat o nouă încordare în Tu. 
nisia. Miercuri au avut loc la Tu
nis puternice manifestații populare. 
Miile de manifestanți au străbătut 
străzile orașului scandînd lozinci 
de protest.

SITUAȚIA DIN INDONEZIA
DJAKARTA. După cum anunță 

agenția Antara, în seara zilei de 
11 februarie cabinetul indonezian 
a hotărît să destituie din armata 
patru ofițeri, conducătorii juntei 
militare separatiste din 
centrală.

Acești ofițeri sînt: lt. 
A. Husein, comandantul 
lui militar din Sumatra 
colonelul Z. Lubis, fost șef ad
junct al statului major al trupe
lor terestre, colonelul M. Simbo- 
lon, fost comandant al districtu
lui militar din Sumatra de nord, 
și colonelul D. Djambek, fost șef

Sumatra

colonelul 
districtu- 
centrală,

cărora Amory nu se atinge, și nu 
marile monopoluri engleze pentru 
care se duce politica de înarmare 
și de război rece. Odată depășită 
insula, democrația britanică își în
tărește și mai mult anumite aspec
te. Grijulii de casele insalubre ale 
arabilor din Oman, britanicii le 
bombardează făcîndu-le astfel bi
ne cu sila, întrucît oamenii vor 
respira aer curat. In Cipru, aceiași 
englezi au grija ca tineretul cipriot 
să nu se surmeneze învățînd: le 
închid școlile iar elevilor și stu
denților le acordă gratuit vacanța 
în lagăre și închisori, ba uneori 
cu mărinimie, îi ușurează de greu
tățile vieții, trimițîndu-i de-a drep
tul în rai. In Guiana, sub pretext 
că poporul nu e copt pentru de
mocrație,. îl împiedică pe docto
rul Jagan, să-și exercite drepturile 
de ales al ■ poporului, barîndu-i 
drumul spre conducerea guvernu
lui, cu mormane de principii de- 
mocrato-rasisto-colonialiste. Ca să 
nu vorbim decît de evenimente 
mai recente.

Prin urmare așa arată versiunea 
britanică a acestei avuții atît de 
prețioase pe care o laudă politi
cienii apuseni. Să vedem. însă o 
altă față și anume cea vest-ger- 
mană. Poate că aici e ceva de ad
mirat. Sînt în adevăr, și ce să ne 
ascundem, sînt o grămadă de mi
nunății... Pentru a dovedi aceasta 
e deajuns citirea unei întîmplări 
recent petrecută în Germania oc
cidentală. Generalul Müller-Hille
brand și-a dat demisia deoarece 
superiorii i-au cerut să înainteze 
în grad un locotenent-colonel. Ge
neralul s-a opus - deoarece candi
datul nu fusese decorat în timpul 
războiului cu crucea de fier cu foi 
de stejar. Prin urmare, dacă un 
ofițer n-a primit decorațiile lui 
Hitler in războiul dus împotriva
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adjunct al statului major al arma
tei indoneziene.

Agenția arată că aceste persoa
ne au primejduit în mod intențio
nat securitatea statului și ordi
nea publică în țară.

DJAKARTA. — Generalul Na- 
sution, șeful statului major gene
ral al armatei indoneziene, a de
clarat că Departamentul informa
țiilor al armatei are toate dovezile 
că fostul colonel Lubis împreună 
cu un grup de ofițeri au uneltit 
pentru crearea unui „stat“ și „gu-

vern' separat în Sumatra centra
lă. In cadrul unei conferințe se
crete ținută la Sungai Dareh co
lonelul Lubis a declarat că un a- 
semenea plan este realizabil. Ge
neralul Nasution a adăugat că 
guvernul a luat măsurile necesare 
împotriva acestor complotiști și a 
ordonat arestarea iui Lubis.

Pe de altă parte se anunță că 
o delegație de 43 de reprezentanți 
din diferite regiuni din Sumatra 
s-au prezentat la primul ministru, 
Djuanda, declarindu-i că dezapro
bă acțiunea separatistă a lui Hu- 
sein și a grupului său.

