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Tn întreaga țară tineretul 
mobilizat da organizatul» 
U.T.M. continuă să participa cu 
entuziasm, tn număr mar», la 
numeroasei» acțiuni de muncă 
voluntară v» șantierele unde 
s» lucrează pentru redarea de 
noi terenuri agriculturii, la cu
lesul viilor și al porumbului tn 
gospodăriile agricole de stat, 
la plantarea de pomi fructiferi 
pe marginea șoselelor, la în
frumusețarea orașelor și sate
lor. patriei noastre.

In regiunea Stalin, raionul 
Tîrnăveni, de pildă, a-a 
pornit o largă acțiune 

pentru regularizarea cursului 
rîului Tîrnava Mică, prin de
secări ți îndiguiri, pentru a 
salva de Ia inundații peste 5000 
hectare de teren agricol fertil. 
In primele rînduri ale acestei 
acțiuni, la chemarea organiza, 
țiilor de partid ți U.T.M., se 
află și tineretul. Pînă acum, au 
muncit pe acest șantier local 
peste 4000 de tineri, muncitori, 
elevi ți funcționari. Un mare 
număr de tineri au fost mobi
lizați de organizațiile U.T.M. de 
la Combinatul Chimic „Karl 
Marx“ și fabrica de sticlă 
precum ți din numeroase sate 
fi comune.

O altă acțiune patriotică la 
care tinerii din acest raion îți 
■duo aportul este plantarea po
milor pe marginea șoselelor. 
Pînă acum tinerii muncitori, e- 
levi ți funcționari din oraș, au 
săpat 400 de gropi pentru plan
tarea de pomi fructiferi pe șo
seaua care leagă orașele Tîrnă
veni și Mediaș.

în ultima duminică, tinerii

Schimbul de mîine 
al clasei muncitoare 
TREBUIE PREGĂTIT 

la nivelul 
tehnicii noi

In anii regimului democrat- 
popular, industria noastră socia
listă se dezvoltă în ritm vertiginos. 
Se construiesc noi uzine și fabrici, 
întreprinderile își măresc capaci
tatea de producție, se dezvoltă 
toate ramurile economiei în vede
rea satisfacerii necesităților mate
riale și culturale ale poporului. In 
aceste condiții, o problemă de 
mare importanță este aceea a pre
gătirii organizate și la un nivel 
tot mai înalt a schimbului de mîi- 
ne a clasei muncitoare, a celor 
care să ducă mai departe și să 
dezvolte tradițiile de luptă și 
muncă ale eroicilor noștri munci
tori.

Principalul izvor de cadre mun- 
titorești cu o înaltă calificare îl 
constituie în prezent școlile profe
sionale. De la reorganizarea lor 
pe baze științifice — în anii regi
mului democrat-popular — școlile 
profesionale au dat economiei na
ționale zeci de mii de tineri mun
citori. Dacă în anul școlar 1938/ 
39 — 896 cadre didactice pregă
teau în 224 școli 39.250 ucenici, 
douăzeci de ani mai tîrziu, în a- 
nul școlar 1957/58 — 5.303 cadre 
didactice au pregătit în cele 408 
școli aproape 100.000 ucenici. Nu
mai și aceste două situații puse 
față în față oglindesc grija deo
sebită pe care partidul și guvernul 
nostru o poartă pregătirii cadrelor 
de tineri muncitori. In zilele noa
stre a dispărut pentru totdeauna 
imaginea ucenicului flămînd și 
zdrențăros care ani de zile trudea 
să „fure" meseria și pe care la 
capătul acestei trude de ani îl 
aștepta mizeria, exploatarea, șo
majul. Azi, schimbul de mîine al 
clasei noastre muncitoare are a- 
sigurate cele mai bune condiții de 
pregătire profesională și de viață: 
școli cu cabinete și laboratoare 
bine utilate, material didactic bo
gat, profesori și maiștri bine pre- 
e, mașini-unelte, cămine, can- 

și cluburi moderne.

Hotărirea Consiliului de Mi
niștri al R.P.R. cu privire la 
organizarea învățămintului 

profesional, tehnic și tehnic de mai
ștri a ridicat învățămîntul practic 
pe o treaptă superioară, dînd uce
nicilor posibilitatea ca încă din

In întreaga țară

T ineretul 
participă cu entuziasm 
prin muncă voluntară 
la ACȚIUNI

PATRIOTICE
au mai participat de aseme
nea în număr mare la o altă 
acțiune : culesul viilor. Gospo
dăria agricolă de stat Jidveiu 
are în acest an o producție re
cord de struguri, care depășeș
te cu aproape 50 la sută pro
ducția de anul trecut. Peste 120 
de elevi de la Școala medie 
„Al. Sahia" au venit să ajute 
muncitorilor de la această gos
podărie muncind timp de două 
zile la culesul viilor.

participe la îndeplinirea 
de plan ale întreprinde-

anului I, sub îndruma-

școală să 
sarcinilor 
rilor.

Ucenicii
rea maiștrilor-instructori, fac prac
tică în atelierele de instructaj ale 
școlilor. Nivelul pregătirii lor de
pinde de două condiții esențiale : 
existența bazei materiale corespun
zătoare și îndrumarea pedagogică. 
In ceea ce privește asigurarea ba
zei materiale trebuie spus că sint 
multe școli care cu sprijinul uzi
nelor au organizat ateliere-școală 
bine dotate, in care ucenicii ca
pătă o temeinică pregătire practi
ca. Anul acesta — de exemplu — 
în atelierul școlii profesionale „Ki- 
rov“ din București au fost aduse 
încă 10 războaie de țesut, s-a re
organizat atelierul de încălțăminte. 
Și alte școli, printre care, „Gri- 
vi|a Roșie" ți „Semănătoarea" din 
București, școala profesională de 
construcții din Constanța, „7 No
iembrie" din Craiova și altele au 
ateliere bine utilate cu mașini și 
unelte de mare capacitate, cu care 
se poate realiza o instruire știin
țifică complectă a ucenicilor. Dar 
trebuie spus însă că nu peste tot 
situația este aceasta. Deși hotărî- 
rea Consiliului de Miniștri preci
zează faptul că directorii de între
prinderi răspund de școli ca de 
orice sector de activitate — fiind 
obligați astfel să creeze ucenicilor 
cele mai bune condiții de pregă
tire — sint numeroase cazuri cînd 
atelierele școlilor sint înzestrate 
cu utilaj vechi, incomplect. Din 
această pricină se și face ucenici
lor o instruire meșteșugărească. în 
atelierul școlii profesionale „Tim
puri Noi“ strungurile care există 
sint foarte vechi fiind uzate.

