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Cum muncesc organizațiile U.T.M. din întovărășirile 
și hVasile Roaitâ 

pentru a-i lămuri pe TINERI

efectueze
toate muncile în comun

Anul zceetz «-a întîmplat ea a- 
mîndoi să-și ducă griul acasă în 
aceeași zi. Gheorgbe Mihalache, un 
țăran cam de vreo treizeci și ceva 
de ani, voinic și negricios și Con
stantin fordache, utemist, un bă
iat roșcovan și plin la trup. S-au 
întîlnit cu carele Ia răscrucea de 
lingă malul Argeșului ce desparte 
comuna Mihăilești de satul Tufa- 
Costieni.

Amîndoi sînt întovărășiți — n- 
nul în întovărășirea „7 Noiembrie" 
din Mihăilești, celălalt din înto
vărășirea „Vasile Roaită" din sa
tul Tufa-Costieni. Caii lui Mihala
che se opinteau din răsputeri zub 
povara grea a carului vîrfuit cu 
saci, în timp ce ai lui Iordache 
mergeau la trap, carul fiind nițel 
cam ușurel. Cei doi tineri au in
trat în întovărășirile respective 
cam cu aceeași suprafață de teren. 
Rezultatele muncii lor însă di
feră. Primul a dus acasă carul plin 
de sară cu grîu de calitatea întîia, 
al doilea mult mai puțin decît el 
și de calitate mai inferioară. Ca- 
ro-i secretul ?

Pornind de la acest fapt parti
cular, vom vorbi în cele ce ur
mează, despre starea de lucruri 
existentă în 
despre care

cele două întovărășiri 
a fost vorba mai sus.

Cheia
munca în comun

succesului
A

Pătrunși șl luminați tot mal 
dine de euvîntnl partidului, mulți

1-

țărani muncitori din comuna Mi- 
liăilești, regiunea București, au 
pășit pe o cale nouă. 300 de fa
milii cu aproape 300 de hectare de 
teren, au pus anul trecut bazele 
întovărășirii agricole „7 Noiem
brie".

Ca întotdeauna cînd pornești 
pe un nou făgaș, începutul a fost 
greu. Frămîntări și căutări, discu
ții și propuneri, greutăți și pre
judecăți au fost destule. Cei mai 
bătrîni, deși intrați de bună voie 
se mai codeau.

— Să vedem cum merge anul 
acesta și pe urmă vom face cum 
scrie la statut, ziceau ei. Deocam
dată n-ar fi bine să desființăm 
haturile. Muncește fiecare pămîn
tul lui și gata.

Cei mai înțelepți, erau de altă 
părere. Să desființeze răzoarele, să 
tacă tarlale mari și să lucreze cum 
scrie în statutul întovărășirii. Două 
adunări generale deschise ale or
ganizației de bază de partid au 
avut darul să facă lumină în mul
te probleme nelămurite încă celor 
mai bătrîni. Pe de altă parte, or
ganizația de bază U.T.M., condu
să și îndrumată de organizația de 
partid, a desfășurat o activă mun
că politică și de agitație. Seri 
de-a rîndul utemiști ca Stelian 
Gîjilă, Dumitru Naghin, Dumitra 
Roșu și alții au citit părinților lor 
paragrafe din statutul întovărăși
rii. Apoi, în adunările generale 
deschise, utemiștii lămureau tineri
lor avantajele muncii în comun. 
De exemplu, cu fapte culese din

întovărâșiriîe din comunele Butu- 
rugeai, Gorneni și altele care 
muncesc pămîntul în comun, ute- 
miștii făceau calcule și grafice. 
Ei comparau recoltele la hectar 
ale întovărășirilor din comunele 
învecinate cu cele obținute de pă
rinții lor, care voiau aă lucreze 
tot individual pămîntul. După 
multă străduință și perseverență 
comuniștii, utemiștii și întovără- 
șiții cei mai înaintați au reușit 
să-i convingă și po oeilalți întovă
rășiți să muncească în comun.

Așa s-a ajuns ea într-o adunare 
generală să se ia hotărîrea de a 
se lucra pămîntul In comun. La

(Continuare tn pag. S-a)

SUGESTII PENTRU SCRIITORI

La G.A.S. Todirești din regiunea Iași arăturile șj însămînță- 
rile de toamnă se desfășoară cu multă intensitate.

Iată-1 în fotografia noastră pe tînărul mecanizator Dumitru Bă- 
lancă, unul din fruntașii gospodăriei în muncile de campanie in 
plină activitate.

A dispărut larzan
Tarzan a fast numit brigadier. 

La început era fără nici un câ- 
pătîi. Nu cunoștea nici o mese
rie. Venise la Hunedoara să mun
cească. Ba nu. Venise să-și asi
gure mîncarea la cantină și să 
aibă unde pune capul. De mun
cit să fim drepți, nu-i prea ar
dea lui. Vedeai un scandal pe 
stradă, era imposibil să nu fie 
și Tarzan prezent. Trecea o fată 
singură pe Corso, se putea să nu 
fie acostată de Tarzan? Era un 
joc de barbut, sub podul de la 
Castel, era și Tarzan cu babanoa- 
sele în mină. Tînărul ăsta voi
nic și sprinten, bătăuș și cu pu
țină poftă de lucru, nu avea 
nume. Nimeni nu aflase cum îl 
cheamă. Toți îl știau de Terzan.

De curând am făcut curățenie 
în sertare. Am dat peste niște 
caiete cu însemnări. Intr-un caiet 
l-am găsit și pe Tarzan. Aceste 
însemnări erau făcute in vremea 
cînd mă documentam pentru car
tea „Derbedeii". Acum, zău, mă 
mir cum de Tarzan nu se nu
mără printre eroii acestei cărți. 
Îmi pare rău. Era și el un „der
bedeu" bun.

Zilele trecute am fost la Hu
nedoara cu treburi. După ce am 
rezolvat ce aveam de rezolvat, 
am plecat în căutarea lui Tar
zan. Am întrebat printre tineri:

— Unde pot să-l găsesc pe 
Tarzan ?

Cel pe care l-am întrebat s-a 
uitat la mine, s-a retras puțin și 
și-a văzut de drum. Un altul 
mi-a răspuns ci pe Tarzan pot 
să-l găsesc în junglă. Am găsit 
însfîrșit, un „veteran", unul din 
gașca lui Tarzan. Pe Baubau. Și

Nfcutâ Tănase

p«

n-am

nu-

ăsta a fost mare „tmeu" 
tunci.

— Ce faci Baubau ?
— Care Baubau, ce 

nume ?
Nici ăstuia nu-i cunoșteam 

mele.
— lartă-mă că ți-am zis 

l-a spune-mi ce faci, unde 
crezi ?

— Sînt la administrativ, 
de secție.

— Bravo 
zan ce mai

— Ce să 
lăria veche,

— Mulțumesc Baubau, noroc.
Nu mi-a răspuns. S-a uitat la 

mine și a dus arătătorul la o- 
braz. l-am spus pe numele de 
fost șmecher.

Am umblat mult prin oțelărie, 
am întrebat pe mai mulți de Tar
zan. Nu avem nici un Tarzan 
aici, îmi răspundeau ei. M-am 
dus la organizația U.TM. Secre
tarul îl cunoștea și pe numele 
vechi.

— Dacă vrei sd afli de el în
treabă de Ion T. Ionescu, maca
ragiul. Nu-l mai știe nimeni 
Tarzan.

Ion T. Ionescu. Tarzan 
fost, a dispărut. Acum a Zon 
ionescu.

Vreți să veniți la Colțul 
roșu ? Haide-ți să vă arăt ceva.

Mergem la Colțul roșu.
Vez, dumneata cupa asta ? 

Ionescu a adus-o. El e acum cu 
munca cultural-sportivă în comi
tetul sindical pe secție. A format 
o echipă de fotbal. In 1956 la 
campionatul intersecții pe uzină, 
echipa lui a ieșit campioană. De

domnule... Cu 
e .’ 
fie, lucrează la 
la pregătire.

așa, 
hr

țef

Tar-

ofe-

vreo cîțiva ani e mereu fruntaș 
în întrecerile socialiste. Și la 
muncă e brava. Dacă-i spui a- 
cum, lonescule rămîi încă 8 ore 
pe macara că nu ți-a venit 
schimbul, nu zice nici pîs. Stă 
pe macara și o săptămână în șir 
dacă e nevoie.

A dispărut Tarzan, tn schimb 
a apărut Ion T. Ionescu. Un ma
caragiu fruntaș. Un om de nă
dejde.

Un tînăr despre care 
nu se poate scrie
Oricît ai fi de maistru în ale 

scrisului, oricât te-ai pricepe la 
documentare, despre Dumitru 
Stan, strungarul utemist de 
secția mecanică din C.S.H. 
poți să scrii. N-ai ce. Are o 
grafie atît de simplă... S-a 
cut acum 20 de ani în comuna 
Sutești-Drăgășani, a urmat Școala 
profesională nr. 13 din Drăgă- 
șani și a venit la Hunedoara, la 
29 aprilie 1957. De atunci lu
crează la această secție. De cînd 
s-a angajat și pînă acum a re
butul un șurub de 5/16, e res
ponsabil cu munca cultural-spor-

la 
nu 

bio- 
năs-

Vizita delegației 
Comsomolulul din 

R. S. S. Moldovenească 
în orașul Consfanfa
Delegația Comitetului Central al 

Comsomolului din R. S. S. Mol
dovenească, condusă’ de Vasile 
Buga, prim-secretar al C.C. al 
Comsomolului din R. S. S. Mol
dovenească, care ne vizitează țara 
la invitația C.C. al U.T.M., a so
sit sîmbătă în orașul Constanța.

Oaspeții au fost întîmpinați de 
tov. Tudor Coman, prim-secretar 
al Comitetului regional U.T.M 
Constanța, Gheorghe Sandu, prim- 
secretar al Comitetului orășenesc 
Constanța al U.T.M., de numeroși 
activiști ai U.T.M.-ului și delegați 
ai tineretului din orașul Constan
ța. Timp de două zile, delegația 
comsomoliștilor -din R. S. S. Mol
dovenească va vizita orașul Con
stanța, gospodăriile agricole colec
tive din comunele Cttza Vodă și 
Basarabi, precum și șantierul re
gional al tineretului de la Iezer.

Ud nou record mondial
Islanda Balas

1,82 m.
m- 
ca-

Pe stadionul Republicii au 
ceput sîmbătă întrecerile din 
drul celei de-a V-a etape a cam
pionatului republican de atletism 
pe echipe. Cu acest prilej, Iolan- 
da Bala; a stabilit un nou record 
mondial Ia săritura în înălțime, 
realizînd 1,82 m.

O’ în noul peisaj industrial al țării, hidrocentrala de 
la Bicaz capătă un contur tot mai precis. Pe marele 
șantier de pe Bistrița constructorii obțin zi de zi 
noi și importante succese. Tuneliștii armează cu pri
cepere ultimele porțiuni din tunelul de aducțfune. 
La Stejaru lucrările de construire a hidrocentralei 

propriu-zlse sînt avansate. La baraj pe lîngă lucrările de beto- 
nare de pe malul sting, se efectuează un uriaș volum de exca- 

la malul drept.
fotografie un aspect de pe șantierul barajului hidrocentra

lei „V. 1. Lenin"-Bicaz.

FLUX și
REFLUX

Aici, în sala t
clubul. Anul trecut. Acum aici se 
află 10 kg. lină și 20 kg. ovăz și 
în plus niște pinze de păianjen. E 
magazie. Biblioteca stă cu fața la 
perete, mesele de șah care exi
stau cîndva pe sală au dispărut, 
restul materialelor la fel. Cu acor
deonul cîștigat de tineri la concurs 
astă-iarnă se distrează acasă la 
ei planificatorul Al. Scutaru și 
contabilul Gh. Cosma (în scripte 
Gh. Cosma figurează — chestiune 
fără importanță 1— ca îngrijitor de 
cai). Dincolo, după țărușii bătuți 
din loc în loc, se înalță o altă clă
dire. Te doare sufletul cînd o vezi: 
uși rupte, geamuri sparte, murdă
rie. In urmă cu citva timp aici se 
învestiseră mii de lei. Se amena
jase un dormitor foarte frumos.

1 Țărușii țin loc de gard. Sîrma ce 
trebuia pusă aici, 9 kg., a dispă
rut într-o noapte și nu i s-a mai 
dat de urmă. De altfel nici n-a 
fost căutată.

In sectorul zootehnic vaci slabe, 
neîngrijite. Planul de producție 
la lapte este in deficit cu 434,20 
hl. Prețul de cost pe hl. în loc să 
fie redus a crescut cu 53,68 lei. 
Din totalul de lapte obținut sta
tului s-a predat cu 373,78 hl. mai 

. puțin. Ce s-a făcut cu restul ? 
Conducerea nu se alarmează. Ea 
lucrează „în general". Chiar dacă 
un sector e în deficit, spun ei, se 
acoperă cu altul.

Apă în gospodărie nu există. S-a 
fnceput construirea unei instala-

aceasta a fost ții, s-au cheltuit 15.000 lei, apoi 
• __ totul a rgmas ț,a|tg.

Te întrebi fără să vrei cum sînt 
posibile toate acestea, la G.A.S. 
Broșteni, cunoscută în trecut ca 
o gospodărie fruntașă.

Contabilul șef, Ion Simion, ingi
nerul șef, Petru Iov și directorul. 
Lucian Hatmanu găsesc atîtea ju
stificări, îneît la un moment dat ai

se pe mîna cărora au intrat unele 
sectoare, ci caută „motive obiec
tive".

Alături de comuniști, de munci
torii cinstiți din gospodărie, ute
miștii au încercat să ia atitudine 
împotriva acestor stări de lucruri 
intolerabile, cu intransigență și 
fermitate, așa cum i-a învățat 
partidul și organizația revoluțio-

GlTUITORII
CRITICIIa

impresia să singura lor menire 
aici e ca să găsească justificări. 
Cînd stai însă de vorbă cu mun
citorii — amintesc doar pe ute
miștii M. Păuneț, C. Sandache, M. 
Florea și mulți alții — „justifică
rile" conducerii se pierd în vînt 
ca un fum de țigară.

Adevărul este că din partea gos
podăriei nu există nici un fel de 
grijă pentru păstrarea avutului 
statului. Astfel nu se explică de 
ce pe nimeni din conducece nu-l 
frămîntă găsirea unor soluții care 
să pună capăt risipei la care se 
dedau cîteva elemente dușmănca-

nară de tineret, Uniunea Tineretu
lui Muncitor. Organizația U.T.M. 
din gospodărie a fost insă în mod 
condamnabil desconsiderată și 
împiedicată să acționeze, să ia 
atitudine împotriva neregulilor, ri
sipei, dezordinei și a elementelor 
necinstite.