Uniunii Sovietice, Angliei și S.U.A. 
nu poate fi înaintat într-o armată 
care își zice pașnică.

In ce privește manifestarea pă
rerilor... Recent a fost arestat tî- 
nărul compozitor Wolfgang Scher, 
președintele organizației „Deutcher 
Jungendring“ alcătuită dintr-o se
rie de organizații culturale de di
verse orientări și al cărei scop era 
cultivarea tradițiilor democrate ale 
poporului german. In același timp 
pe banca acuzării au fost aduși 
Albert Hopel și Karl Melhofer 
pentru vina de a fi organizat în 
1954 o manifestare publică împo
triva intîlnirii la Recklingshonsen a 
organizației militaristo-hitleriste 
„Căștile de oțel“. Faptele seci și 
surde sînt pe deplin grăitoare. In 
plus nu s-ar putea adăuga nimic 
mai elocvent care să demonstreze 
existența democrației în Germania 
federală. De altfel, mărinimoși, 
stegarii democrației de pe malul 
drept al Rinului au cedat cîte ce
va și vecinilor de ne malul sting, 
francezilor. Ziarele aduc vești ca
re amintesc de vremurile frămân
tate în care cagwlarzii își făceau 
de cap încercînd să netezească 
drumul fascismului și să dezbine 
Frontul Popular. In ședința Adună
rii Franceze în care s-n discutat 
legea-cadru pentru Algeria, Men- 
des France a criticat politica gu
vernului Gaillard în Algeria. De 
pe băncile dreptei s-au auzit a- 
tunci gingașe urări la adresa lui 
Mendes France ca „la moarte“, „la 
spînzurătoare“, „trădătorul“, s-au 
ridicat pumni strînși și amenință
tori. O parte din ei aparțin acelo
rași persoane care amenințau Fron
tul Popular, unor persoane care au 
fost intimi ai lui Pétain ca Tixier- 
Vignacour, Dergcres etc. Și 
toate acestea odată cu relua-

rea piesei rasiste a lui Brasillach 
— fost colaboraționist și executat 
pentru trădare — și cu respinge
rea piesei „Balconul“ a lui Genei, 
piesă antimilitaristă și antirăzboini
că. Asta în timp ce în Algeria ba
talionul de paraȘutiști ai colone
lului Bigeard pleacă să vâneze pa- 
trioți algerieri sub deviza „Para, 
tu est fait potir mourir“ (Parașu- 
tistule — ești făcut să mori), e- 
xact ca pe vremea fericită a ba
talioanelor S.S. Aceasta în timp 
ce tinerii care au condiții grele de 
rnvățămînt, sînt împinși deliberat 
spre armată. Locuri în universi
tăți sînt puține și pentru persoane 
selecte care pot să plătească nu
mai taxe peste 100.000 franci a- 
nual. Astfel că cei care nu pot 
urma mai departe, au în față per
spectiva de a intra în armată și 
de a pleca în Algeria. Cînd viața 
e grea, cînd numai chiriile încep 
de la 80.000 de franci pe an, sînt 
tineri care cad pradă tentației și 
se angajează cu 40-100.000 franci 
lunar, pentru Algeria. Din mizerie 
socială și promiscuitate politică a- 
pare Poujade, Bigeard, Vignacour 
și alți pescuitori in apă tulbure, 
Ei preiau sloganul și demagogia 
democratică, le transformă în bici 
și asuprire fățișă. Pentru că e lim
pede : în occident nu există demo
crație. Aceasta a sărit în aer de 
prea multă vreme, s-a sfărîmat în 
cioburi și ciobulețe. Din cioburi 
a înflorit fanfaronada și ipocrizia, 
demagogia despre democrație. Un
de nu este libertate pențru toți oa
menii, unde este exploatarea, ine
galitatea socială, unde există in
stituții anacronice, democrația 
nu-și are loc.

AL. G1RNEAȚA
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