Conducerea uzinei „Timpuri 
Noi", ca de altfel toate întreprin
derile care au școli profesionale, 
are datoria să se ocupe cu spirit 
de răspundere de utilarea com
plectă a atelierului de instructaj 
al ucenicilor, înțelegînd că de a-

LIDIA POPESCU

e asemenea în Orașul Sta 
lin peste 1000 de ute
miști de la Uzinele de 

tractoare, de la „Steagul Roșu", 
de la Rafinăria nr. 9, uzinele 
„Strungul", Complexul C.F.R., 
fabrica ,Jon Forwghi" și de la 
Institutul politehnic au efectuat 
3000 de ore de muncă voluntară 
la săpatul gropilor și montarea 
pilonilor pentru linia de trolei- 
buse care se află în construcție. 
Totodată, mobilizați de comite
tul U.T.M. al Orașului Stalin, 
alți 150 de utemiști de la uzi'

Industria farmaceutică cu
noaște in ultimii ani o mare 
dezvoltate . Mereu apar noi 
medicamente. Fotoreporterul 
nostru le-a surprins pe tine
rele fruntașe in producție Eli- 
sabeta Crâciunescu și Puica 
Lambă de la Fabrica de medi
camente „Tableta" din Capi
tală, la locul lor de muncă.

Foto: N. STELORIAN

scmceptiei științifice
despre viață a tineretului
Deși o conferință științifică ți

nută în sala unui cămin cultural 
sătesc pare deja un fapt obișnuit 
— o prelegere despre „Originea 
vieții" făcută la căminul cul
tural a unui sat de la poalele 
Ceahlăului sau vizionarea expo
ziției „Originea și evoluția omu
lui" într-unul din secularele sate 
răspîndite pe văile și dealurile 
Neamțului sînt totuși expresia 
unor profunde transformări revo
luționare.

Intr-adevăr — cît de impresio
nantă este pentru sufletul unui 
țăran, obișnuit din moșl-strămoși 
să creadă că întreaga sa existen
ță e determinată de voința unei 
forțe supranaturale — o seară 
de întrebări și răspunsuri la că
minul cultural, în care i se demons
trează cum oamenii de știință 
au reușit să afle adevărata cau
ză a tuturor fenomenelor lumii 
înconjurătoare, că viața naturii, 
viața oamenilor se desfășoară 
conform unor legi, că toate super
stițiile în care străbunii săi 
au crezut veacuri de-a rîndul, 
«înt născute din neștiință, din do
rința celor bogați de a ține sub 
jug masele celor ce trudesc.

In această măreață luptă pen- 

nela d» tractoare „Ernst Thăll- 
mann“ și d» la „Steagul Roșu" 
au săpat, pe o parte și pe alta 
• șoselei Orașul Stalin-Rîșnov, 
pe o distanță de 12 km., groi 
pile in care se vor planta pu- 
ieți, muncind 500 ore volun
tar.

Tot duminică, un alt grup de 
120 utemiști din Orașul Sta
lin s-a deplasat la G.AS. din 
Stupini, unde a cules porumbul 
și a tăiat cocenii, prestînd 500 
ore muncă voluntară. In cins
tea zilei de 7 Noiembrie, 800 
de utemiști au muncit 3200 ore 
voluntare pe terenurile inunda
bile dintre Orașul Stalin și Stu
pini, săpînd șanțuri și canale 
pentru a reda agriculturii aces
te terenuri.

In această perioadă, în re
giunea Oradea, acțiunile 
patriotice ale tineretului 

de folos obștesc cunosc de a- 
semenea o amploare din ce în 
ce mai mare.

Pînă acum, în întreaga regiu
ne s-au executat lucrări de a- 
meliorațiunj — îndiguiri ți ca
nalizări — salvîndu-se de la 
inundații 8327 ha. teren arabil. 
La aceste lucrări au participat 
10.448 tineri, fruntașe fiind or
ganizațiile U.TAf. din raionul 
Criș, unde în prezent aproape 
4.500 tineri lucrează intens 
pentru a reda agriculturii 5.730 
ha. teren arabil.

în ceea ce privește însiloza- 
rea furajelor, tineretul a în- 
silozat pînă acum 1.960 tone 
în G.AJ3.-uri, 2330 tone la

(Continuare în pag. 3-a)

Pentru formarea

tru luminarea maselor — luptă 
ce constituie unul din principa
lele obiective ale revoluției cultu
rale inițiate și conduse de partid 
— organizațiile Uniunii Tinere
tului Muncitor sint chemate să a- 
ducă o contribuție importantă pa 
linia educării științifice a tinere
tului.

Incercînd să urmărim modul în 
care Comitetul regional U.T.M.- 
Bacău, organizațiile Uniunii Tine
retului Muncitor din această re-

Cum se organizează 
munca de propagandă 

științifică în rîndul tine1 
retului din regiunea 

Bacău

glune, s-au preocupat de educația 
științifică a tinerilor trebuie să 
subliniem de la început faptul că 
în multe din satele acestei regiuni 
(in special în raionul Tg. Neamț) 
misticismul era puternic dezvoltat 
în trecut.

Roadele preocupării Comitetu
lui regional U.T.M. Bacău, a or- 
ganizațiilor raionale U.T.M. pen- 

Îtru educația științifică a tinerilor 
sint 
lele 
veniți din București șl lași, pro
fesori de la școlile medii din re- 

£giune merg la căminele culturale, 
0 vorbesc participanților la cercu
rile tinerilor naturaliști. Numai în 
(? raionul Tg. Neamț, de pildă, au 
<?fost organizate în ultimele luni o 
</ serie de interesante manifestări 

științifice printre care dezbateri 
0 pe tema „Știință sau religie ?“ 
Vcu tineri de la Urecheni, Păstră- 
Cveni, Vînători, Filioara și din alte 
(2 sate.
k O vie activitate de propagandă 
\științifică a fost dusă de organi- 
x zațiile U.T.M. din marile între

evidente. In mai toate zi- 
de • sărbătoare, specialiști

La Fabrica de timbre din 
Capitală se produc variate tim
bre și imprimate speciale, in 
prezent se lucrează la noile 
serii de timbre consacrate Cen
tenarului timbrului romînesc.

Iată cit de mari sint mașinile

O care produc mi
nusculele petice 
ds hîrtie ilu
strată.

Proletari din toate țările, uniți-vă!

Scinteiamărețului
Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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TELEGRAME
Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romiti 

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ, 

Consiliului de Miniștri al R. P. Romine 
Tovarășului CHIVV STOICA

In cinstea marii sărbători, cea de-a 41-a aniversare a Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie, constructorii Hidrocentralei V. 1. 
Lenin Bicaz și-au luat angajamentul de a-și îndeplini planul anual 
de betonare a barajului — 254 000 m.c. — pînă la data de 7 Noiem
brie 1958, Raportăm că la 28 octombrie 1958 angajamentul luat a 
lost îndeplinit cu 64 zile înainte de sarcina anuală și cu 10 zile mai 
devreme față de angajamentul luat. La 1 noiembrie se va termina 
și blindajul tunelului, adică cu 61 zile înainte de planul anual.