Anul trecut, de pildă, secretarul 
organizației U.T.M., tov. M. Pău
neț, s-a dus la contabilul șef și a 
sezisat că brigadierul fermei de 
vaci, Al. Constantinescu, e un 
chiabur înrăit din Drăgănești.

— Te-oi fi crezind șef de-acu- 
ma, te amesteci in treburi mari?

rile, ptnza etc*. 
în zilele noa

stre, 
Camilar
imagini
Francisc

Horla LimanPrietenul ca
re-mi scrie, stu
diază in capitala 
sovietică. Are tot 
ceea ce poate să-și dorească un tâ
năr: locuință primitoare, hrană cu 
generozitate oferită, spectacole, con
certe, manifestări sportive, muzee, 
biblioteci, profesori cu cea mai 
înaltă calificare. Se știe bine : ca 
el, sînt sute de tineri din țara 
noastră. Și vor deveni ingineri, 
filozofi, critici de artă, ba chiar 
și artiști.

Un alt 
problemele 
o bursă în 
cumentat vreme de cîteva luni a- 
supra dezvoltării artelor pe acele 
meleaguri. Iar un al treilea, om 
de știință cu perspective certe, 
abia a revenit de la Paris, unde 
a făcut o comunicare foarte apre
ciată — în ciuda tinereții sale.

Mai trebuie insistat asupra ace
stui fenomen ? El s-a integrat în 
mod firesc în viața noastră cea de 
tonte zilele. Intelectualul bugetu
lui lipsit de generozitate, intelec
tualul „cu trecere" a încetat de a 
mai fi o categorie socială. Și tine
retului nostru 
orizonturi spre 
stre pe care i 
rile — fie ele

Îmi amintesc 
cîți boiernași trimiși cu bursă la 
Paris, s-a nimerit — prin anii 
I860 — și fiul de țăran Nicolae 
Grigorescu. tn aprilie 1864, adre- 
sîndu-se ministrului Cultelor și 
Instrucțiunii Publice, el i se plân
gea că duce o viață de privațiuni, 

a trebuit să ia pe credit colo-

—XX— Eusebiu 
încru- 

de pe 
Mun-

hârtie 
iar
incintă privirile la 

Convertite in limba 
acumulate au

prieten, preocupat de 
artei plastice, a avut 
Occident, unde s-a do-

stează pe 
Acropole, 
teanu își 
Palermo.
noastră, impresiile
— ca să zic așa — personalitate 
românească. Prin măiestrie, ele 
capătă legitimitatea independen
ței, dar și pe aceea a circulației 
pe alte meridiane. Cărțile romi- 
nești fac, în anii din urmă, ocolul 
pământului.

tn ce raporturi puneau în trecut 
clasele slăpînitoare cultura noastră 
față de cultura burgheză din 
apus ?

in anii dintre cele două războaie 
mondiale, publicistica noastră a 
cunoscut, între altele, existența 
unei monstruozități pe nume Ti- 
moleon Pisani. In ziarul lui Gri- 
gore Ga/encu — franțuzit vindut 
pe rînd lui Hitler și lui Rocke
feller —, el cerea ca ascensorului 
să i se spună „de sine urcătorul", 
iar cravatei — „gîtlegău". Fioroa
sa obtuzitate de vechil cultural, pe 
cit de ridiculă pe atît de primej
dioasă prin agresivitate, făcea din 
„neaoșism" o dogmă, un fel de fu
rie mistică, și din scris o păruială. 
Timoleonizarea limbii romînești 
de către Lohengrinul de suburbie 
al lui Ga/encu a fost unul din ca
pitolele cele mai vesele ale isto
riei presei burgheze. Dimpotrivă, 
în vreme ce un Bălcescu, un Odo- 
bescu, Eminescu, Caragiale, dr. 
Marinescu, dr. Ștefan Stâncă iau 
un Racoviță migăleau pentru inte
grarea Romîniei în cultura univer
sală, intelectuali de visterie im
portau modele culturale ale Occi
dentului, cu întârziere de ani și 
de decenii, pentru a se împăuna 
cu penele altora, maimuțărind 
fără discernământ. Kaiserling și 
barurile americane, Kirkegaard și 
charlestonul, tunsoarea „coup de 
vent" și proza lui James Joyce, 
filozofia paranoică a lui Nietzsche 
și amețeala suprarealistă, — toate 
ne-au fost aduse de peste hotare, 
în serviete, geamantane, pe calea 
undelor și prin intermediul peli
culei cinematografice. Fără îndo
ială, în cultura noastră a intrat 
și ceva din tezaurul de aur al 
culturii apusene. Dar aceasta s-a 
datorat tocmai oamenilor de artă 
și de știință autentici, — unui 
Andreescu sau unui Carol Davilla.C. SLAVIC

Gh. 
St.

i je deschid largi 
toate zările 
se profilează visu- 
cît de îndrăznețe, 
că, printre nu știu

alba-

s-a stropșit la el contabilul șef. 
Nu, băiatule! Nu-ți merge 1 Vezi-ți 
de porcii tăi, lăsați-o mai moale 
cu utemeul vostru.

Acesta fiind răspunsul primit, M. 
Păuneț s-a dus la director.

— Cînd discuți cu mine, ia po
ziție de drepți 1 Asta-i una — i-a 
spus directorul. A doua e să nu 
te bagi unde e treaba noastră, a 
conducerii. Tu vezi-ți de utemiștii 
tăi. Pleacă 1

Ușa inginerului șef era alături. 
M. Păuneț a mers și acolo.

— Știi că eu nu-l înghit pe di
rector și că el nu mă înghite pe 
mine. Vezi-ți de treburile tale, la- 
să-mă în pace.

Pus în fața acestor atitudini con
damnabile, de gîtuire brutală a 
criticii, M. Păuneț a început să se 
descurajeze.

Chiaburul Constantinescu a 
aflat acestea și a prins curaj. Se 
purta și mai urît cu muncitorii, ca 
pe timpuri, cu fostele sale slugi.

Prin gospodărie au fost și re
prezentanți ai unor organe supe
rioare ale U.T.M.

Prin luna mai a fost în gospo
dărie instructorul raional U.T.M.

Teodorescu, prin iunie a fost 
Bonaparte, prim secretar al

N-au trecut decît cîteva zile de la deschiderea noului an 
de învățămînt universitar. Dar chiar din primele zile stu
denții au început cu multă seriozitate studiul. In timpul 
orelor ei scot cu grijă notițe din expunerile profesorilor 
pe care mai apoi le revăd cu multă atenție. Folosit astfel 
cu chibzuință, fiecare minut din timpul liber rezervat în
vățăturii, le va asigura o pregătire temeinică și mai ales 
nu-i va obliga să treacă la... asalt în perioada colocviilor 
sau examenelor. Iată o imagine în ajutorul afirmației noa
stre: un grup de studenți din anul III al Institutului Agro
nomic „Nicolae Bălcescu" din București în timp ce-și revăd 
notițele primelor lecții audiate. Instantaneul a fost sur
prins într-una din camerele noului bloc ce le-a fost pus de 
curînd la dispoziție studenților Institutului Agronomic din 
București.

Foto: V. RANGA
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O revistă tipărită dincolo de ocean reflecta: „Dacă la 
Paul Robeson este ceva de neînțeles, acesta este următorul 
fapt: executtnd «spiritual», el poate deveni popular și bogat; 
luptlnd pentru Interesele rasei sale, el ajunge un om dispre
țuit, pentru care toate ușile sînt închise. Pentru a putea răs
punde la întrebarea de ce a ales el această a doua cale, tre
buie să pătrundețl în tainițele adinei ale sufletului său".

Drumul spre tainițele sufletului Iul Robeson nl-l deschide 
cartea pe care a scrls-o marele artist negru: „Aceasta este 
poziția mea". Răsfoiești paginile cărții și înțelegi perfect 
drumul In viață al artistului care, bogăției, a preferat elnstea.

DRUMUL VIEȚII
MARELUI

CINTÂRET NEGRU
PAUL ROBESON

• Cum a devenit 
Robeson militant 
pentru libertatea 
neqrilor și pacea o- 
menirii • Prima in
ti Inire cu U.R.S.S.
• In Spania... • A- 
cum, Robeson este 
liber...

J Clădirile — apărafe
____________ . ..de procesele dîstru' 

gâfoare ale naturii

Robeson a trăit mulțl ani de
parte de Harlemul său unde 
„fiecare ulicioară, fiecare 

piatră a lui mă poartă îndărăt 
spre zilele fericite, spre visele ti
nereții". In Harlem, fiul sclavului 
de pe o plantație

Cu o regularitate matematică, în fiecare an lu
mea capitalistă organizează alegerea „celei mai 
frumoase femei din lume" — Miss Univers. Cîte 
vise, alimentate cu multă grijă de presa de scan
dal occidentală, nu își pun în aceste concursuri o 
mulțime de tinere fete din multe țări. Tinere sătule 
de viața de mizerie din lumea capitalistă sînt înșe
late cu bună știință în speranța că vor găsi calea 
spre o existență omenească. Li se promite con
tracte ca vedete de cinema, căsătorii cu „oameni 
din înalta societate", situații strălucite, nimic nu 
este neglijat de „organizatori" pentru a asigura 
competiției succesul cel mai deplin. Realitatea este 
însă crudă. Cine trage profit de pe urma acestor 
„alegeri" nu este nici un secret: ziarele și revi
stele de scandal, patroni; săiiior unde au loc ale
gerile, organizatorii concursurilor, proprietarii dife
ritelor fabrici in lupta pentru reclamă și înainte 
de toate marea burghezie, pentru care alegerea „re
ginei frumuseții" reprezintă un 
siune.

mijloc de diver-

//Miss"-uriîe
iluzii mincinoase

ȘI

deziluzii tragice
■IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH'lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilIllllllllllllllllllllllllllllllllllllf

Ce face în viață o „regină a 
frumuseții" ? Cum se descurcă ea, 
aceea care ieri stătea încă în lu
mina zecilor de reflectoare, încon
jurată de membrii juriului și de 
spectatori ? Visul unui contract 
strălucit ca vedetă de cinema, 
gloria promisă, pe scurt viața mi
nunată la care visează fetele ce se 
prezintă la aceste concursuri se 
dovedește a nu fi altceva decit un 
simplu vis. Cel mai bun exem
plu în această privință îl oferă 
însăși Hollywoodul.

Sute și mii de „regine ale fru
museții', alese în diferite țări și 
în ani diferiți populează cetatea 
filmului american. Nici una nu a 
ajuns însă vedetă. Greutățile vieții 
în țările capitaliste le-au obligat 
să accepte orice fel de rolișor 
figurantă sau meserii care nu 
nimic de-a face cu filmul.

20.000 de „regine 
ale frumuseții*'

O statistică din New York

o nouă mașină de scris, o marcă 
de țigări, rujuri de buze, ciorapi 
nylon, haine de blană sau conser
ve — aceasta nu-i interesează 
organizatori. Nici nu intră 
tribuțiile lor.

în
pe
a-

de
au

a 
dezvăluit că în toate țările capita
liste, pe an sînt alese 20.000 de 
„regine ale frumuseții". De la 
„Mis>s Cote d’Azur' la „Miss Ka- 
lădont", de la „Miss Tippman- 
sel" la „Miss praf de copt" nu 
există aproape nici o firmă comer
cială care să nu aleagă anual o 
.„Miss" în scopuri de reclamă. 
Bineînțeles organizatorii nici nu 
se gîndesc să ofere acestor „re
gine" perspectivele de viitor pro
mise cu atîta larghețe. Totul este 
ca pentru un produs sau altul să 
se facă o reclamă cit mai eficace. 
Ceea ce nu se poate spune că nu 
reușesc. Ce se alege însă din fru
musețile care au lansat pe piață

Sinucideri...
Este curios, dar alegerea 

„Miss“-uri a permis presei occiden
tale să se ocupe de două ori de 
numele lor. Prima dată in momen
tul organizării concursului. A doua 
oară cînd multe dintre „cele mai 
frumoase femei din lume" și-au 
pus capăt zilelor. Jessie Morgan, 
o tinără fată din orașul englez 
Folkestone, care a obținut pre
miul întâi la 
de frumusețe 
sinucis peste 
teva luni 
pricină că a tre
buit să se reîn
toarcă la viața 
de lipsuri și mi
zerie. Din nefe
ricire multe alte 
fete i-au urmat 
exemplul tragic, 
in coloanele zia
relor pot fi în- 
tîlnite asemenea 
cazuri. ,d 
Australia" 
tăiat vinele, 
fală de ÎS ani 
cure în urmă cu 
cîțiva ani a fost 
aleasă „M i s s 
Hamburg" și-a 
pus capăt zile
lor, Nicole Colin 

cîștigătoarea unui 
concurs de acest

unor

care a
un asemenea concurs 
s-a 
ci' 

din

fel s-a sinucis „pentru că nu 
și-a putut menține greutatea" din 
care cauză a ajuns să șomeze.

Dar sînt și alte „regine" oare nu 
au avut curajul să facă acest pas. 
Ce s-n ales 
teatrele de 
prostituate.

Și totuși 
pentru alegerea „reginelor frumu
seții" continuă. Cei care profită 
fără nici o remușcare de pe urma 
visurilor spulberate ale atîtor fete 
din țările capitaliste nu au nici 
un interes să lase să le scape din 
mâini o „afacere 
Mașina de iluzii 
tinuă să facă noi

cu ele ? Baletiste în 
revistă, manechine,

concursurile anuale

atit de grasă". 
și minciuni con- 
victime.

I. RETEGAN

din Carolina de 
nord și-a făcut 
■pentru prima oa- 
ră apariția pe 
scenă juctnd în- 
tr-o piesă; aci a 
cîntiat, a dansat, 
a participat ac
tiv .ta viața so
cială. Robeson a 
fost primul stu
dent negru în 
mîinile căruia a 
ajuns, după stră
danii supraome
nești, diploma de 
doctor în drept 
al universității 
americane Har. 
vard. „Da, casa 
mea e aici, aici 
și pretutindeni 
in orice colț al 
Americii unde 
trăiesc negrii".

In Anglia Ro
beson a trăit 12 
ani între 1927— 
1939. Despre anii 
aceștia el po. 
vestește plin de 
emoție. Ăcof 
studiat 
africană 
țeles ma 
soarta tragică a 
poporului negru 
căruia co'onia- 
lismul '-a . ăpit 
nu numai drep
tul la nf marea 
marilor sale va
lori, a unei civi
lizații străvechi, 
dar pînă și 
dreptul la o e- 
xistență umană, 
demnă de seco-

Io a 
cultura 

și a în- 
bine

Iul nostru. Acolo a înțeles marile 
adevăruri ale vieții, acolo a luat 
contact cu mișcarea muncitorească 
antifascistă și s-a format carac
terul său de militant pentru drep
tate. „Pe mine frumusețea btîndă 
a clntecelor populare din Europa 
m-a apropiat sufletește de oamenii 
ei simpli, iar bubuitul rău preve
stitor al tobelor care tnsoțea eve
nimentele din aceea vreme mi-a 
dat posibilitatea de a mă alătura 
lor și fizicește".

In 1934 Robeson cunoaște Uniu
nea Sovietică. Prima călătorie în 
Tara Socialismului. „Am declarat 
in repetate rînduri cit de mulțu
mit am fost cînd m-am convins că 
acolo pe oamenii cu pielea colo
rată nu-i amenință nimic, că ei 
sînt liberi și egali In drepturi". 
Mai tîrziu, Robeson va reveni 
deseori în U.R.S.S. El își va tri
mite și fiu1 să studieze la Mos
cova. Un act cu valoare simbolică.

Evenimentele îl obligau .pe fie
care om de cultură la o atitudine. 
Germania încăpuse pe mîna lui 
Hitler, Mussolini invadase Etio
pia. Spania repubțitană era victi
ma atacului conjugat al fasciștilor. 
La un m.are miting la Londra, 
Robeson ia cuvîntul : „Fiecare ar
tist, fiecare om de știință, trebuie 
să hotărască pcum de ce parte se 
situează. Pentru el nu există altă 
ieșire. Nu poți sta deoparte pri
vind conflictul de la înălțimea

întîmpinat cu o căldură despre 
oare merele artist păstrează o a- 
mintire emoționanta.

Politica puterilor occidentale, 
trădarea de la Miinchen dau frîu 
liber lui Hitler. Robeson hotărăște 
să se reîntoarcă în patria sa, în 
America, pentru a fi în mijlocul 
poporului său în zilele încercări
lor grele ce se anunțau.

Trec anii și Robeson rămîne 
credincios nobilelor sale idea- 
luri de dreptate și pace. 

Glasul său răsună ori de cîte ori 
omenirea se află în primejdie. 
După prăbușirea fascismului, ma
rele artist negru se afirmă ca un 
mare luptător în apărarea păcii. 

„Crima" aceasta nu-i poate fi 
iertată. Aproape un deceniu I se re
fuză orice posibilitate de a trece 
peste granițele țării. I-a fost In- 
terzisă pînă și o călătorie în Ca
nada, țâră în care cetățenilor a- 
mericani nu le este necesar pa
șaport. Dar Robeson nu era sin
gur. Marile prietenii înving 
stanțele, înving chiar ziduri

Marele chimist Mendeleev a 
descoperit că o soluție de hi- 
droîob cu metilsilicat de sodiu 
dă un lichid incolor, impermea
bil. Astăzi această soluție este 
folosită de inginerii 
în construcții. FațadaA»* vuiwLiuoyn, i ayaua .UULVI
clădiri se acoperă cu hidrofob 
și se formează astfel 
subțire, impermeabil, 
zistă la ger sau căldură 
apa alunecă de pe

Olimpului, Nu mai pot exista 
imparțiali... Frontul 
întins pretutindeni, 
există nicăieri".
Robeson a plecat

ob- 
bă* 
Re-

servaiori 
taliei s-a 
fugiu nu

In 1938
Spania. ..Călătoria aceasta a 
venit un punct de cotitură in viața 
mea". In Spania însîngerată a 
văzut cu proprii Iul ochi, un po- 
por oare luptă pentru libertate, 
acolo a tntîlnit pe luptătorii bri
găzilor Internaționale, iar printre 
ei tineri americani — negri și 
albi. Robeson a întreprins turnee 
de concerte în ajutorul Spaniei re. 
publicane. Minerii din Wales l-au

în 
de-

Noi amănunte despre
: organizația consomolistâ 

dî:ra Krasnodon

De 15 ani trăiesc în inimile noastre chipurile nepieritoare ale
Ulianei Gromova, Ivan Zemnuliov, Oleg Coșevoi, Serghei Tiu
lenin, Liubov Sepțova și a altor tineri din organizația com-

somolistă ilegală „Tînăra garda . Tinerii și tinerele de pretutindeni 
cinstesc cu sfințenie memoria ac estor eroi și manifestă cel mai viu 
interes pentru viața lor.

Publicăm fragmente dinte-un articol al fostului participant la or
ganizația „Tînăra gardă", G. AR UTIUNIANȚ și al scriitorului M. 
NOVOSELOV, în care se dezvăluie noi amănunte din activitatea 
„Tinerei gărzi" și viața comandantului său — ofițer al Armatei 
Sovietice — Ivan Turkenici.

La cîțiva kilometri de Krasno
don, pe șoseaua ce duce la Izva- 
rin, stau la pîndă membrii „Tine
rei gărzi". Stringind în miinile în
ghețate automatele, așteaptă apa
riția autocamioanelor fasciste. Lo
cul de pîndă a fost bine ales: dru
mul ocolind rîpa ca un laț, o por
nește în jos, iar mașinile hitleri- 
șților trebuie, la coborîș, să micșo
reze viteza. Comsomoliștii așteap
tă în tăcere, cu răbdare. Cînd ești 
la pîndă nu poți nici să fumezi 
nici să vorbești tare. Acesta este 
ordinul comandantului, Vania Tur
kenici. El stă culcat tot aici, în 
tufișurile din apropierea rîpei și 
urmărește șoseaua.

Se auzi un huruit îndepărtat de 
motor. Turkenici privește cu încor
dare. Apoi își aruncă privirea a- 
supra prietenilor săi. Afară de el 
și Tiulenin, la postul de luptă se 
află Volodia Zagorttiko, Serioja 
Levașov, Mișa Grigoriev, Tolia

di-
. . ----  ----- ------- de

temniță. Iar oamenii simpli îi pur
tau lui Robeson o prietenie since
ră, născută din dragoste șl admi
rație. Sindicatul meîalurgiștilor și 
minerilor din Canada 1-ia invitat 
să participe 1« conferința lui. De. 
partamentul de Stat a dat obiș
nuitul refuz. Atunci minerii au 
organizat un concert pe linia de 
frontieră între statui american 
Washington și provincia cana- 
diană Columbia britanică. 30,000 
de canadieni au venit din toate 
colțurile Canadei pentru a-1 as- 
culta pe Robeson.

Minerii din Wales l-au invitat 
în 1957 să cînte la tradiționalul 
lor festiva] „Eisteddfodd". Depar
tamentul de Stal a reacționat ca 
deobicel. Minerii britanici au or
ganizat o transmisie telefonică 
transatlantică a concertului oare a 
avut un succes răsunător.

Guvernanții americani 1-au putut 
împiedica pe Robeson să călăto
rească. Dar glasul lui a răsunat 
departe în lume. In 1954 F.S.M. 
a inițiat turnarea unui film închi
nat oamenilor muncii de pretu
tindeni. Robeson a fost rugat să 
interpreteze un cîntec despre cele 
șase mari fluvii și despre oamenii 
care muncesc în văile lor. Cîntă- 
rețul avea partitura, avea textul 
cîntecului, nu numai în originalul 
german, ci și în traducere engle
ză. Mai era nevoie de un singur 
lucru, esențial însă: înregistrarea 
cîntecului. Marile societăți de în
registrare nu puteau aocepta o 
colaborare cu Robeson. Problema 
a rezolvat-o fiul marelui cîntăreț, 
inginer electrotehnic. Un an mai 
tîrziu, tntr-un cinematograf sindi. 
cal, Robeson privea copleșit de 
emoție fllmu] „Cînteoul fluviilor".

Acum Robeson este, în sfîrșit, 
liber. El se află în Europa 
și, poate, nu peste multă 

vreme îl vom avea printre noi în 
București. Gîndlndu-ne la victoria 
lui Robeson asupra celor ce-i ră
piseră libertatea, ne amintim cu- 
vintele lui : „Nici un fel de barie
re nu vor putea rezista in fața 
voinței de pace Șl de libertate a 
popoarelor — cel mai puternic 
dintre fluvii, ale cărui valuri tu
multoase se rostogolesc astăzi pe 
întregul glob pănuntesc".

Miniaturi
persaneO

O artă străveche și-a 
trimis mesageri în Bucu- 
reștiul nostru. In galeri
ile de artă plastică de 
pe Calea Victoriei putem 
admira o expoziție de 
reproduceri după minia
turi persane.

Sînt lucrări ce au în
fruntat secolele păstrîn- 
du-și neștearsă străluci
rea. Privești reproduceri
le încercînd un firesc 
sentiment de emoție la 
gîndul că asemenea fru
museți, rod al unei dez
voltări spirituale pe care 
au cunoscut-o cu sute de 
ani în urmă 
popoare ale 
fost create 
biala migală
de artiști al căror nume 
a rămas deseori anonim. 
Miniaturile acestea re
dau scene din istoria 
Persiei și frontispicii de 
o mare artă din lucrări 
ce și-au cîștigat celebri, 
tatea 
între 
trăit 
lor.

nu multe 
lumii, au 
cu prover- 

orientală,

hotarele

EUGENIU OBREA

dincolo de 
care au 
creatorii 
Trecerea 

timpului n-a al
terat cu nimic 
măreția acestor 
opere. Este exa
menul cel mai 
prețios pe ca- 
re-1 poate tre
ce o creație, 
arta unui popor.. 
„Shah-natueh" a 
fost lucrată în 
anul 1430. Cule-

gerea de miniaturi și ca
ligrafii „Murakka Guls- 
han“ a fost caligrafiată 

' al 
din 

al 
co

la 
lu-

de Aii al Husaîni 
Herewi începînd 
anul 1481 „Djami 
Towarikh" a fost 
piață și ilustrată 
porunca lui Akbar, 
crarea fiind terminată 
în epoca ramazanului a- 
nului 1004 de la Hegiră, 
adică anul 1596 e.n.

Nu sînt multe repro
ducerile din expoziția de 
miniaturi persane, 
oferă însă prilejul

Cu multă admirație te
oprești în fața reprodu-
cerilor după picturile

.murale ale palatului
„Cehei Sutun" din Is-
pahan.

re
iat 

el ca 
mercurul. în același timp aer ui 
pătrunde normal.

Această metodă de 
a clădirilor împotriva 
lor distrugătoare ale 
este folosită cu succes 
unea Sovietică. Clădirile acope
rite cu hidrofob vor arăta 
proaspăt construite și peste 
ani de zile.

Centrale electrice 
cu aer

Dr. Heller Lanlo, 
universitar din 
Populară Ungară a 
un lucru foarte important pen
tru producția energiei electri
ce. Centrale de energie electri
că se pot construi oriunde, 
chiar și în Sahara, căci apa 
poate fi înlocuită cu aerul. A- 
ceastă idee, pină nu de mult, 
a fost luată drept ireală, fan
tastică. Congresul mondial de 
energetică de la Londra din 
1950, după cercetări amănun
țite a respins-o. Astăzi, în 
R. P. Ungară, in numeroase 
localități, poți vedea centrale 
electrice cu turnuri înalte de 
aluminiu, umplute cu aer, care 
îndeplinesc cu succes sarcina 
Tocitorului.

La expoziția internațională 
de la Bruxelles din acest an, 
această descoperire a fost pre
miată.

Un creion universal

profesor 
Republica 
descoperit

I»

(>

Ele 
cu-

noașterii unui moment 
important al culturii u- 
mane și, totodată, con
tribuie la apropierea în
tre popoare.

In clișeu: O reprodu
cere din expoziție

Nu de mult, în Ungaria a 
început producția unor creioa
ne cu care se poate scrie pe 
orice suprafață netedă. Cu ase
menea creioane se pot face 
orice fel de însemnări pe hîr- 
tie fotografică, sticlă, lemn la 
rindea, plăci din material plas
tic, celuloid, piele etc.

Creionul universal prezintă 
multe avantaje, literele scrise 
sînt foarte vizibile, virful creio
nului nu se rupe și se ascute 
cu ușurință.

Cum să ne îmbrăcăm
TOAMNA...

Kovalev. Toți sînt foarte tineri. 
Cel mai virstnic n-are nici 20 de 
ani.

In minte i se perindă fragmente 
ale unor întimplări din trecut. Mi
cul orășel minier Krasnodon, mai 
înainte mina Sorokin... Jocurile 
pasionante „de-a Ceapaev"... Apoi 
școala. Serile petrecute la cercul 
de artiști amatori, de muzică și 
teatru. Vania cinta bine la bala
laică, nu se despărțea de clarinet, 
visa ca la terminarea școlii medii 
să urmeze o școală de muzică. 
Dar ce interesante erau excursiile 
făcute in stepă spre Ostraia-Mo- 
ghila, loc neuitat pentru fiecare 
locuitor din Krasnodon unde Ar
mata Roșie a luptat cu hoardele 
de gardiști albi care s-au instalat 
in Lugansk ‘

De odată, 
îl trase de 
hitleriștii.

In stepă,

i...
Ivan tresări. Serghei 

pufoaică: se apropiau

Ia cîțiva kilometri de

locul unde pindeau, străluciră fa
rurile unui autocamion.

Reflexele farurilor străluciră de 
pe un deal pe altul, se pierdură 
în cotiturile rîpei și din nou stră
luciră. Aîașina se apropia cu fie
care clipă. Iată că și-a făcut apa
riția la cotitura șoselei și 
să coboare cu prudență.

— Băieți, sînteți gata ? 
trebă Turkenici. Și apoi 
afară siguranța grenadei 
„La luptă".

O mișcare precisă de mină și 
pe șosea se înalță o coloană de 
foc și de fum. Pierzînd direcția, 
automobilul face un salt înainte 
ca un animal hăituit; dar este a- 
juns de grenadele lui fiulemn, Ko
valev, Zagoruilco. Levașov trase 
cu pușca 
răsunară 
prăștiate. 
mași vii 
aruncară 
să se ascundă — dușmanii fură

începu

— în- 
trăgînd 
strigă :

automată. Drept răspuns 
cîteva împușcături îm- 
Doi dintre hitleriștii ră- 
ieșiră din mașină și se 
în rîpă. Zadarnic căutau

ajunși de gloanțele răzbunătorilor 
poporului.