București

Ne angajăm ca și de aici înainte să nu precupețim nici un efort 
pentru a da patriei noastre, înainte de termen și la un preț cit mal 
redus, această mare construcție a planului de electrificare — Hidro? 
centrala V. I. Lenin de la Bicaz.

Trăiască cea de-a 41-a aniversare a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie 1

Trăiască P.M.R. inițiatorul și organizatorul victoriilor noastre I
Direcția Generală a Hidrocentralei Comitetul raional P.M.R. Bicaz

Director general Ing. GILBERT prim-secretar GHEORGHE CONDREA
Comitetul sindical Bicaz 

președinte T1BER1U SARKOSI

„Origi-

prinderi industriale ale regiunii 
Bacău, ca Bicaz, Săzinești, Ter
mocentrala de la Borzești etc. La 
Onești, Slănic și Tg. Ocna, Filiala 
regională S.R.S.C. a organizat cu 
ajutorul unor specialiști veniți din 
Capitală cîteva conferințe pentru 
tinerii muncitori cu privire la lupta 
dusă de savanții sovietici pentru 
cucerirea spațiului interplanetar.

De asemenea în multe din sa
tele și localitățile industriale ale 
regiunii Bacău filialele S.R.S.C. 
au organizat expoziții pe tema 
„Structura universului", 
nea și evoluția omului", „Energia 
atomică". Lista acestor acțiuni— 
menite să contribuie la educarea 
științifică a tinerilor din regiunea 
Bacău — ar putea fi mult conti
nuată.

Problema care se pune este 
însă dacă peste tot asemenea ma
nifestări și-au atins scopul, dacă 
aceste acțiuni au fost organizate 
temeinic, dacă ele au răspuns ce
lor mai arzătoare cerințe.

Tocmai din acest punct de ve
dere am vrea să reliefăm în rîn- 
durile ce urmează cîteva din de
ficiențele propagandei științifice 
în regiunea Bacău, de a căror în
lăturare depinde, după părerea 
noastră, succesul viitoarei munci 
desfășurate în această direcție.

Astfel, trebuie spus că pînă în 
ziua de astăzi tovarășii care lucrea
ză pe tărîmul propagandei în cadrul 
activului regional au muncit in a- 
ceastă direcție într-un mod cu 
totul întlmplător lipsiți fiind de 
perspectivele unui plan de mun
că. Și mai mult chiar—deși a exi-

I. SAVA

Citiți
în pag. 2-a

DIN VIAȚA 
CULTURALA 

A TINERETULUI

SĂ DĂM
VIEȚII PIONIEREȘTI

UN BOGAT
CONȚINUT EDUCATIV
Plenara a V-a a CC. ăl

U.T.M., analizînd activita
tea organizației de pionieri 

a subliniat cu tărie necesitatea ca 
organizațiile U.T.M să se ocupe 
cu mai multă răspundere de în
drumarea politică a activității u- 
nităților și detașamentelor de pio
nieri, a cadrelor U.T.M. care mun
cesc cu pionierii.

Multe organizații U.T.M. din 
Tg. Mureș au și obținut deja o 
seamă de rezultate pe linia apli
cării în viață a directivelor Ple
narei a V-a a C.C. al U.T.M. Pri
ma măsură lua
tă de comite
tul orășenesc 
U.T.M. în a- 
cest sens a fost 
aceea de a în
credința celor 
mai puternice or
ganizații U.T.M. 
din oraș cite o 
unitate de pio
nieri.

Astfel, unitatea 
de pionieri de la 
școala elementară nr. 2 a fost za". Membrii comitetului U.T.M. 
luată în grija organizației U.T.M. de la „Simo Geza“ (secre- 
de la fabrica „Ei ‘ ' ' - --
cea de la școala elementară nr. 3 
de organizația U.T.M. de la fa
brica „Ludovic Minski", unitatea 
pionierească de la școala elemen
tară nr. 7 a fost dată tn grija 
utemiștilor de la fabrica „Simo 
Geza" etc. S-a ajuns ca în mo
mentul de față de activitatea fie
cărei unități de pionieri să răs
pundă cite o organizație de bază 
U.T.M.

Aceasta va apropia și mai mult 
școala de producție, pe micii șco
lari de tineretul muncitoresc și va 
da posibilitatea organizațiilor 
U.T.M. să îndrume direct, nemij
locit, organizațiile de pionieri.

Majoritatea comitetelor U.T.M. 
din întreprinderi și instituții au 
primit cu spirit de răspundere și 
cu dragoste sarcina ce le-a fost 
încredințată și au trecut la înde
plinirea ei. Membrii comitetului 
U.T.M. de la fabrica „Encsel 
Mauriciu" au mers în mijlocul 
copiilor de la școala elementară 
nr. 2, le-au vorbit despre fabrica 
unde lucrează, despre tinerii mun-
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Cum muncesc organi
zațiile U.T.M. din orașul 
Tg. Mureș pentru apli
carea în viafă a hotă- 
rîrll Plenarei a V-a a 

C.C. ai U.T.M.

citori. S-au interesat cu ce ar pu
tea ajuta școala. Aflînd că în 
atelierul școlii lipsesc diferite 
unelte, dispozitive și scule, 
s-au gîndit să le confecționeze și 
să le aducă în dar pionierilor. 
Prin repararea unor scule vechi, 
nefolosite în întreprindere, ei au 
înzestrat atelierul școlii cu cioca
ne, clești combinate, pile, șuru
belnițe și alte unelte. Totodată, 
i-au invitat pe copii să viziteze 
fabrica

Acesta nu este însă un exem
plu izolat. Cele mai multe orga

nizații U. T. M. 
se ocupă cu spi
rit de răspunde
re de îndruma
rea activității 
pionierești. Să 
luăm, de pildă, 
școala elemen
tară nr. 7. La 
această școală 
învață mulți co
pii ai muncitori
lor de la fa
brica „Simo Ge-

mesei Mauriciu", tar tov. Ruja Alexandru) au e- 
laborat, împreună cu conducerea 
școlii și cu instructoarea superioa
ră de pionieri, Vajda Ana, un pro
gram interesant privind întărirea 
legăturii între școală și întreprin
dere. Se preconizează, printre al
tele: vizite ale pionierilor în în
treprindere și vizite ale tinerilor 
muncitori în școală; selecționarea 
unor tineri muncitori care să în
drume practica pionierilor și șco
larilor în atelierul de tîmplărie ; 
expunerea unui panou cu fotogra
fiile fruntașilor în producție în ca
drul școlii și a unui panou cu 
fotografiile pionierilor fruntași — 
în cadrul întreprinderii; organiza
rea de excursii comune cu tinerii 
muncitori și cu pionierii; organi
zarea unor adunări cu temă, la 
care să fie invitați conducătorii

I»

ȘTEFAN NEKANIȚKI

lăți un important izvor de venituri îl constituie piscicultura. 
In fotografie: echipa de pescari colectiviști în plină activitate.
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Tovarășului 
MAX REIMANN,

Prim-secretar 
al Comitetului Central 

al Partidului Comunist 
din Germania

Stimate tovarășe Reimann,
Cu ocazia celei de-a 60-a ani

versări a zilei dv. de naștere, C<M 
mitetul Central al Partidului Mun
citoresc Romîn vă trimite cele mai 
calde felicitări

Salutăm în persoana dv. pe 
unul din activiștii de frunte ai 
mișcării muncitorești germane, fiu 
devotat al poporului german, mi
litant neobosit pentru unitatea 
mișcării comuniste internaționale.

Vă urăm multă sănătate și noi 
succese în activitatea dv. și a 
Partidului Comunist din Germania 
pentru unitatea de acțiune a cla
sei muncitoare germane, pentru 
realizarea unei Germanii unite, 
democratice și iubitoare de pace, 
pentru apărarea păcii în lume.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI 

MUNCITORESC ROMIN

Portretul]
unui trădător;

I»

::

Guy Mollet
Dacă dl. Mollet s-ar apuca 

de scris, ar realiza, numai prin- 
tr-o simplă introspecție psiho
logică în propria sa persoană, 
tipul omului care-și dă cuvin- 
tul numai din plăcerea de a-l 
călca, ori scuipă un obraz pen
tru a-și oferi imensa satisfac
ție de a-l săruta mai tîrziu 
cu afișată voluptate. Păcat însă 
că dl. Mollet nu face acest lu
cru. Omenirea i-ar fi recunoscă
toare, că după o viață politică 
trist de necinstită, ar rămâne în 
urma sa și ceva bun. Guy Mol
let insă preferă să facă politică 

și să se ofere cu nonșalanță ca 
prototip al lipsei de scrupule 
scriitorilor și pamfletarilor.

Anii din timpul războaielor 
ca și vremea imediat urmă
toare sînt în lumea capitalista 
propice oamenilor de afaceri 
și scot la iveală politicieni 
fără probitate. Astfel de îm
prejurări au favorizat ascen
siunea politică a lui Guy Mol- 
let al cărui deosebit talent con
stă în folosirea în doze egale 
a demagogiei și a lipsei de 
scrupule.

Profesor de engleză la Arras.
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4 Moliei ca membru 
partidului socialist, 

. mem.br
\ Ambiții
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<
sfîrșitul războiului l-a aflat pe j 

tin r/nA zi / NMolie! ca membru de rind al 
dar un 

membru decis să facă carieră. 
* ' "ios. nu lipsit de inteli
gență. Iiotărit să nu se mulțu
mească cu strana de dascăl cînd 
o poate ocupa pe cea a episco
pului. Guy Mollet sa azvirlit 
in bătălie. Atitudinea șovăi
toare a conducătorilor partidu
lui socialist in anii frontului 
popular, trădarea comisă de a- 
ceștia in preajma războiului, 
compromisese reputația parti
dului socialist și a lui l.-eon 
Blum în deosebi.. Simțind că 
orientarea opiniei publice este 
in spre stingă, că partidul so
cialist poate să se mențină la 
suprafața politicii franceze nu
mai dacă va lichida orientarea 
sa reformistă, de pactizare cu 
burghezia, Guy Mollet pornește 
lupta împotriva conducerii de

<•

<1lupta împotriva
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La „colțul roșu"încă de la în
ceputul anului, 
analizînd activi
tatea cultural- 
educativă a tine
retului, Comitetul 
raional U. T. M. 
Medgidia, Sfatul 
popular raional 
și organele raio
nale ale U.C.F.S.,' 
A.R.L.U.S.

A.V.S.A.P. 
hotărît ca

Cînd se ignoră colaborarea
\factorilor răspunzători

Ș« 
au
a- 

ceasta activitate 
să se desfășoare 
în baza unui 
plan comun în flecare comună și 
sat în parte. Unirea 
comune, sub

de viata culturală a tineretului
e
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In G.A.C, Termac, raionul Că
tata, activitatea culturală s-a îm
bogățit. Din inițiativa organizației 
de bază U.T.M. tinerii pregătesc 
piesa „Tmăra gardă", dramatizare 
după romanul lui A, Fadeev, pe 
care în curînd o vor prezenta în 
fața colectiviștilor.

Tot în această perioadă se pre
gătește brigada artistică de agita
ție, care va prezenta un program 
cu teme legate de viața fi activi
tatea comunei respective.

La întreprinde
rea „Bella Brei- 
ner" din Capi
tală numeroși ti
neri muncitori 
participă la o 
culturală. Apara-

a surprins un
vie activitate 
tul fotografic 
moment din repetiția tinerelor 
dansatoare.

Pentru formarea
concepției științifice
despre viață a tineretului

eforturilor 
diTecta conduce

re a organelor și organiza
țiilor de partid, trebuia să ducă 
la antrenarea unui număr din ce 
în ce mai mare de tineri în acti
vitatea cultural-sportivă, la îmbu
nătățirea conținutului ei educativ 
și la folosirea mai judicioasă a 
tuturor mijloacelor materiale exis
tente.

Și într-^devăr au fost obținute 
unele succese în munca cultura
lă și mai ales sportivă în comu
nele șl satele raionului. Concursul 
echipelor artistice din unitățile de 
stat ale Ministerului Agriculturii 
și Silviculturii, la a cărui fază ra
ională s-au evidențiat în mod 
deosebit formațiile tinere de la 
S.M.T. Castelu, G.A.S. Peștera, 
Dorobanțu și Tîrgușor, 
tocmai valabilitatea și eficacitatea 
organizării activității culturale pe 
baza unui plan comun.

Și în munca de pregătire și 
desfășurare a Festivalului raional 
al tineretului (cu fazele comuna
le și intercomunale) acționarea 
în comun a tuturor factorilor de 
răspundere, sub conducerea or
ganizațiilor de partid, a avut 
drept rezultat o înviorare a vieții 
culturale a satelor și comunelor, 
atît prin creșterea numerică a ti
nerilor încadrați în diferite for
mații artistice cît și 
gățirea conținutului 
repertorii lor.

După felul cum au 
muncească se părea 
formă nouă de activitate pe baza 
unui pian comun de acțiune a 
entuziasmat pe toți factorii, că el, 
s-au convins de importanța și 
marea valoare a unirii tuturor e- 
forturilor în organizarea muncii 
cultural-educative a tineretului. 
D’ar majoritatea hotărîrilor și 
planurilor au rămas la stadiul de 
intenții.