— Percheziționați mașina, luați 
armele și documentele — comandă 
Turkenici. Apoi, cite doi, să por
niți spre oraș, ocolind rîpele.

Peste cîteva clipe 
era încheiată.

Lupte asemănătoare 
multe. Sub conducerea 
ției ilegale de partid din Krasno
don care era condusă de un vechi 
muncitor, membru de partid din 
anul 1924, Filip Petrovici Liutikov, 
membrii „Tinerei gărzi" lărgeau în 
fiecare zi cîmpul activității lor. In 
noaptea de 1 ianuarie 1943 s-a 
prevăzut aruncarea in aer a clă
dirii „Direklion“-ului, tinde fasci
știi și-au organizat banchetul de 
Anul Nou. Dar la indicația condu
cerii ilegale de partid s-a renun
țat la aruncarea în aer a acestei 
clădiri, fiindcă dușmanii puteau să 
supună unor crunte represiuni 
populația pașnică din oraș.

operațiunea

au fost 
organiza-

Odată cu a- 
propierea Ar
matei Sovietice 
membrii „Tine
rei gărzi" au 
intensificat pre
gătirea în vede
rea unor acțiuni 
armate, în oraș, 
pentru a nu da 
posibilitate fas
ciștilor și acoli- 
ților lor să fu
gă nepedepsiți 
din Krasnodon. 
Totuși, n-au reu
șit să-și reali
zeze planul. La 
1 ianuarie 1943 
au fost arestați 
Evgheni Moș- 
kov, Viktor Tre- 
tiakevici, Ivan 
Zemnuhov...

După cum s-a 
lămurit mai tîr

ziu, ei au fost trădați de un oare
care Pocepțov. Pocepțov era unul 
dintre participanții la grupul mem
brilor „Tinerei gărzi" din orășelul 
Pervomaisk. El a intrat în orga
nizație în momentul creării ei, 
cînd conspirația nu era suficient 
organizată. După eliberarea Kras- 
nodonului de către Armata Sovie
tică, tribunalul militar l-a condam
nat la moarte pe Pocepțov. El s-a 
făcut vinovat de moartea tragică 
a tovarășilor noștri; după torturi 
înfiorătoare, circa 80 de membri 
ai „Tinerel gărzi" au fost aruncați 
de vii de către călăii fasciști în 
puțul adînc de 50 de metri al mi
nei nr. 5.

Puțini membri ai „Tinerei gărzi" 
au putut să scape din captivitatea 
fascistă. Aproape toți au plecat 
imediat pe front. Ivan Turkenici, 
împreună cu unități ale Armatei

Sovietice în ofensivă, s-a întors în 
Krasnodon. Aici el a aflat de 
moartea prietenilor săi. Jurindu-se 
la mormîntul lor să-i răzbune, lo
cotenentul Turkenici a plecat cu 
regimentul său să elibereze Don- 
bassul natal.

La 13 august 1944, mai la nord 
de orașul polonez Jeszov, în apro
piere de localitatea Gloguv s-a 
desfășurat o luptă crîncenă. Duș
manul, căutînd să oprească ofen
siva infanteriei noastre, a aruncat 
rezerve proaspete de tancuri. In 
pofida focului ucigător subsecțiile 
diviziei au pornit ia atac. Printre 
luptătorii unuia dintre batalioane
le de trăgători se afla și condu
cătorul comsomolist Ivan Turke
nici. Nu putea fi oprit torentul 
ostașilor sovietici. Ei au ajuns 
pînă la primele tranșee ale duș
manului. S-a dezlănțuit o luptă 
crîncenă cu baionetele. Dușmanul 
n-a putut să reziste. A fugit... In 
acest timp, alături de Turkenici a 
explodat un obuz. Rănit grav de o 
schijă în regiunea inimii, Turke
nici a căzut. A fost transportat la 
spital, dar era de-acum prea tîr- 
ziu: fără a-și mai reveni în sim
țiri, Ivan Turkenici a murit...

...Au trecut peste 15 ani de cînd 
nu mai există printre noi 
ții tovarăși — adevărați 
membrii „Tinerei gărzi". 
n-au murit, chipurile lor 
șters din inimile noastre, 
iese acum o viață nouă, trăiesc 
și luptă. S-au dovedit adevărate 
cuvintele lui Gorki săpate pe mor
mîntul ilegaliștilor din Krasnodon:

minuna- 
eroi — 

Dar ei 
nu s-au
Ei tră-

Iar picăturile tale de sînge 
fierbinte 

seînteile 
în bezna vieții, 

și vor aprinde multe 
inimi curajoase.

vor străluci ca

G ARUTIUNIANȚ 
M. NOVOSELOV

E bine știut: orice schimbare 
de anotimp presupune neapărat 
modificări vestimentare și o scurtă 
recapitulare a lucrurilor din gar- 
derob. întreprinderile de confec
ții au pregătit încă din vreme un 
bogat sortiment de produse pe 
care le găsim de acum în maga
zinele de stat.

Cunoscutele taioare „clasice" 
mai sînt încă și acum „la modă", 
deși există tendința spre linia de 
taior drept, necambrat în talie și 
a fustei scurte și evazate. In ceea 
ce privește linia rochiilor a reve
nit din nou moda 
ze“ fie în jurul 
parțial, în spate 
liei. Se mai 
poartă mult și 
rochiile netăiate 
în talie care, 
fără să fie foar
te pensate pot 
fi strînse cu un 
cordon. Jache
tele căptușite, 
din același ma
terial cu al ro
chiei, sînt pre
zente și toamna 
aceasta în vitri
nele magazine
lor. In ceea ce 
privește fustele^ 
și bluzele din 
bumbac sau lî- 
nă, acestea din 
urmă — mai 
ales în dungi 
verticale — fac 
parte și de data 
aceasta din îm
brăcămintea de 
toamnă.

Ca de obicei și 
în acest an, îm
brăcămintea îm
prumută din cu
lorile toamnei. 
Mult verde, gal- 
ben-auriu, ma- 
ron în toate 
nuanțele precum 
și culorile 
tel, bleu, 
mov, iau 
culorilor

corsajului „blu- 
taliei, fie doar 
din

s-au purtat mult în zilele calde.
Dar să nu uităm : zilele ploioa

se cer și ele o îmbrăcăminte po
trivită. Hainele de ploaie, din ma
terial de balonseide sin* anul a- 
cesta 
unul 
nare

In
drumări se cuvine să spunem din 
nou un lucru binecunoscut: ale
geți din marea varietate de stofe 
și modele existente în comerțul 
nostru de stat numai ceea ce vi 
se potrivește mai bine.

foarte largi, încheiate la 
sau două rînduri cu buzu- 
tăiate, cordon.
concluzia acestor sumare în-

tăietura ta-



OALAș

ȘI PĂRINȚII
Cît de des pronunțăm acest* 

cuvinte : familia și școala. I,a con
dițiile în care în^ățămîntul este 
cu adevărat general, legătura din
tre școală și familie es;e o pro
blemă rare pieocupă toate stratu- 
rile populației și poartă un ca
racter popular.

In ce se manifestă atitudinea ac
tivă a părinților, cum se dezvoltă 
procesul de apropiere a părinților 
de școală, de necesitățile ei?

Aproape totdeauna punctul ini
țial îl reprezintă dragos‘a.1 pentru 
copil. Copilul s-a dus ia școală, 
iar părinții inte'tgenți și activi 
s-au îndreptat în urma lui. Ei 
știu că din momentul acela v!ața 
copilului lor va decurge între zi
durile școlii. Aici va acumula el 
cunoștințe noi, aici își va dezvol- 
ta inteligența, aici își va perfec
ționa caracterul, va tnvăța să 
muncească, se va dezvolta, se 
pregăti în vederea alegerii unei 
profesii. Aici vor lua naștere tio,Ie 
interese și noile afec(bini De aici 
va păși în marea viață sovietică. 
Ș: dacă profesorii, colegii de școa
lă. întreaga atmosferă șco'ară 
joacă din acel moment un roi atît 
de important în viața copilului, nu 
înseamnă oare că părinții treouie 
să cunoască toate acestea mal în. 
deaproa.pe ?

Mi-a povestit o mamă că băia
tul ei, din primele zile după ce a 
intrat la școală, a început să pro- 
nunțe cu o emoție deosebită nu
mele profesoarei lui :

— Nina Leonidovna a spus...
— Nina Leonidovna a cerut...
Odată mama n-a mai rezistat și 

la obișnuitul „Dar Nina Leonidov
na a zis..." a răspuns tăios că 
s-a săturat să tot audă Nina Leo
nidovna în sus, Nina Leonidovna 
în jos. Cum a reacționat băiatull 
Cit de amar a plîns I Șl mama, 
care și-a dat imediat seama că 
nu-i în interesul ei să distrugă 
încrederea pe oare copilul o avea 
în profesoară, a trebuit să-l con
vingă un timp îndelungat că a- 
ceste cuvinte au fost spuse nein
tenționat, întîmplător, că ea are 
cea mai bună părere despre minu. 
nata lui Nina Leonidovna. Ea s-a 
dus apoi Im școală, a cunoscut-o 
pe profesoară, s-a împrietenit ou 
ea, și acest lucru le-a 
mîndoura, și mai ales 
Ele erau mereu alături 
și profesoara — cînd 
de educația băiatului.

Părinții care au venit la școală 
în urma copiilor lor, s-au convins 
în scurt timp că ei pot învăța 
multe aici, și în primul rînd, cum 
să-și educe mai bine copiii.

Părinții care au legături de 
prietenie cu profesorii, devin prie
tenii și ajutoarele școlii. Ei nu 
pot să nu vadă cît de complexă 
este munca pedagogică: fiecare 
profesor are „în grijă" nu unul 
sau doi copii, ci patruzeci I Și toți 
acești patruzeci de copii sînt le
gați între ei, formează un colec- 
t:v, și cu cît legăturile de priete
nie sînt aici mai puternice și mai 
temeinice, cu atît fiecare copi] luat 
aparte are mai mult de cîștigat. 
Dec: și fiul meu. Deci și fiica 
mea

Astfel este parcursă această cale 
importantă — de la copilul tău la 
profesoară, la școală, la toți copiii.

Este deosebit <je interesant să 
observi această c-ale pe care . o 
parcurg mama și tatăl, de la per
sonal la social, de la lumea lor, 
familiară, limitată totuși, la [urnea 
largă a școlii, cu profesorii ei. cu 
organizațiile ei de pionieri și corn, 
somoliste, cu grijile, emoțiile și 
bucuriile ei.

Asemenea părinți care vin la 
școală nu în urma unei chemări 
legate de greșeala săvîrșita de 
copil, ci fiindcă simt o chemare 
lăuntrică a inimii și minții, sînt 
din ce în ce mai numeroși. Enen 
gia și grija plină de dragoste pe 
care o manifestă pentru treburile 
legate de școală, pătrund tot mai 
adine. Aceasta reprezintă o trăsă. 
tură deosebit de importantă a 
școlii sovietice și a familiei so. 
vietice

folosit a- 
bă latului.
— mama 

era vorba

★
O strînsă prietenie leagă două 

femei : directoarea Școlii nr. 393, 
Tamara Ivanovna Scorbatova și 
președintele comitetului de fa
milie, Alexandra Alexandrovna 
Brehova. Concomitent și în strîn
să legătură au loc două procese 
extrem de interesante: părinții se

M. Panici
—xox—

apropie de școală și unii de alții. 
Cine sînt acești părinți ,ai căror 
copii învață într-un oraș mare, 
într-o școală oare numără peste o 
mie de elevi? Printre ei sînt și 
muncitori, și ingineri, și medici, și 
oameni de știință. La ședințele și 
conferințele cu părinții se întîl. 
nesc un strungar de la uzina ,,Ki
rov", un muncitor din port, un 
ofițer sovietic și un renumit om 
de știință — fizician. Aici găsim, de 
asemenea, activiști de partid, sin
dicali și sovietici. Părinții se cu
nosc între ei, ascultă împreună 
lecțiile care tratează despre edu
cația copiilor, discută cărțile citi
te, au chiar și o gazetă de perete.

In timpul unei conferințe cu pă
rinții care a avut loc recent la 
Școala nr. 393, directoarea Tama
ra Ivanovna a lăudat expoziția 
cercului de croitorie a școlii. La 
organizarea atelierului de croito
rie au participat activ mamele. Și 
acest lucru a fost subliniat. După 
terminarea conferinței a avut loc 
un spectacol dat de elevi. Ce ac- 
tivă este una din mame. Și acest 
lucru nu e de mirare; doar ea este 
aceea care conduce cercul artistic 
el școlii. Și cît este ea de emo
ționată, ce dragă este tuturor 
bucuria ei cînd copiii au succes.

Le Școala nr. 394, președintele 
comitetului de părinți este Nadej. 
da Lukiniciina Șamîghina. Ea mi-a 
povestit despre pregătirile care 
s-au făcut pentru sărbătorirea pri- 
mei promoții a acestei școli. To
tul este pregătit și prevăzut pînă 
în cele mai mici amănunte. După 
solemnitatea înmînărîi diplomelor 
de maturitate, după spectacol, 
masa de despărțire și bal, toți ab
solvenții se vor sui în mașini și 
vor pleca, după tradiția școlilor 
din Leningrad, p8 malul Nevei, 
cîntată de Pușkin, spre podurile 
splendide, spre grilajul grădinii de 
vară, spre sfineșii din fața Aca. 
demiei de artă. Școala nr. 394 ca 
și cea nr. 393 se găsesc dincolo 
de uzina „Kirov". Totul este aici 
nou — casele, școlile, metroul. 
Locurile acestea sînt trumoase în 
genul lor. Dar în ultima noapte 
petrecută la școală, absolvenții se 
duc numai și numai pe malul Ne
vei, spre Călărețul de aramă, spre 
piața istorică unde în Octombrie 
tații și bunicii acestor elevi luau 
cu asalt Palatul de iarnă. Ei vor 
merge cu mașinile, nu pe jos. La 
ușa școlii îi vor aștepta mașinile 
comandate de comitetul părinților.