In raionul Medgidia, regiunea Constanța, 
nu se respectă indicațiile cu privire la 

organizarea activității cultural-educative 
a tineretului pe baza planurilor comune

Prima sarcină pusă în planul acestei sarcini. Aceasta a făcut ca 
comitetului raional oglindea ne
cesitatea întocmirii pînă la 15 
ianuarie a. C. în toate comune
le, satele și unitățile socialiste, a 
planurilor comune pentru activi
tatea cultural-sportivă. Această 
sarcină însă nici pînă astăzi 
a fost îndeplinită. Nici unul 
forurile raionale nu a instruit 
tiviștii din comune și sate în 
derea întocmirii planurilor 
mune. Neglijînd propria hotărîre, 

. comitetul raional U.T.M. n-a în-
_a dovedit drumat și controlat nici el întoc

mirea acestor plantîri în toate or
ganizațiile de bază U.T.M

Trebuie spus că o serie de.greu- 
tăți în această privință le-au 
adus unii activiști culturali ai 
sfatului popular raional care n-au 
privit cu toată răspunderea cola
borarea cu organizația U.T.M.

Nici nu se uscase încă cernea
la cu care reprezentanții secției 
de învățămînt și cultură a Sfatu
lui popular raional Medgidia 
semnaseră planul, cînd aceștia 
s-au și opus îndeplinirii sarcini
lor pe care și le asumaseră. In luna 
ianuarie, de pildă, la raion, con
form planului trebuia să aibă loc 
o consfătuire comună a responsa
bililor cercurilor de naturaliști de 
pe lingă căminele culturale și a 
secretarilor organizațiilor de bază 

1 U.T.M. Consfătuirea nu s-a ținut 
nici pînă astăzi, tocmai pentru că 
’secția de învățămînt și cultură a 
sfatului popular s-a opus 
nici un motiv întemeiat.

Comitetul raional U.T.M.
dat nici el importanță prea

prin îmbo- 
educativ al

pornit să 
că această

nu 
din 
ac- 
ve- 
co-

fără

n-a
mare

Cap de copil, de Dumitru Codrișan, vopsitor

Teatrul de
ln

MUNCII
D E

stat din Bacău
sprijinul

CULTURALE
MASĂ

activitatea cercurilor de naturaliști 
să lîncezească, iar pe alocuri să se 
destrame complect — tineretul 
fiind privat în acest fel de o ac
tivitate care ar fi răspuns nemij
locit setei lui de știință, de cul
tură. Din nefericire exemplul sec
ției râionale a fost luat și de foar
te multe sfaturi populare comu
nale, care în loc să-și aducă con
tribuția lor la munca de cultura
lizare a masei de tineret au 
făcut în unele locuri chiar 
greutăți desfășurării în bune con-

dițîl a aces
tei importante 
activități educa
tive. De pildă, 
în satul Piatra 
din comuna Si- 
bioara, la Valul 
Iui Traian și la 
Gura Dobrogei 
și în alte părți 
sfaturile popu
lare, s-au su
părat că orga
nizațiile U.T.M. 
au organizat 
„joile tineretu
lui" la căminele 
culturale. Dacă

aceste organe ar fi participat la 
întocmirea planului comun ar fi 
văzut care Ie sînt sarcinile în 
opera de culturalizare a masei de 
tineret și nu ar mai fi creat ase
menea greutăți.

De asemenea, în comunele Nico- 
lae Bălcescu, la Nisipari, la 
G.A.S. Basarabi, la Tortomanu șt 
în alte părți tineretul a 
la amenajarea terenului 
bal, de

(.Urmare din pag. l-a)

Continuînd o bună 
tradiție statornicită în 
vara acestui an, tea 
trul de stat din Ba
cău a organizat de 
curînd un turneu prin 
«ațele și comunele re
giunii.

Spectacolul intitu
lat „De prin sate a- 
dunate" cuprinde mu

zică populară romî
nească, muzică u- 
șoară, monoloage sa
tirice și două piese 
într-un set „Arvinte 
și Pepelea" de V.

Alecsandri și „Tir- 
gul inimilor" de Ti- 
beriu Vornic. Specta 
colul va fi prezentat 
în 30 de sate din ra
ioanele Piatra Neamț. 
Tîrgu Neamț, Roman, 
Zeletin, Moinești. și 
altele.

Realizat sub regia 
actorului Coste! Con- 
stantineseo noul spec
tacol pentru sate con
tribuie prin numerele 
sale, prin conținutul 
său, la educarea oa
menilor tnuncii de la

Sub îndrumarea Comitetului 
raional U.T.M. Curtea de Ar
geș, organizațiile U.T.M. din 
satele argeșene desfășoară o 
muncă culturală multilaterală, 
la care participă mii și mii 
de tineri. Cele 72 cămine cul
turale, în cadrul cărora acti
vează 45 echipe de cor și 38 
echipe de dans, desfășoară o 
bogată activitate culturală. 
Programele interesante și cu un 
bogat conținut ale echipelor 
artistice sînt vizionate cu mul
tă plăcere de săteni.

Cele 17 noi 
le care vor fi

Din viața culturală

cămine cultura- 
date în curînd

■

a tineretului
ARGESAN

I
în folosință constituie de ase
menea un nou prilej de creș
tere a activității culturale.

Conferințele științifice. se
rile literare, vizionarea filme
lor, recenziile unor cărți into- 

# resante ocupă de asemenea un 
I* loo important în activitatea ti- 
<’ neretufui argeșan. Trebuie re- 
P marcat, de asemenea, că cele 
d 6 biblioteci sătești și 65 biblio- 
I* teci ale căminelor culturale 
I* sînt zilnio frecventate de nu- 
I1 meroși tineri cititori. De ase- 
I* menea schimburile de experi- 
f ență ce s-au organizat în ulti-
<[ mul timp între echipele artis

tice au ajutat la o și mai pu
ternică intensificare a activi
tății culturale.

Un imbold în creșterea acti
vității culturale l-a constituit 
și distincțiile primite la „Con
cursul pe țară al formațiilor 
artistice de amatori" de echipa 
de jocuri populare din comuna 
Stănești care a ocupat locul II 
și de corul din comuna Dom 
nești care a obținut premiul 
III,

I. COȚOI (

muncit 
de fot- 

volei, a pistelor de 
atletism, G.M.A. etc., iar sfaturile 
populare au arat aceste locuri, 
dîndu-le alte destinații. Acest lu
cru s-a putut petrece pentru că n-a 
existat o înțelegere prealabilă, 
pentru că organizația U.T.M. a 
întreprins o acțiune, iar sfatul 
popular aita. Comitetul raio
nal U.T.M., privind cu nepăsare 
activitatea pe bază de planuri în 
comune și sate, a lipsit de îndru
mare multe organizații U.T.M. 
din raion. Nici comitetele U.T.M. 
comunale n-au reușit să-și unea
scă eforturile în activizarea vieții 
culturale a tineretului cu toți 
factorii răspunzători, n-au mers 
la organizațiile de partid să ceară 
sprijinul pentru ca în munca de 
educație a tineretului să fie con
centrate toate forțele. Organiza
țiile de bază U.T.M., din Torto
manu, Dunărea, Saligni, Bălce
scu și Castelu neprimind și nece- 
rind sprijinul sfaturilor populare 
și al celorlalte organe locale nu au 
reușit să organizeze nici festiva
lurile comunale, evenimentul cel 
mai important din viața culturală 
din acest an a tineretului.

Comitetul raional U.T.M. era de 
fapt m primul rînd interesant ca 
sarcinile prevăzute în planul co
mun al activității cultural-sporti
ve în rîndul tineretului să fie în
deplinite. Cu toate că știa că lu
crurile merg destul de prost, el nu 
a insistat pentru a se analiza în 
comun, cu organele semnatare, si
tuația proastă care există pentru 
a se lua măsurile cuvenite, la 
timpul potrivit.

Comitetul raional U.T.M. nu 
s-a sezisat de faptul că în' multe 
comune și sate se desfășoară o 
slabă muncă de educație comunistă 
a tineretului; că se țin prea pu
ține conferințe pe teme educative, 
patriotice, că nu se organizează 
excursii, vizite la locuri istorice, 
că se desfășoară slab activitatea 
de popularizare a tradițiilor de 
luptă ale partidului, clasei munci
toare, ale poporului nostru. Ex
trem de slab s-a desfășurat mun
ca cu cartea în această perioadă. 
Cei 360 de purtători ai insignei 
„Prieten al cărții" reprezintă o 
cifră infim de mică pe lingă nu
mărul tinerilor din raion.

Este nevoie ca neîntîrziat co
mitetul raional U.T.M.-Medgidia 
împreună cu celelalte foruri che
mate să asigure o bună desfășu
rare a activității cultural-educa
tive a tineretului, să analizeze in 
mod temeinic situația existentă 
și să ia de urgență toate măsurile 
corespunzătoare, în așa fel incit 
să asigure pentru perioada de 
iarnă. în comunele și satele raio
nului toate condițiile necesare unei 
bune desfășurări a activității cul
tural-educative a tineretului.

I. ȘERBU
Corespondentul „Scînteii tineretu
lui" pentru regiunea Constanța

Cîțiva membri ai tarafului Casei de cultură „Grigore Preoteasa"

stat inițiativa organizării unei co
misii de tineret pe lîngă filiala 
regională S.R.S.C. (al cărei res
ponsabil este tov. Albu, secretar 
al Comitetului regional U.T.M. 
Bacău) această comisie nu și-a 
dovedit cu nimic existenta.

Propaganda științifică cere o 
muncă continuă, perseverentă. 
Răspîndirea cunoștințelor științi
fice- nu poate fi făcută la întîmr 
plare. Dacă în cursul a cîtorva 
lutiî vom prezenta unor tineri 2-3 
conferințe pe 2—3 teme diferite, 
al căror profil este determinat de 
conferențiarul pe care-1 avem la 
dispoziție, nu vom contribui la 
educarea științifică consecventă a 
tineretului. Dimpotrivă, ar fi, de 
pildă, foarte bine să se organizeze 
în toate satele regiunii un ciclu de 
conferințe pe următoarele 4 teme: 
„Structura universului", „Apariția 
vieții pe pămînt", „Originea și 
evoluția omului" și „Explicația 
cîtorva fenomene naturale". Un a- 
semenea ciclu de 4 conferințe va 
putea contribui din plin la lămu
rirea unor probleme fundamentale 
cu privire la fenomenele naturii 
înconjurătoare, la popularizarea 
marilor descoperiri ale științei 
contemporane, fiind totodată un 
minunat prilej de demascare a 
misticismului și superstițiilor.

în al doilea rînd se impune 
deîndată luarea unor măsuri pen. 
tru întărirea legăturilor dintre co
mitetele raionale U.T.M. și sub
filialele raionale 
întocmirea unor 
de activitate.

Am mai vrea 
subliniem faptul 
ca organizațiile U.T.M. să acorde 
mai multă atenție mobilizării ti
nerilor muncitori, elevi, țărani 
muncitori la conferințele organi
zate de S.R.S.C., la cursurile 
Universităților Populare.

In cursul anului acesta, de pil
dă, filiala regională S.R.S.C. a 
organizat o serie de interesante 
manifestări științifice. De ce orga
nizațiile U.T.M din orașul Bacău 
nu au'luat nici un fel de măsuri

S.R.S.C., pentru 
planuri comune

de asemenea să 
că este necesar

INIȚIATIVA DIN VLADIMIRI
„aplicată

Inițiativa tinerilor 
de la Vladimiri a 
fost îmbrățișată de 
numeroase organiza
ții U.T.M. Ea are ca 
scop nu numai mo
bilizarea tinerilor la 
tntrețlnerea monu
mentelor, ci și cu
noașterea profundă a 
locurilor, a faptelor 
tn amintirea cărora 
a fost ridicat monu
mentul respectiv,

O dată, a trecut 
cam multă vreme de 
atunci, tovarășii din 
comitetul' orășenesc 
U.T.M. Tg. Jiu s-au 
angajat să repare 
casa Ecaterinei Teo
doroiu. Angajamentul

și l-a luat cu mare 
pompă, 
aceasta 
sarcină 
U.T.M. 
lui nr. 
natului
Preajba și altor or
ganizații să se ocupe 
de repararea acestei 
case. Și cu asta ac
țiunea s-a încheiat.

Conducerea șantie
rului nr. 2 a aprobat 
bucuroasă toate ma
terialele solicitate. 
Dar ce folos: cei care 
le-au cerut au uitat 
să le mai ia!

Comitetul orășenesc 
U.T.M. Tg. Jiu s-a 
mulțumit numai să

Imediat dup a. 
au trasai 

organizațiilor 
ale șantieru- 
2 al Comhi- 
forestier din

la Tg. Jiu
traseze sarcini. Dar 
a pierdut din vedere 
să controleze cum 
și-au îndeplinit chiar 
propriul său angaja
ment.

Ce anume cunosc 
tinerii din aceste or
ganizații, din viața 
și faptelt de arme 
săvlrșite de Ecateri- 
na Teodoroiu? Puțin, 
mult prea puțin! Re- 
amenafarea casei g- 
'oinei. ar fi un mi
nunat prilej de a po
vesti tinerilor multe 
lucruri despre fapte
le eroice ale tinerei 
Ecaterina Teodoroiu, 
tțesprt viața grea pe 
care a dus-o ea și

întregul tineret mun
citor de la orașe fi
șate tn anii regimu
lui burghezo-moșie- 
resc.