Fiul Naidejdei Lukinicina, Borea, 
este de-abia în clasa IV-a. Dar 
Nadejda Lukinicina povestindu.ne 
despre pregătirile acestea, se bucu
ră pentru toți copiii, nu numai 
pentru fiul ei. Dar iată că ea, in- 
giner-geolog de profesie. îmi vor
bește de activitatea organizației 
de pionieri. Ce cunoaștere profun. 
dă a problemei, ce interes fierbin
te, ce dorință vie de a ajuta pe 
micii pionieri, străbate fiecare cu- 
vînt al ei ! Soțul ei, tatăl lui Bo. 
rea, un vînător pasionat, se pre
gătește să ia cu el în pădure în
treaga grupă. De tras pionierii 
n-o să tragă, dar vor face o plim. 
bare prin pădure cu un om care 
cunoaște natura, vor învăța să 
deosebească copacii, vor respira 
cu tot pieptul aerul curat și în
tăritor.

De regulă, munca pe care o 
desfășoară părinții la școală este 
foarte utilă. In multe probleme 
părinții ajută efectiv profesorii.

Aii fost găsite forme noi și in
teresante pentru legăturile dintre 
familie și școală O valoare deo. 
sebită o are participarea părinți 
lor la activitatea extrașcolară, 
grija lor pentru bunăstarea școlii. 
Rolul lor este deosebit de mare 
in organizarea de lecții, discuții, 
expoziții etc.

Este timpul să ne gîndim la 
ooncluziile ce se pot trage din ex- 
periența acumulată, din tot ceea 
ce reprezintă tezaurul prețios al 
sistemului nostru școlar sovietic. 
Este timpul să fie puse în discu
ție largă cele mai' dificile proble
me. ale educației familiare — în- 
tîi pe raioane, apoi pe orașe, pe 
regiune, pe republică

Necesitatea unei asemenea 
cuții se impune de mult.

Și nu numai pentru că s-a

mulat o bogată și Interesantă ex
periență pozitivă a educației în 
familie, pentru că s-au găsit for. 
me noi Și deosebit de eficiente a 
legăturilor dintre școală șl fami- 
lie, dar și pentru că nu toate pro- 
blemele au fost rezolvate, ;nu este 
încă totul limpede, mal sînt încă 
destule greutăți.

★'
Problema relațiilor dintre școa

lă și familie se rezolvă cu greu
tate în acele cazuri particulare 
cînd problema relațiilor ,oa atare 
nu este rezolvată... înlăuntrul fa. 
miliei.

Nu toți părinții vin te școală 
împreună cu copiii lor, ca să-i e- 
duce mai bine, ca să capete de la 
profesor un sfat, ca să ajute pe 
diriginte cu experiența lor de pă- 
rinți, cu energia lor. Cu cît co
pilul este mai neglijat și mai sin
gur, cu oît familia e mai egoistă 
și acordă mai puțină atenție edu
cației copilului, cu atît sînt mai 
slabe legăturile ei cu școala.

Cît de mult suferă școala și cît 
do greu îi vine chiar colectivului 
de copii cînd sînt puși față în 
față cu așa-numiții copii „greu 
educabili" I Este vorba de acei 
copii oare dintr-un motiv sau al
tul sînt în conflict cu oamenii ce-i 
înconjoară. In fiecare caz aparte 
este important de stabilit rădăci
nile conflictului, de clarificat si
tuația familiară, relațiile dintre 
părinți, atitudinea părinților față 
de copii. Iată unde sînt rădăcl 
nile cauzei ciocnjjilor.

In cazurile cînd școala și fa
milia nu pot să se înțeleagă, nu 
pot să găsească un limbaj comun, 
se învinuiesc reciproc, copilul sca
pă de sub influența școlii și de 
sub influența familiei. Unde îl 
duce o asemenea „emancipare", n 
aflăm deseori, din păcate, în cro
nica judiciară.

Problemele educației în familie, 
problemele relațiilor între școală 
și familie interesează deosebit de 
mult milioanele de oameni sovie- 

o problemă de

și familia so- 
despărțite, nici 

școlii, care se

periență pozitivă a educației 
familie, pentru că s-au găsit 

................................sfl '

Printre muncitorii fruntași de la fabrica de încălțăminte „Carmen" 

din Capitală se numără și doppeliștii Frantz Romu și Dumitru 

Vlad. Pe luna septembrie ei și-au realizat pianul în proporție de 

127 șl respectiv 129 la sută.

Foto AGERPRES

Vizitele delegației Seimului

in preajma ««Lunii prieteniei
r omino - so vietice**

ședința
Sîmbătă dimineața a avut 

loc ședința Consiliului General 
A.R.L.U.S. în care s-a discutat și 
aprobat planul de organizare a 
sărbătoririi „Lunii prieteniei romi- 
no-sovietice“.

Ședința a fost prezidată de 
acad. prof. P. Constantinescu-Iași, 
vicepreședinte al A.R.L.U.S.-ului.

Tov. Ion Moraru, secretar al 
Consiliului General A.R.L.U.S. a 
prezentat bilanțul activității 
A.R.L.U.S.-ului în cursul anului 
1958.

Acad. P. Constantinescu-Iași a 
prezentat apoi o informare cu pri
vire la manifestările organizate în 
cursul acestui an în U.R.S.S. pen
tru popularizarea țării noastre.

Tov. C. Paraschivescu-Bălăcea- 
nu, președintele Consiliului regio
nal A.R.L.U.S. București a expus 
apoi proiectul de plan pentru săr
bătorirea în țara noastră a celei 
de-a 41-a aniversări a Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie și 
a „Lunii prieteniei romino-sovieti- 
ce. Astfel sint prevăzute diverse 
manifestări cum ar fi reuniuni și 
serbări populare, conferințe, sim
pozioane, expoziții, săptămîna ști
inței și tehnicii sovietice, săptă
mîna cărții, a filmului, a muzicii 
și teatrului sovietic și numeroase 
alte manifestări.

R. P. PoloneI

ConsUtatai General A. R. L. 11. S
Pe marginea informărilor pre

zentate și a planului de acțiune 
au luat cuvîntul acad. prof. V. 
Mîrza, prof. Traian Gheorghiu, 
prof. Mihail Ghelmegeanu, acad, 
prof. Șt. Milcu, Mia Groza, C. 
Prisnea și prof. T. Ionescu. Vorbi
torii au făcut propuneri prețioase 
privind buna desfășurare a acțiu
nilor întreprinse în cadrul „Lunii 
prieteniei romîno-so vietice".

A fost ales apoi biroul Consiliu-

lui General A.R.L.U.S., în frunte 
cu președintele Consiliului, acad, 
prof. dr. C. 1. Parhon.

La ședință au participat mem
brii Consiliului General A.R.L.U.S., 
conducători ai organizațiilor ob
ștești și ai instituțiilor centrale 
de stat, șefi ai cultelor, ziariști.

Au luat de asemenea parte 
V. F. Nikolaev, consilier al Amba
sadei Uniunii Sovietice la Bucu
rești și I. S. Ilin, prim-secretar al 
Ambasadei.

GiTUIIORIl 
CRITICII
(Urmare din pag. l-a)

Iași,

ticl. Aceasta est« 
interes național.

Școala sovietică 
vietică nu pot fi 
opuse. Interesele , ___
reorganizează pe baza Indicațiilor 
partidului despre învățămîntul po 
litehnic sînt dragi și apropiate 
întregului popor. D® aceea, un 
larg schimb de păreri între pă
rinți și pedagogi nu este numai 
de dorit, dar și necesar. O aseme. 
nea 
greș 
lie"
gen
portantă, istorică, în viața școlii 
și familiei sovietice.

tribună ar putea fi un con- 
pe tema „Educația în fami-
— primul congres de acest
— care să devină o etapă im.

Membrii delegației Seimului 
R. P. Polone în frunte cu mare
șalul Seimului Czeslaw Wycech, 
însoțiți de deputății Marii Adu
nări Naționale Tiță Florea, vice
președinte al Marii Adunări Na
ționale și Dumitru Simulescu, 
precum și de Tadeusz Matysiak, 
prim-secretar al Ambasadei R. P. 
Polone la București, au sosit 
sîmbătă dimineața în Orașul Sta
lin.

Prima vizită făcută de oaspeți 
în acest important centru indu
strial a fost la uzina de autoca
mioane „Steagul Roșu“. Aici par
lamentarii polonezi au fost întîm- 
pinați de conducătorii organelor 
locale de stat și de partid, de 
deputății din localitate ai Marii 
Adunări Naționale, de conducăto
rii uzinelor și de numeroși mun
citori fruntași.

Președintele Sfatului popular 
al regiunii Stalin, Nicolae Iorga

prescurtat al articolului 
maturi și copiii" — pu- 

revista „Zvezda"

x) Text 
„Oamenii 
blicat In 
9/1958.

a urat oaspeților un călduros 
bun venit.

Răsnunzînd, conducătorul dele
gației parlamentare poloneze, 
mareșalul Seimului R. P. Polone, 
Czeslaw Wycech, a spus printre 
altele : Popoarele țărilor noastre, 
prietene și în trecut, sînt unite 
astăzi mai mult ca oricînd în 
lupta comună pentru construirea 
noii orînduiri sociale, pentru apă
rarea păcii. In fața popoarelor 
noastre stau sarcini mari. Trăim 
în epoca istorică a trecerii 
capitalism la socialism, în 
în care 
pentru lichidarea celui mai 
rău al 
forțele 
buie să se unească în momentul 
de față in această luptă împo
triva războiului, pentru apărarea 
păcii.

Directorul general al uzinelor 
„Steagul Roșu" Gheorghe Rădoi, 
deputat al Marii Adunări Națio
nale, a informat apoi pe membrii 
delegației poloneze despre produc
ția de autocamioane romînești. 
Vizitînd uzinele, parlamentarii 
polonezi s-au interesat îndeaproa
pe de calificarea tehnică a mun
citorilor, de legăturile care există 
între această mare întreprindere și

milioane de oameni

de la 
epoca 
luptă 
mare 
toateomenirii, războiul, 

conștiente din lume tre-

Institutul de mecanică din locali
tate și alte institute tehnice su
perioare din țară.

Membrii delegației parlamenta
re poloneze au vizitat de aseme
nea grupul școlar al uzinelor 
„Steagul Roșu" și s-au întreținut 
îndeaproape cu profesorii și ele
vii.

Părăsind uzinele „Steagul Ro
șu" parlamentarii polonezi au fe
licitat călduros 
de autocamioane 
importantele lor

După amiază 
ției Seimului R. 
vut o întîlnire la Sfatul popular 
al regiunii Stalin cu membrii Co
mitetului Executiv și deputății 
Sfatului popular regional.

Președintele Comitetului Exe
cutiv al Sfatului popular regio
nal, Nicolae Iorga, a informat pe 
larg pe oaspeți despre cele mai 
actuale probleme care stau în 
centrul atenției sfaturilor popu
lare din regiunea Stalin și des
pre activitatea deputaților lor.

Seara, parlamentarii polonezi 
au asistat la un spectacol al 
Teatrului de Stat de Operetă din 
localitate.

pe constructorii 
romînești pentru 
realizări.
membrii delega- 
P. Polone au a-

Comitetului raional U.T.M. 
prin iulie a fost Pavel Insurățelu, 
activist în comisia tineret sătesc 
a Comitetului raional U.T.M. Iași 
M. Păuneț le-a adus la cunoștință 
situația. Le-a mai istorisit cum 
administratorul cantinei, Gh. San
du, fură din banii și hrana mun
citorilor, că alt individ, I. Zmeu, 
de la sectorul tineret taurin, de 
asemenea și care a fost prins și 
împotriva căruia nu s-au luat mă
suri etc., și le-a cerut sfatul. Fie
care dintre cei trei „vizitatori" au 
promis că „vor lua măsuri", că 
„voi mai veni". Nu s-a intîmplat 
însă nimic din toate acestea, de 
parcă pe o ureche le-ar fi intrat 
și pe cealaltă le-ar fi ieșit chiar 
alunei. Nici nu au mai dat măcar 
prin gospodărie.

Așa se face că atitudinea con
damnabilă a conducerii gospodă
riei de stat din Broșteni de a gî- 
tui critica, de a respinge brutal 
sugestiile și propunerile tinerilor 
muncitori a 
nepedepsită.

Partidul 
U.T.M. să 
dere 
zării 
ției 
ei, 
rile în păstrarea și 
avutului obștesc și să propună so
luții pentru remedierea lor. Condu
cerile acestor întreprinderi sînt 
datoare să asculte și să țină sea
ma de aceste propuneri.

Cum își permite atunci conduce-

rămas necercetată și

Flux și reflux

(Urmare din pag. l-a)

Tioărul strungar Ion V. Gheorghe de la Complexul C.F.R. „Grivița 
Roșie", povestește pionierilor cum a învățat meseria în școala pro

fesională

ceput și destoinic ți lucrează ți 
in contul anului 1961.

Da, acest tînăr cu o biografie 
ața de simplă lucrează in con
tul anului 1961

Ca el sini mulți tineri educați 
de partid care muncesc cu mo
destie ți dragoste pentru con
struirea socialismului. Biografia 
lor pare simplă : eroismul de 
fiecare zi dă o înaltă frumusețe 
muncii lor modeste ți crea
toare.

scoți ?
mie pe lună.
ce faci ? li omori

Un tînăr umblat

tivă pe secție. Echipa lui, la cam
pionatul intersecții de anul ăsta, 
a iețit pe locul III. Joacă fun
daș dreapta, a organizat un con
curs „Iubiți cartea" cu 22 de 
membri țț un campionat de țah 
la Colțul roțu cu 17 participanți. 
Astea sint toate datele care le 
poți scoate de la Dumitru Stan. 
Am stat ore în țir pe capul lui. 
Doar, doar oi mai scoate ceva. 
Nimic.

— Ce leafă
— Peste o
— Cu banii 

cu prietenii ?
— Cum o să-i omor. Îmi fac 

haine, mai trimit la părinți.
Nici de-aici nu iese nimic.
— Ai fost criticat în vreo șe

dință de U.T.M. ?
— De ce să fiu criticat, da- 

că-mi văd de treabă.
Nimic domnule, nimic nu poți 

scrie despre el. Poate în legă
tură cu țurubul ăla rebutat să 
găsesc ceva.

— Cu țurubul de 5 pe 16 cum 
a fost ?

— Ala a fost singurul rebut 
din viața mea de strungar. N-am 
fost atent.

— Ei. vezi tovarățe, ai adus 
o pagubă uzinei.