Pentru aceasta Insă 
este nevoie de mun
că, nu numai de an
gajamente, Tinerii 
slnt dornici să parti
cipe la asemenea ac
țiuni. Ei trebuiesc 
Insă mobilizați, în
drumați, controlafi, 
lucru pe care comite
tul orășenesc U.T.M. 
Tg. fiu nu i-a făcut, 
dar pe care va trebui 
să-i facă cit mai 
curtnd

ION ISPAS 
Corespondent

pentru îndreptarea tinerilor spre 
cursurile Universității Populare î 
S-au ținut aci 3 cicluri de confe- 
tințe ifi care s-au dezbătut printre 
altele, teme atît de interesante ca: 
„Despre materialitatea Iumii‘\ 
„Poate ti cunoscută lumea încon
jurătoare", „Cum a apărut reli
gia", „Omul ca factor modificator 
al naturii", „Tradiții ateiste in 
gîndirea romînească", „Mariledes
coperiri ale epocii noastre" etc. 
țndrumînd tinerii -din uzinele și . 
fabricile Bacăului" să participe la 
aceste conferințe, cerînd S.R.S.C.* 
ului să repete asemenea conferin
țe în marile întreprinderi ale ora
șului, Comitetul orășenesc U.T.M. 
Bpcău ar fi contribuit și mai mult 
la educația științifică a tinerilor 
muncitori.

Filiala din regiunea Bacău a 
S.R.S.C. a mai organizat confe
rințe pe teme similare în multe 
alte localități ale regiunii. 
Cadre didactice nniversitare din 
București și lași, profesori din 
regiune au ținut interesante con
ferințe cu privire la cercetările 
efectuate în cadrul Anului Geofi- 
zic Internațional, sau cu privire 
la originea datinelor și sărbători
lor religioase. Organele și organi
zațiile U.T.M. nu s-au străduit să 
popularizeze aceste conferințe, să 
îndemne cit mai mufți tineri să 
participe la aceste dezbateri. Tre
buie să facem totul ca sălile de 
conferințe ale S.R.S.C.-ului să fie 
populate de cît mai mulți tineri.

In sfîrșit, există o serie în
treagă de deficiențe în ceea ce 
privește conțlnutțil prdpriu-zis al 
activităților desfășurate pe linia 
educației științifice a 
din regiunea Bacău.
U.T.M. în domeniul propagandei 
nu au controlat niciodată mate
rialul documentar lucrat de cola
boratorii S.R.S.C. pentru subfi
liale, astfel îneît să aducă o con
tribuție concretă la redactarea 
conferințelor la nivelul cerut de 
masele largi ale tinerilor. Indife
rent de cine sînt organizate, de 
U.T.M.- sau de S.R.S.C., organele 
și organizațiile U.T.M. trebuie să 
aibă o grjjă deosebită pentru a 
asigura puritatea ideologico-știin- 
țifică a prelegerilor prezentate în 
fața tineretului.

De asemenea în această direc
ție se cere tuturor activiștilor or
ganelor U.T.M., ca după deplasă
rile pe care le fac în orașe și sate 
să vină la comitetul raional 
U.T.M., la subfiliala S.R.S.C.. cu 
propuneri concrete de terne pen
tru conferințele științifice ce tre
buie ținute in fața tinerilor.

★

Viața noastră a atins astăzi un 
asemenea nivel Incit nici nu ne 
putem închipui traiul nostru fără 
cunoașterea neîncetatelor descope
riri ale științei, fără folosirea lor 
pentru continua îmbunătățire a 
vieții de fiecare zi.

în această epocă de mărețe bi- 
ruinți pe frontul științei și teh
nicii trebuie să facem totul pen
tru a educa întregul nostru tineret 
muncitor în spiritul marilor des
coperiri științifice ale epocii noa
stre, în spiritul înaintatei concep
ții despre viață și societate a cla
sei muncitoare, singura în 
să-i lumineze drumul in viață.

tinerilor 
Activiștii

stare

sate, la ridicarea ni
velului cultural artis
tic al țăranilor mun
citori. In același timp 
prin deplasările sale 
tînărul 
teatrului 
sprijină 
munca < 
la sate, 
căminelor culturale și 
a formațiilor artistice 
sătești.

C. ISAC 
Secretar al organiza
ției U.T.M. a Teatru
lui de Stat din Bacău

colectiv al 
din Bacău 
și îndrumă 

culturală de 
, activitatea

Mîini 
mînuiesc 
și dalta 
lopata și 
erau altădată disprețuite 
burtoșii exploatatori, lipitorile 
care se îngrățau din truda po
porului ; mîini care făuresc 
astăzi o nouă țară și care se 
dovedesc necruțătoare cînd a- 
pucă arma întru apărarea cu
ceririlor poporului muncitor, 
știu tot așa de bine să fie și 
gingașe atunci cînd se apropie 
cu dragoste, pasiune și respect 
de artă.

Asemenea gînduri te cuprind 
vizitînd expoziția de desen 
și pictură „Un an de activita
te" a membrilor cercului de 
artă plastică de la clubul com
pletului C.F.R. „Grivița Roșie"■ 
Cită iubire pentru artă și justă 
înțelegere a adevăratului ei rol 
dovedesc cele mai multe din 
exponatele de aici ! lată de 
pildă lucrările tînărului vopsi
tor C. Mărăcinescu. Ceea ce 
impresionează în primul rînd 
este marea varietate a temelor 
și genurilor abordate, viziunea 
justă asupra a ceea ce trebuie 
să reflecte arta plastică din 
realitatea înconjurătoare, mer
sul stăruitor spre necontenita 
perfecționare a mijloacelor de 

Jș expresie. C. Mărăcinescu face de-

de muncitori care 
cu iscusință ciocanul 

strungul și raboteza, 
tractorul; mîini care 

de

sene satirice (ironizînd caustic 
pe cei care lipsesc de la invăță- 
mîntul politic, pe chiulangii 
etc.), realizează interesante 
portrete în ulei (tabloul „Copil 
dormind"' denotă prin jocul de 
lumini fi umbre străduința ar
tistului amator de a învăța de 
la marii maeștri ai țării, mai 
ales de la pictorul Cornelia 
Baba), desene în cărbune („A- 
telierele ~
(„Joc de table j 
pasteluri („Copil") etc.

C.F.R."), acuarele 
pe plajă"), 
') etc. In

rte a oamenilor cu care mun
cesc împreună zi de zi. Așa se 
explică existența multor portre
te reușite de muncitori de la 
complexul C.F.R., ca „Por
tarul" de lăcătuful Gh. Lăi- 
niceanu, „Ostaf citind" de 
inginerul Șerban Vlad, „Cole
gul meu" de vopsitorul Dumi
tru Codrișan, ,,Chip de mun
citor" de Pavel Pecenco, toate 
încercînd și reușind să ilustre
ze bogata viață sufletească o 
eroilor lor.