A tăcut !
— Cam cît valorează un țurub 

de 5 pe 16 ?
— Vreo doi-trei lei.
Nici cu țurubul de 5 pe 16 nu 

mi-a mers. Despre Dumitru Stan 
nu poate fi scris decît că e un 
utemist bun, un strungar pri-

Pe majoritatea delegațiilor 
mele din ultimii ani era scris 
Hunedoara. Am fost de nenumă
rate ori în această cetate a oțe~ 
lului. Cunosc C.S.H. cum îmi 
cunosc buzunarele. Pe oameni la 
fel. Cu maistrul oțelar Vaier Lă
buneț despre care au scris atît 
ziarele, nu am stat niciodată de 
vorbă. Am citit în schimb tot 
ce s-a scris despre el. Mi-l în
chipuiam un om de vreo 35-40 
de ani. cu mustața răsucită, cu 
o față lată și bombată, cu o băr
bie ascuțită și nu știu de ce cu 
niște sprincene mari și stufoase, 
de om grav

După cum se vede și pe ultima 
delegație e scris tot Hun^ddara. 
M-am dus în schimbul 3 la oțe- 
lăria veche să fac cunoștință cu 
Lăbuneț. Lucra în schimbul 3.

Am stat mult în fața cuptoa
relor. M-am uitat la toți oare 
meștereau pe platforma oțelăriei. 
Am văzut un mustăcios. Am vor
bit singur : el să fie ? Nu cred, 
Stă numai la un cuptor, maistrul 
trebuie să treacă pe la toata Am

făcut fel de fel de pronosticuri 
de unul singur.

— Dumneata pe cine cauți ? — 
m-a întrebat un tînăr de vreo 
douăzeci ți ceva de ani.

— Pe Lăbuneț.
— Eu sînt.
— Maistrul Vaier Lăbuneț ?
— Da.
— N-ai mustață ?
— N-am.
— Nici sprîncenele stufoase ?
— Nici.
Era un tînăr blond. Mai înalt 

cu o palmă decît mine. Avea pe 
el o cămață unsuroasă, deschiată 
la trei nasturi. Pe cap o țapcă 
cu cozoroc. De cozoroc avea ni
tuită o pereche de ochelari.

— Dumneata ețti chiar mai
strul ? Nu-mi venea să cred, era 
prea tinăr.

— Maistru
— Ai putea să-mi spui dacă 

ețti maistru, ce se întîmplă acum 
in cele cinci cuploare ?

— Cum să nu știu. Unul ți doi 
topesc. La trei se introduce fontă. 
Patru ți cinci sînt în faza finală. 
Peste o jumătate de oră evacu
ează patru ți după o oră cinci... 
Cluj, a strigat el în spre cuptorul 
patru, dă minereu la fiecare uță. 
Gheorghe a strigat spre altul, fă-ți 
gură bună... Vezi că e caldă., e 
caldă. Cluj.

Cluj e un nume de om. De în
țeles nu înțelegeam nimic din co
menzile lui. După vreo două mi
nute a venit la Lăbuneț mustă
ciosul ăla.

— Tovarățe maistru, uitați 
proba, l-a înmînat nițft bare pă
trate de oțel. Proba încărcăturii 
cuptorului patru.

Maistrul a luat bucățica aia de 
oțel, a sunat-o, s-a uitat la poro- 
zitate. ori știu eu la ce, apoi i-*a 
spus mustăciosului :

— Bagă bauxită.
M~am convins că e maistrul Lă

buneț. Cel mai tînăr maistru, 
îl caracterizează pasiunea cu care 
muncește, dorința fermă de a cu
noaște toate tainele meseriei.

Iată-i biografia .
In anul 1947 a terminat școala 

de șapte ani la Oltenița. A vrut 
să intre într-o școală de ucenici 
și la examen s-a încurcat. A fost 
respins. A intrat copil de trupă, a 
stat un an și a plecat și de acolo. 
In 1948 fiind utemist a cerut să 
plece voluntar pe șantierul Bum- 
bești-Livezeni. A muncit aici trei 
luni și a fost trimis la Hune
doara pentru calificare. A fost 
repartizat la școala profesională. 
Aici a învățat. în anul 1 și II a 
luat cea mai mare medie. în a- 
nul IV a ieșit pe locul 11. îar în 
anul 1951 a intrat în producție 
la oțelărie. După cîteva luni a 
fost trimis în Uniunea Sovietică 
pe timp de un an. La întoarcere i 
s-a repartizat cuptorul patru. Oa
menii care îi avea în echipă nu 
munceau cum învățase el. încet, 
încet și-a format o echipă de ti
neri utemiști.

— Și care au fost rezultatele ?
— In anul 1954 am primit 

„Medalia Muncii** și am fost 
mis la Festivalul Mondial al 
neretului de la Varșovia.

— Ești un om umblat.
— Am fost și în Germania,

stat 18 zile. Anul trecut am fost 
trimis de Combinat în croazieră 
pe Marea Neagră. Acum sint mai
stru.

Labuneț se simte stăpîn în 
patria sa ; cauza socialismului, 
cauza întregului popor muncitor, 
e și cauza lui. De aceea el știe 
să muncească numai într-un sin
gur fel : cu pasiune neobosită.

Iată trei biografii ! Aici mate
rial pentru reporteri. Ba chiar și 
pentru scriitori.

Deocamdată atât am avut 
'toni’*.
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Pentru sclivisiții saloanelor 
snobi nu erai însă 
dacă nu-l divinizai pe șarlatanul 
mistic Krishnamurti, nu aveau va
loare doinele ți baladele noastre, 
ci numai delirurile lui Chestov ți 
pornografiile lui Pitigrilli.

Cobza ți naiul nostru n-au sunai 
prea adeseori ți melodios tagmei 
corciturilor de intelectuali care, 
imuni la sugestiile inteligenței, îți 
porneau ideile din pintec pentru 
a ețua lamentabil în cerul gurii, 
sau pur ți simplu le țterpeleau. 
Prin 1900, Toulouse-Lautrec îți 
ucidea trupul ingurgitînd coniacul 
peste absint, dar lăsa omenirii o 
operă nemuritoare. Filozoful fas
cist romîn Emil Cioran avea să 
descopere absintul abia după pa
tru decenii. în urma lui au ră
mas răcnetele barbare despre un 
„imperialism românesc", despre un 
„mesianism romînesc" care trebuia 
neapărat 
ducă la 
națiune".
țtie. In urma filozofului vitalității 
singeroase — fugit ca un laț a- 
tunci cînd a bătut ceasul realizării 
poporului romîn — au rămas nu 
numai ecourile răcnetelor sale ți 
ale altora ca el, ci și cîteva sute 
de mii de morminte. Gîndurile — 
despre care noul Mesia susținea 
că sint „o otravă, un obstacol 
a (sic) oricărei hotărîri" — ți le 
trăgea din Hans lost, hitlerist de 
profesiune, care scria negru pe 
alb ți fără înconjur: „Orice gînd 
dus pini la capăt înseamnă „îm
pușcă !“.

Recitesc scrisorile primite de 
peste hotare de la prietenii 
mei ți ele îmi evocă imagini care,

de
„bun romin"

care trebuia 
să se realizeze sau să 
„lichidarea noastră ca 

Ce s-a intîmplat se

ca într-un continuu flux ți reflux, 
vin să primenească aerul patriei 
noastre, atita vreme infectat de 
ciorani ți de funestele lor impor
turi de peste frontieră. La Cluj, 
într-o frizerie, am auzit doi lucră
tori comentînd o conferință des
pre Galileo Galilei. La Craiova, la 
o întreprindere, am cunoscut un 
muncitor care nu l-a văzut pe 
Matisse ți nici pe Rodin, dar îl 
cunoștea pe Balzac ți-l savura pe 
Voltaire. N-a palpat albele clape 
ale clavirului, dar îi asculta cu 
emoție pe Beethowen ți pe Ceai- 
kovski.

„Conducătorii țării nu s-au mai 
gîndit decît cînd ți cînd la răs- 
pîndirea luminii în mulțime—scria 
in 1940 academicianul prof. I. Si- 
mionescu. Analfabetismul cămine 
stăpân ți eu nimic nu poate fi 
stîrpit, căci nici o măsură de a-l 
stîrpi nu se ia în chip hotărit ți 
perseverent".

Din momentul apariției acestor 
rînduri, n-au trecut nici două de
cenii. Dar apele vremurilor au 
spălat trecutul, ața cum mareele 
spală slîncile întunecate, biciuin- 
du-le. Revoluția noastră culturală 
a însemnat o întreagă epocă isto
rică. O revoluție care se reclamă 
din ideile socialismului, care este 
destinată unor mulțimi ce plămă
dește o lume așteptată de veacuri. 
Și tineretul nostru, astăzi, îți poa
te îngădui libertatea visurilor ce
lor mai îndrăznețe. Ele se împli
nesc. O știu cercetătorii științifici, 
scriitorii, artiștii de toate catego
riile, ba chiar ți tehnicienii care 
sint trimiți să edifice vreo cen
trală electrică sau o rafinărie, un
deva, în îndepărtata Indie sau în 
China populară. Aceasta este 
mensiunea socialismului.

rea G.A.S. Broșteni să încalce 
această indicație a partidului, su- 
grurnînd în mod brutal glasul or
ganizației ~ " 
medierea 
păstrarea 
scoaterea 
mentelor 
stite ?

Partidul ne învață să luptăm 
nepregetat împotriva celor care 
resping și gîtuiesc critica, înăbu
șind brutal inițiativele și propu
nerile venite din rîndul muncito
rilor cinstiți, interesați in îndrep
tarea unor stări de lucruri nesa
tisfăcătoare.

Este limpede ce daune grave 
aduce muncii atitudinea de res
pingerea brutală a criticii de către 
conducerea G.A.S. Broșteni.

Organele in drept au datoria să 
tragă la răspundere cu toată as
primea pe cei care au încercat să 
intimideze și să gîtuiască critica ti
nerilor muncitori cinstiți din gos
podărie, ferindu-se să-și recunoa
scă vinovăția față de aceste stări 
de lucruri intolerabile. In același 
timp, Comitetul raional U. T. M. 
Iași, respectiv comisia tineret să
tesc și tov. V. Turcea, secretar, 
care răspunde de această comisie 
din partea biroului regional, are 
datoria de a sprijini organizația 
de bază U.T.M. din G.A.S. Bro
șteni, să-și reînvioreze munca, 
să-și reorganizeze postui utemist 
de control, pentru ca această or
ganizație să fie un ajutor de 
nădejde al organizației de par
tid în lupta pentru rentabilizarea 
tuturor sectoarelor, în înlăturarea 
lipsurilor existente.

IJ.T.Mo care a cerut re- 
lipsurilor existente în 
avutului obștesc și 

din gospodărie a ele- 
dușmănoase și necin-

organizațiilor 
răspun- 
organi-

cere
se ocupe cu 
problemele 

ridicării produc-
de
muncii, 
și îmbunătățirii 

să semnaleze
calității 

neajunsu- 
dezvoltarea

Cum muncesc organizațiile U.T.M. din întovărășirile 
agricole ,,7 Noiembrie“ și ,, Vasile Roaită“ 

pentru a-i lămuri pe tineri

să efectueze 
toate muncile în coiim
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cîteva zile după aceia, pe ogoare 
au pătruns tractoarele și au trecut 
biruitoare peste haturi. Cu spri
jinul secției agricole a Sfatului 
popular raional Domnești, întovă- 
rășiții au primit sămînță selecțio
nată.

La treierișul griului s-au văzut 
și rezultatele. Pentru prima dată 
moș Stan și ceilalți întovărășiți au 
obținut cu 550 kg. mai mult la 
hectar decît au scos ei înainte 
vreme. Au făcut un salt atît de 
mare și într-un timp atît de scurt, 
îneît nici nu le venea să creadă.

Convingîndu-se de avantajele 
muncii în comună, țăranii munci
tori cu gospodării individuale au 
început să vină cu cereri în nu
măr tot mai mare la conducerea 
întovărășirii. Numai în ultima 
lună au intrat încă 240 familii ou 
peste 250 hectare de teren.

Cum muncești — 
așa culegi

întovărășirea agricolă „Vasile 
Roaită44 din satul Tufa-Costieni a 
luat ființă cu un an mai 
decît „7 Noiembrie44 din 
Iești. Dacă la început în 
rașire erau numai 60 de 
majoritatea tineri capi de 
astăzi întovărășirea dispune de 264 
de hectare de teren și numără 
peste 240 de familii. Organizația 
de baza U. ” 
cum 46 de 
16 cît avea 
lui 1956.
resc

înainte 
Mihăi- 
întovă- 
familii, 
familie,

T. M. numără a- 
utemiști, față de 

în toamna anu-
Cum era și fi- 

întovărășirea trebuia să se 
consolideze, iar organizația U.T.M. 
avea datoria să sprijine serios con
ducerea întovărășirii la treburile 
cele mai importante. Dar treptat, 
treptat, utemiștii au început să 
piardă pe drum entuziasmul cu

on

munciseră la început cînd eicare
au pus temelia întovărășirii. Dato
rită faptului că organizația U.T.M. 
n-a dus mai departe munca poli
tică și agitatorică, țăranii întovă
rășiți n-au înțeles pe deplin rostul 
lor în întovărășire. Anul trecut 
n-Mu muncit în comun conform sta
tutului. Deși au arat pămîntul eu 
tractoarele, n-au desființat hatu
rile. Fiecare a însămînțat cum a 
vrut și ce-a vrut. Rezultatul ? Ei 
au obținut cu aproape 300 kg. 
grîu mai puțin la hectar decît cei 
din întovărășirea „7 Noiembrie44. 
Nici în actuala campanie, organi
zația de bază U.T.M. nu se inte
resează de bunul mers al întovă
rășirii. Intovărășiții muncesc tot 
individual și însămînțează grîu ne
selecționat. Comitetul U.T.M. pe 
comună, (secretar Costel Crisiea) 
nu dă sprijinul cuvenit organiza
ției de bază U.T.M. din întovără
șirea „Vasile Roaită44. In loc să 
îndrume activitatea ei, să dea un 
sprijin real secretarului ei, Ilie 
Constantin, comitetului U.T.M. se 
limitează numai la „observarea44 
lipsurilor și atît.

Dat fiind faptul că în întovă
rășirea „Vasile Roaită“ nu este or
ganizație de partid, Comitetul ra
ional U.T.M. Domnești trebuia să 
ajute în mod concret și substanțial 
organizația de bază U.T.M. de aici. 
O îndrumare atentă și perseve
rentă, un sprijin calificat și con
tinuu ar fi avut darul să contri
buie la întărirea vieții de organi
zație, factor care ar fi dus la o 
muncă politică vie, la o contribu
ție însemnată, la înțelegerea de că
tre întovărășiți că numai munca 
în comun aduce avantaje mari. 
Dar activiștii Comitetului raional 
U.T.M. Domnești trec cu vederea 
toate acestea. Deși organizația de 
bază U.T.M. a întovărășirii „Vasile 
Roaită44 se află la doi pași de se
diul comitetului raional U.T.M., 
activiștii nu trec pe aici zile în 
șir. Și atunci cînd fac aceasta se 
limitează la lucruri minore, la cî
teva sarcini date secretarului și 
cu astia-basta. E timpul ca acest 
fel de a lucra cu organizațiile de 
bază U.T.M. să fie înlăturat de
finitiv.

Iată deci de ce carul lui Miha- 
lache era vîrfuit cu saci doldora 
de grîu, iar al lui Iordache era 
mai ușor, mai puțin împovărat.

Informații
In preajma celei de-a 9-a ani

versări a proclamării R. D. Ger
mane, la Tîrnăveni a avut loc 
sîmbătă festivitatea remiterii unui 
bust al genialului întemeietor al 
comunismului științific — Karl 
Marx — Combinatului Chimic din 
această localitate aare-i poartă 
numele. Bustul a fost remis de 
către ambasadorul R. D Germane 
la București, Wilhelm Bick.

★
Pe Șantierul naval din Galați a 

fost lansată la apă In ziua de 4 
octombrie cea de-a treia motonavă 
românească de 2.000 de tone rea
lizată de constructorii navali eă- 
lățeni.

In prezent la Șantierul naval 
din Galați se află in construcție 
alte motonave de cite 2.000 'de 
tone fiecare.
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La un an de la lansarea primului satelit sovietic

New York Times: U.R.S.S. deține primul 
loc în cucerirea cosmosului

NEW YORK 4 (Agerpres). — omenirea a repurtat primul suc- 
Ziarul „New York Times" a publi- ces pe calea spre aștri, 
cat o expunere a raportului lui 
A. N. Nesmeianov, 
Academiei de Științe 
cu privire la sateliții 
sovietici ai pămîntului. într-un ar
ticol redacțional ziarul „New York 
Times" subliniază că asum un an

președintele 
a U.R.S.S., 

artificiali

Ar fi periculos, continuă ziarul, 
să ignorăm consecințele rolului 
conducător al Uniuni? Sovietice în 
cursa pentru cucerirea cosmosului 
sau ale supremației pe care 
U.R.S.S. o mai deține încă în do
meniul rachetelor, ale cărei

Savanei englezi prețuiesc 
realizările sovietice

LONDRA 4 (Agerpres). — 
TASS transmite t Cu prilejul îm
plinirii unui an de la lansarea în 
Uniunea Sovietică a primului sa
telit artificial al pămîntului, oa
menii de știință englezi trimit co
legilor ruși felicitări in care dau 
o înaltă prețuire realizărilor știin
ței sovietice. Eminentul fizician 
englez prof. J. Bernal a declarat 
că lansarea satelitului a dovedit 
întregii lumi înalta dezvoltare a 
științei și tehnicii sovietice.

Prof. A. Lowell, directorul Ob-

Poporul chinez este 
Uniunii

(Agerpres). — Po- 
scrie într-un articol 

„Jenminjibao",

PEKIN 4 
porul chinez, 
de fond ziarul 
este mîndru de succesele uriașe 
realizate de poporul sovietic în 
domeniul științei și tehnicii, îl 
felicită cu căldură pentru reali
zările sale mărețe în domeniul 
cuceririi spațiului cosmic.

în decurs de un an, arată ziarul. 
Uniunea Sovietică nu numai că a 
lansat trei sateliți artificiali de 
mari proporții, ci și a obținut 
succese noi în toate celelalte do-

Colonialiștii englezi 
comit noi acte de 
violență împotriva 

ciprioților
NICOSIA 4 (Agerpres). — In 

noaptea de vineri spre sîmbită 
trupele colonialiste britanice au 
comis noi acte de violență împo
triva populației cipriote. La Fa
magusta și în împrejurimi au fost 
arestate peste 1.000 persoane. A- 
genția France Presse relatează că 
aproximativ 300 din persoanele a- 
restate au trebuit să fie internate 
la spital din cauza rănilor provo
cate de trupele britanice care au 
lovit cu brutalitate pe cei ares
tați. „Numeroase închisori au tre
buit să fie improvizate pentru a 
întemnița sute și sute de tineri ci- 
prioți. Au fost arestate de aseme
nea femei. Ambulanțele au circu
lat timp îndelungat pe străzile din 
jurul spitalului din Famagusta 
transportînd răniți", relatează co
respondentul agenției France 
Presse.

Postul de radio Atena a trans
mis vineri seara un mesaj adresat 
poporului cipriot țn care se spume 
între altele : „Lupta voastră va fi 
încununată de succes pentru că 
luptați pentru libertate". In me
saj se declară de asemenea că tru
pele colonialiste din Cipru repetă 
crimele comise de conducătorii 
Germaniei hitleriste.

măr-

servatoridui radioastronomia 
drell Bank", a făcut coresponden
tului agenției TASS o declarație 
în care a subliniat că lansarea 
primului satelit al pămîntului re
prezintă una dintre oele mai mari 
realizări științifice ți tehnice ale 
omului. După cum a spus el, a- 
cesta este un eveniment care des
chide noi și mari posibilități în 
geofizică și astronomie. „Cola
boratorii observatorului, a spus în 
încheiere Lowell, trimit cele mai 
calde urări colegilor lor sovietici".

mîndru de succesele 
Sovietice

,Jo-

ale științei și 
lansat pe apă 

de gheață ato- 
fost lansată cu 
geofizică avînd

VECHIUL și NOULI ’I

GENSCHMAR
S. U. A. continuă provocările 

împotriva R. P. Chineze

turii o constituie faptul că nici 
unul din sateliții noștri nu atinge 
nici jumătate din greutatea pri
mului satelit sovietic, în timp ce 
rușii au lansat de atunci pe orbi
tă sateliți cu o greutate mult mai 
mare. Cînd a apărut primul sa
telit, mulți au subapreciat impor
tanța acestei realizări și ne-au a- 
sigurat că în curînd îi vom ajun
ge din urmă și îi vom depăși pe 
ruși. Acest an de succese și insuc
cese trebuie să ne dea o imagine 
mai justă și mai lucidă despre a- 
ceasta. în întrecerea pentru cuce
rirea cosmosului am întîlnit un 
adversar de cel mai mare cali
bru.

PEKIN 4 (Agerpres). — China
Nouă transmite: In noaptea de 3 
octombrie și in ziua de 4 octom
brie, trei nave militare americane 
au pătruns în apele teritoriale chi
neze în regiunea Fuțzian. De ase-

menii importante 
tehnicii: a fost 
primul spărgător 
mic din lume, a 
succes o rachetă 
pe bord animale de experiență, 
a Intrat in funcțiune cea de-a 
doua centrală atomo-electrică din 
U.R.S.S. etc.

Uniunea Sovietică șl celelalte 
țări din lagărul socialist, scrie 
în continuare ziarul, cer insistent 
ca realizările științei șl tehnicii 
modeme să fie folosite in sco
puri pașnice, în timp ce cercurile 
imperialiste în frunte cu S.U.A. 
folosesc realizările științei și teh
nicii moderne în scopuri de răz
boi și agresiune.

Guvernele de la Bonn 
și Paris au căzut de 
acord să fabrice arma 

atomică în Franța
BONN 4 (Agerpres). — Bu

letinul de presă „Parlamenta- 
risch Poiitischer Pressedienst" 
care apare la Bonn și care este 
apropiat Partidului social-demo
crat din Germania relatează că 
guvernele R. F. Germane și 
Franței au căzut de acord asupra 
organizării în Franța a produc
ției armei ” atomice.

In știrea publicată de bu
letinul Uniunii creștin-demo- 
crate se recunoaște in mod fățiș 
că Brentano a fost de acord cu 
dorința Franței de a produce ea 
însăși arma atomică și a făcut 
totodată o observație semnificati
vă declarînd că dispunînd de 
bombe atomice de fabricație pro
prie Franța va deveni totodată 
exponenta intereselor Germaniei 
(adică a Germaniei occidentale 

— NR) și a Europei \

Imperialiștii 
pregătesc un nou 

complot împo'tri'va 
popoarelor arabe
CAIRO 4 (Agerpres). — Co

mentând tergiversarea S.U.A, și 
Angliei de a-și evacua trupele din 
Liban și Iordania, postul de radio 
Cairo arată că imperialiștii pregă
tesc un nou complot împotriva 
popoarelor arabe.

Popoarele arabe, arată 
de radio, se așteptau ca 
Anglia să anunțe retragerea necon
diționată a trupelor lor din Orien
tul Mijlociu în loc să aducă criza 
la punctul de plecare. Este de da
toria O.N.U. și a tuturor popoare
lor iubitoare de pace care au spri
jinit rezoluția pentru retragerea 
trupelor anglo-amerioune din Li’ 
ban și Iordania »ă ceară socotea
lă S.U.A. și Angliei pentru acea
stă încălcare fățișă a hotărârilor 
acestei organizații internaționale.

menea, 14 avioane de luptă ame
ricane au violat spațiul 
chinez. Purtătorul de cuvînt 
Ministerului de Externe al R. 
Chineze a declarat in legătură cu 
aceasta că guvernul chinez dă al 
22-lea avertisment serios împotri
va acestor grave provocări milita
re comise de Statele Unite,

aerian 
al 
P.

Tineretul Republicii Democrate 
Germane, în frunte cu organizația 
sa. Tineretul Liber German, a adus 
deseori o însemnată contribuție la 
construirea socialismului în pri
mul stal german al muncitorilor 
și țăranilor. Tineretul a participat 
entuziast la acțiuni ca : îndigui
rea din Sisa, construirea conduc
tei de apă la Marxhutte, construi
rea uzinei energetice Tattendorf și 
a Combinatului de cărbune brun 
„Schwarze Pumpe". Partidul a 
predat aceste obiective economice 
tineretului, deoarece știe că se 
poale bizui pe tmăra generație.

In întîmpinarea celui de-al V-lea

Genschmar aproape cd a încetai 
să mai existe. Furia războiului a 
trecut peste Genschmar cu o bru
talitate de nedescris. Aici s-au

Corespondență 
din Berlin

purtat unele din ultimele bătălii 
ale războiului. Și iată ce era Gen
schmar în 1945 : jur-împrejur un 
peisaj de cratere de obuze și gre- 
nate, de vechi poziții de front l'u- 
teai găsi acolo mai mult fier decit 
pietre. Porțiuni întregi de teren

■ Erich Miickenberger, membru aî Biroului Politic al P.S.U.G., și 
Wolfgang Steinke, secretar al Consiliului Central al T.L.G., vizitea
ză Genschmar și iau cunoștință de succesele obținute de brigăzile de 

tineret
Pentru soluționarea problemei algeriene

Tratative și nu făgăduieli 
înșelătoare

PARIS 4 (Agerpres). — De 
Gaulle, președintele Consiliului de 
Miniștri al Franței, s-a înapoiat 
dintr-o nouă călătorie în Algeria, 
în cursul căreia a avut întreve
deri cu reprezentanți ai comanda
mentului militar și a făcut o se-

In întreaga Japonie se desfășoară lupta profesorilor, învățătorilor și studenților pentru satisfacerea 
revendicărilor lor vitale: libertăți academice, dreptul la o viață omenească etc.

rie de declarații politice cu pri
vire la viitorul relațiilor franco- 
algerienj, La 4 octombrie, ziarele 
franceze au publicat’ textul -,:“- 
cursului rostit de De Gaulle 
Constantine. In acest discurs 
ful guvernului a reafirmat 
Franța și Algeria ar fi legate 
tre ele pe vecie.

De Gaulle și-a consacrat ț 
tea principală a discursului i 
numitului plan de cinci ani 
transformare a Algeriei.

Comentînd această parte a ja. 
cursului lui De Gaulle, observato
rii politici din capitala Franței a- 
rată însă că Franța va putea cu 
greu să suporte cheltuielile lega
te de înfăptuirea unui 
program.

Cercurile democrate 
subliniază că planurile 
formare a Algeriei fără 
rea poporului algerian sînt nerea- 
liste. Ziarul „Liberation" scrie că 
în Algeria sînt necesare în primul 
rînd tratative. Fără această con
diție preliminară, adaugă ziarul, 
nici un plan nu rezistă criticii. 
Generalul De Gaulle, arată la rîn- 
dul său „L’Humanite", făcînd noi 
făgăduieli pentru a prelungi o si
tuație echivocă, cere după exem
plul predecesorilor săi capitularea 
luptătorilor algerieni. Or, nu a- 
ceasta este soluția — ea trebuie 
căutată pe calea tratativelor. Orice 
altă cale este doar o înșelăciune 
și nu poate duce decît la noi ne
norociri,

dis- 
la 

șe- 
că 

în-

par- 
așa- 

de

dis-

asemenea

franceze 
de trans- 
partic-ipa-

Congres al PS.U.G„ oara ■ avut 
loc în iulie anul acesta, tineretul 
a luat o inițiativă importantă : ti
neretul din fiecare raion să aibă 
un proiect propriu de construcții, 
pe care să-l realizeze. Astfel, tine
retul raionului Rostock și-a luat 
angajamentul de a prelua mari 
părți ale portului ce urmează a fi 
reconstruit, iar tineretul din Neu
brandenburg va participa la seca
rea unor î ‘ 
Marxstadt, 
Combinatul 
care are o 
nomică.

Tineretul
ionul Frankfurt pe Oder și-a pro
pus să construiască la Genschmar 
un sat socialist. In acest sat am 
făcut o vizită nu de mult. Cor
turi albe la intrarea în sat încon
joară locul de tabără, în mijlo
cul căreia flutură pe pavilion stea
gul albastru al Tineretului Liber 
German. Aici locuiesc 150 de ti
neri. Ei au părăsit pentru 2 săp- 
tămîni strungul, biroul, iar unii au 
renunțat la vacanța lor școlară 
timp de 14 zile, pentru a contri
bui la crearea satului socialist 
Genschmar.

Pentru a putea înțelege mai 
bine această acțiune, mai trebuie 
să spun cîteva cuvinte despre acest 
sat. Genschmar este un sătuc si
tuat în apropierea Oderului. Jur- 
împrejurul Genschmarului se gă
sește un pămint de calitate foarte 
bună, roditor. Dar după război,

bălți. In raionul Karl 
tineretul reconstruiește 
de nichel St. Egidien, 
mare importanță eco-

Liber German din rar

I fuseseră minate da fasciști și 
'. chiar după 3 ani, mulți țărani 

muncitori și-au găsit moartea pe 
aceste pămînturi. Naziștii depopu- 

, laseră această regiune. Din sătucul 
Genschmar mai rămăseseră in 
1945, în afară de mine, dour o 
vacă și 3 găini. Treptat vechii lo
cuitori ai sătucului au revenit la 
locul lor de baștină. Pămîntul, 
care aparținuse înainte de 1945 
unui juncher, le aparține acum 
lor. Era o epocă grea, dură. 
Le-au trebuit luni de zile de mun
că neobosită pentru a readuce un 
teren devastat în stare de a rodi 
din nou. Cu timpul au fost înre
gistrate și primele succese.

Dar, iată că în anul 1947 a ve
nit o altă năpastă. Albiile superi
oare ale Oderului, 
neglijate în 
ziste, nu au 
tului maselor de apă — -------
lui și s-au rupt. Terenurile din 
Genschmar au suferit o a doua 
catastrofă. Totul a fost inundat și 
acoperit de apă și astfel a fost 
prăpădită munca asiduă depusă 
timp de 2 ani.

Acestea sînt pe scurt câteva pa
gini din istoricul sătucului Gen
schmar.

Și-acum, iată că organizația Ti
neretul Liber German din Frank
furt și-a luat angajamentul de a 
face să apară pe locul vechiului 
Genschmar un sat nou, socialist. 
O acțiune mare, însemnată. Succe
sele obținute pînă acum dovedesc

cu desăvîrșire 
anii dominației na- 

putut face față asal- 
• de apă ale Oderu-

Lucrările Comitetului pentru problemele 
sociale, umanitare și 

Generale
culturale al Adunării 
a O.N.U.

Mostre Practică gangsterească
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ale „democrație?* 
americane

In ultimele săp- 
tămîni Chicago, De
troit și alte ora
șe ale $.U.A. tră
iesc sub teroarea 
bandelor de rasiști. 
Cei care cad victi
me sînt din nou 
portoricanii. Atacu
rile împotriva por
toricanilor au luat 
proporții atît de 
mari incît guverna
torul statului Por- 
to-Rico, Munes Ma
rin Luiz s-a depla-

sat personal în a- 
ceste orașe pentru 
a stabili cauzele in
cidentelor.

H uliganii rasiști 
nu s-au speriat de
loc. Ba mai mult 
ei și-au întețit a- 
tacurile împotriva 
portoricanilor. Ast
fel, la Chicago, 
huligani înarmați 

au descins cu ma
șini în cartierele 
unde trăiesc porto- 
ricanii și au deschis

focul asupra lor. 
După aceea, nesatis- 
făcuțt poate de re
zultatul „raidului" 
lor, s-au îndreptat 
spre un restaurant 
portorican asupra 
căruia au tras cu 
armele. Numeroși 
portoricani au fost 
grav răniți.

„Democrația" ame
ricană în plină ac
țiune și-a arătat și 
in felul acesta pu
treziciunea ei.

în numeroase orașe din 
S.U.A. acționează sute de or
ganizații de gangsteri care sfi
dează legea în mod deschis. 
Aceste bande organizează re
presalii asupra celor care refu
ză să le plătească adevăratele 
biruri pe care le impun. La 
Chicago 40 de restaurante au 
fost incendiate pentru că pro- 

• prietarii lor au refuzat să plă
tească sumele cerute de gang
steri. Deosebit de amenințate 
sînt sectoarele transporturilor 
și construcțiilor. împotriva a-

cestor bande nu se poate obți
ne protecția poliției.

Pentru că a relatat aceste 
fapte în ziarele americane, zia
ristului Victor Reisel i s-a a- 
runcat vitriol în ochi, orbin- 
du-1. Ce va urma ? Simplu. 
Inculpatul — un gangster — 
va apare probabil în fața ju
decătorului — un alt gangster. 
Sentința : achitat 1 Așa-i prac
tica în țara unde mișună 
gangsterii.

Efectele bussinesului

fiind primite do către un larg 
publio eu căldură. Ansamblul 
artistic al acestui teatru nu a ; 
jucat niciodată în pierdere.

Și totuși... în favoarea laco- 4 
mului bussines a fost sacrificată 2 
— ca de obicei în țările capi- < 
taliste — o nouă instituție de A 
cultură.

l-A LUAT DREPT
ALGERIENI

1) Unul din detașamentele armatei algeriene de eliberare.
2) Comandamentul armatei F.N.L. din Algeria studiind harta operațiunilor militare.

Unul din cele mai vechi 
teatre din orașul Portsmouth 
(Anglia) „Empire Theatre", 
deținătorul unei tradiții artisti
ce de peste 90 de ani, a fost 
închis nu de mult, urmind să 
fie dărîmat în cursul acestui 
an. Motivul ? Ziarul londonez 
„Times" explică această hotă- 
rîre prin faptul că proprietarii 
teatrului „nu au putut rezista 
unei oferte avantajoase" și au 
vîndut imobilul, în locul că
ruia urmează să se ridice o 
întreprindere particulară oare
care. De menționat că specta
colele acestui teatru s-au bu
curat în decursul existenței 
sale de succese bine meritate,

Luna trecută o santinelă 
franceză a împușcat în apro- ; 
pierea orașului Versailles doi 
muncitori italieni. Imediat, gu’ 
vernul francez a și dat o de- 
clarație în care arată că santi- J 
nelia i-a luat drept algerieni. . J 
Poate că tot drept algerieni au 
fost luați și ziariștii suedezi > 
care în timpul unei demon- > 
strații de la Paris au fost se- 
rios bătuți, unuia fracturindu’i- 
se chiar o coastă.

Sînt întâmplări care arată sa- 
dismul celor ce pretind că a- S 
pară ordinea, principiile de- 
mocrației în teritoriile de pe- 

' ste mări. Și să mai fie contra- 
zise oficialitățile de la Paris, 
care n-au răgaz în a afirma că j 
algerienii și francezii sînl tot J 
una, că formează aceeași na- 
țiune și se bucură de drepturi < 
egale.

Numai că lumea judecă oa- ' 
menii după fapte și nu după 
vorbe. Și faptele sînt conclu- 
dente,

NEW YORK 4 (Agerpres). — 
Comitetul pentru problemele so
ciale, umanitare și culturale al 
Adunării Generale a O.N.U. și-a 
început lucrările.

In primul rînd au început dis
cuțiile asupra raportului Consi
liului Economic și Social cu pri. 
vire la activitatea Consiliului în 
domeniul social și în domeniul 
drepturilor omului.

N. A. Muraviova (U.R.S.S.), a 
demonstrat netemeinicia afirma
ției autorului raportului că în 
condițiile actuale Consiliul este 
nevoit să se ocupe în general de 
problemele economice și nu de 
cele sociale. Consiliul, a spus ei, 
nu poate lăsa la o parte proble
mele sociale care sînt legate 
foarte strîns de cele economice.

Ocupîndu-se în continuare de 
problema dezvoltării legăturilor

culturale șl științifice internațio
nale, N. A. Muraviova, a dat 
exemple concrete dovedind crește
rea și întărirea legăturilor știin
țifice șj culturale ale popoarelor 
Uniunii Sovietice cu popoarele ce
lorlalte țări socialiste, țărilor din 
Orient, Asia și Africa și altor sta
te. Aceste legături, a subliniat 
ea, se bazează pe principiile res
pectării suveranității naționale și 
de stat, neamestecului în trebu
rile interne ale altor țări, egali
tății în drepturi a națiunilor 
mari și mici. Drept exemplu de 
măsură practică îndreptată spre 
apropierea între popoare ea a ci
tat acordul încheiat în ianuarie 
anul curent între U.R.S.S. și 
S.U.A. cu privire la schimbul de 
delegații în domeniul culturii 
tehnicii și învățământului.

câ planul pe oare și l-au prepus 
tinerii din Frankfurt se realizează. 
Primele proiecte sînt deja tradusa 
în viață. In sat se văd de-acum 
primele case de locuit moderne, 
cu 2 etaje. In contrast cu cealaltă 
parte a străzii, unde predomină 
bordeele și căsuțele sărăcăcioase, 
aceste case de locuit constituie și 
pentru cel mai sceptic dintre scep
tici, dacă ar exista, dezmințirea ne
încrederii în forțele noi construes 
tive.

Pășesc pe strada satului, în no-, 
roiul căreia, odinioară, căruțele, 
laolaltă cu caii, se împotmoleau. 
Astăzi, pe această stradă 
duduie motocicletele sau 
bicicletele. Această stradă 
construită de tineret 
realizarea acesteia nu 
cesare decit jumătate 
alocate. Specialiștii 
maiștrii, au numai 
laudă despre zelul 
realizări ale brigăzilor de tineret. 
Adeseori realizările lor sînt mult 
mai mari chiar decit ale construc
torilor specialiști, lată unul din 
motivele pentru care s-a cheltuit 
doar jumătate din suma prevăzută. 
Am aflat că muncitorii metalur- 
giști de la cuptoarele înalte din 
Slalinstadt nu au putut să-și lase 
locul lor de producție pentru 14 
zile ; dar pentru a urma exemplul 
celorlalți tineri voluntari veniți si 
construiască Genschmar, — ei s-au 
gîndit să producă, în 
speciale, zgura necesară construirii 
șoselelor. Și acesta este un ajutor 
însemnat 1 Alte grupe de tineret 
trimit ciment, piatră de construc
ție, lemn. In întregul raion s-au 
făcut colecte ; sumele realizate au 
fost alocate acestei construcții. 
Cînd am vizitat în timpul verii 
Genschmar, se lucra pe două fron-, 
turi. O parte a brigăzilor ajutau 
gospodăria colectivă la strînsul re
coltei ; ceilalți tineri erau ocupați 
cu construirea unei șosele de le
gătură cu satul învecinat.

Nu peste mult timp brigăzile vor 
porni la înfăptuirea unor noi pro
iecte. Va fi construită clădirea com
plexului economic al satului care 
va cuprinde, alături de o serie de 
magazine moderne, spălătoria de 
rufe comunală și frizeria. Noul 
Genschmar va fi un sat socialist. 
Aceasta înseamnă că muncile agriș 
cole se vor face în mod mecanizat. 
Brigăzile de tineret pe lingă fap
tul că construiesc noul sat, desfă
șoară o susținută muncă de lă
murire printre țăranii muncitori 
pentru a-i convinge să se alătura 
cooperativei agricole. Gospodăria 
agricolă colectivă locală crește 
văzînd cu ochii. Averea sa s-a 
mărit în 5 ani de la 240.000 de 
mărci la 2.500.000 mărci. Nu va 
mai trece mult, și colectiviștii vor 
avea o instalație de muls lapte, 
cu care 2 muncitori vor putea 
mulge zilnic 240 vaci; în curînd 
un singur muncitor va 
griji cu ajutorul unor 
aparate moderne, 800 
Ele ii vor convinge desigur și pe 
ultimii dintre țăranii cu gospodă
rie individuală că în cadrul gos
podăriei agricole colective se poa
te lucra mai bine și mai ușor. De
sigur că un aport însemnat la 
munca de lămhrire a țăranilor 
muncitori îl dau membrii organi
zației Tineretul- . Liber German.

Genschmar a trăit două linii de 
front. Linia de front a războiului, 
care a distrus totul și n-a lăsat 
îndărătul ei decit haos. Acum sa
tul Genschmar trăiește o nouă li
nie de front, o linie de front a 
reconstrucției socialiste, care cre
ează valori și un viitor fericit. 
Brigăzile de tineret se înapoiază 
după 14 zile de muncă voluntară 
la Genschmar în întreprinderile, 
instituțiile .și școlile lor. Ele iau 
cu sine simțămîntul nobil și mo
dern de a fi participat la o ac
țiune mare. Și cînd Genschmarul 
socialist va fi gata, ei vor putea 
exclama cu legitimă mîndrie : „Și 
eu am contribuit la aceasta !“.

HERBERT HEMMANN
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MOSCOVA. — Plnă la 5 octom
brie, ara 6 dimineața, cel de-al 
treilea satelit artificial sovietic a 
înconjurat pămintul de 1956 de ori,

KABUL. — La 3 octombrie la 
stadionul Gâzi din Kabul a avut loc 
un miting grandios al locuitorilor 
capitalei Afganistanului cu prile
jul vizitei în Afganistap a lui K. E, 
Voroșilov, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.

HANOI. — Agenția Vietnameză 
de Informații anunță că misiunea 
de legătură a comandamentului 
suprem al Armatei populare viet
nameze a adresat Comisiei inter
naționale pentru supraveghere și 
control din Vietnam noi proteste 
în legătură cu repetatele cazuri de 
violare a zonei demilitarizate de 
către personalul militar și avioa
ne ale Vietnamului de sud.

MOSCOVA. — Astăzi, Teatrul 
Național „I. L. Caragiale» a pre
zentat la Moscova cel de-al doilea 
spectacol al său, „Anii negri", de 
Aurel Baranga și N. Moraru.

MONTEVIDEO. — La 2 octom- 
brie, studenții din Montevideo au 
manifestat în fața palatului pre
zidențial cerînd modificarea radi
cală a regimului în universitățile 
uruguayene. Garda prezidențială, 
poliția și pompierii au atacat pe

manifestanțl. In ciocnirea care s-a 
produs au fost rănite 33 de per
soane și alte 100 au fost arestate.

ROMA. — Potrivii datelor 
blicate de Institutul central 
statistică, la sflrșilul lunii 
1958 populația Italiei era 
48.666.000 locuitori,

BUDAPESTA. — Reprezentanți 
ai Uniunii Ziariștilor din R P. 
Romînă și ai Uniunii naționale a 
ziariștilor din R. P. Ungară au 
semnat sîmbătă. 4 octombrie, la 
Budapesta, o convenție de colabo
rare pe anul 1959.

ISTANBUL. — La Ankara, a so
sit o delegație militară americană 
în frunte cu D.' Short, ministru 
adjunct- de Război al S.U.A. Pe 
la mijlocul lunii octombrie se 
așteaptă sosirea unei alte delega
ții militare americane.

MOSCOVA. — Primul ministru 
al Republicii Guineea, Seku Ture, 
a adresat lui Kliment Voroșilov, 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., propunerea de 
a stabili relații diplomatice între 
cele două țări.

DAMASC. — Ziarele din Demasc 
relatează că Frontul Unității Na
ționale din Liban a hotărlt să se 
dea publicității toate documentele 
referitoare la crimele săvtrșite de 
fostul președinte Șamun. '
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