Ar fi fost bine dacă îndru
mătorii cercului de artă plasti
că ar fi accentuat însă mai 
ternic asupra necesității 
artiștii amatori să reflecte 
lucrările lor și mai multe 
pecte din uzina pe care o
besc și o cunosc mai bine, în 
care luptă zi de zi pentru noi 
succese în construcția socialistă 
în patria noastră.

B. DUMITRESCU
★

De curînd, în orașul Deva

j- 

ca 
în 
as- 
iu

lucrări expuse de tinerii crea
tori amatori cît și tematica va
riată cu un bogat conținut de 
idei inspirat din munca avîn- 
tată a construcției socialișrnu- • 
lui în patria noastră. Tinerii 
artiști amatori trăind în cloco
tul viu al muncii transpun pe 
pînză, patosul creator al con* 
structurilor socialismului, reali
zările regimului nostru.

De pildă în cele. 25 lucrări 
în ulei ale tînărului muncitor 
Feket Năzărită, zidar șămotor

Sînt prezentate în. expoziție 
și creațiile unor foarte tineri 
pictori amatori. Din cele peste 
21 de lucrări — ulei și acua
relă — prezentate de Gheorghe 
Cochita, elev al Școlii profesio
nale din Hunedoara în vîrștă 
doar de 14 ani, amintim ta
blourile „Gazometru"; ;,Aglo- 
meratorul". „Uzina" care vă
desc multe calități. Maria Cri- 

Lupeni, în vîrstă 
12 ani,. a prezentat

toate acestea, tînărul artist 
oglindește cu mijloacele sale 
proprii aspecte interesante 
din viața de azi a clasei mun
citoare, din preocupările coti
diene ale tovarășilor săi.

Este interesant de observat 
preponderența portretelor în ex
poziție, care departe de a de
nota o încercare de a se înde
părta de actualitate, marchează 
dorința artiștilor amatori de a 
oferi un fel de cronică vie a 
faptelor de muncă o gale-

Ochiul vizitatorului este în- 
cîntat de asemenea de o serie 
întreagă de desene și picturi 
reprezentînd multilateralitatea 
operei de construire socialistă 
în țara noastră, diversitatea as
pectelor vieții noi, cum sînt de 
pildă „Peisaj industrial" de 
Avram Curan, „Vedere din 
portul Galați" fi „Monumentul 
eroului sovietic" de Gh. Lăini- 
ceanu, „Peisaj industrial" de 
M. Marin, „Desmiriștitul" de 
I. Mikloș, „Țărancă lucrind" 
de Dumitru Codrișan etc.

s-a deschis expoziția regională 
de artă plastică a creatorilor 
amatori, organizată în cadrul 
concursului național bienal de 
acest gen. Cei peste 100 de 
participant» la concurs din , în
treaga regiune Hunedoara au 
expus 251 de lucrări. Impor
tant este faptul că la această 
expoziție participă cu reușite 
lucrări plastice un însemnat 
număr de tineri membri ai 
cercurilor plastice de amatori.

Impresionează în această ex
poziție atît numărul mare de

la secția cuptoare industriale a 
Combinatului siderurgic Hune
doara apare ca un leit-rhotiv 
teme de muncă, atît în portret 
cît și în compoziție, „Șamolerul 
la cuptor" gste demnă dereținut. 
Și muncitorul utemist Vaier io- 
nescu, tot de la Combinatul 
Siderurgic Hunedoara, prezin
tă lucrări remarcabile ca: 
„Furnalul 701“, „Termocentra
la", (ulei), „Tînărul miner" 
(acuarelă) „Qțelarul Lăbuneț" 
(cărbune) — în care tema cen
trală este noul zilelor noastre.

șan, din 
de 1 numai ______ ,
lucrări de linogramă, printre 
care „Pe strada noastră". ■

. Majoritatea expozanților sînt : 
tineri muncitori sau elevi ai ; 
diferitelor școli profesionale. ; 
Mulți dintre ei sînt la . primele ; 
încercări. Lucrările .dovedesc î 
însă taleht și dragoste pentru 1 
artă, calități ce garantează că 1 
în școlile de arfă, creație ale ! 
regimului nostru democrat- J 
popular, sub atenta îndrumare < 
a profesorilor, acești tineri au < 
posibilitatea să se dezvolte, să < 
se maturizeze. Crescută cu gri- 
jă părintească de partidul, ș 
nostru, tînăra generație are 
cele mai largi posibilități pen- ț 
tru a-șî valorifica aptitudinile. $ 
creatoare.. *

P. JURCONI
Corespondent
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Orice comportare morală
exprimă o poziție de clasă

Nu de mult au fost puse în aruncă e pată urîtă asupra între- 
discuția tineretului — prin arti- gului colectiv. S-au întîmplat și 
colul „Dragoste adevărată — nu î_. ‘ . . .
ușurință și goană după zestre" — colectivele 
faptele degradante ale unor stu- :cu 
denți de la Institutul de medicină 
din București. Dintr-o colegiali
tate prost înțeleasă colectivele în 
care muncesc și trăiesc cei doi 
studenți le-au tolerat multe din 
abateri. Fără îndoială o asemenea 
comportare a colectivului studen
țesc explică în parte posibilita
tea apariției unor manifestări de
gradante, ca în cazul studenților 
Adriana L. și Ivan V., străine 
conduitei moralei noastre comu
niste.

In procesul complex de edu
cație, în care sînt reunite efortu
rile tuturor factorilor, noi avem 
da luptat încă cu unele, manife
stări ale concepției putrede bur
gheze despre viață. Față de ace
stea, colectivul studențesc trebuie 
să aibă întotdeauna o poziție fer
mă,- combativă. El este primul 
care trebuie să seziseze orice a- 
batere cît de mică, de la conduita 
moralei noastre, să ia poziție in
transigentă față de orice act care

in institutul nostru cazuri cînd 
studențești trecînd 

vederea unele manifestări 
străine nouă, neluînd poziții fer- 
me ’și la timp împotriva acelor 
care-și bat joc de numele de stu
dent și tînăr, am fost puși în fața 
unor cazuri serioase de abatere 
cărora a trebuit să li se aplice 
sancțiuni exemplare.

Dar se naște în mod firesc în
trebarea : de unde vin concep

Pe marginea articolului 
„Dragoste adevărată — 

nu ușurință și goană 
după zestre"

țiile acestea putrede ale ideolo
giei burgheze la un om tînăr, 
crescut și educat în colectivul 
nostru,, în zilele noastre ? Și du
pă părerea mea aceasta este pro
blema esențială pe care trebuiau 
să și-o pună colectivul din care 
fac parte acești studenți șj toți 
tinerii care dezbat astfel de ca
zuri. Care este mediul lor fami
liar, cine sînt părinții lor și în ce 
mediu trăiesc ei în afara facul
tății — iată probleme de bază 
care socotesc că trebuie să stea 
întotdeauna în fața colectivului 
cind apar manifestări degradante 
la unii tineri.

De cele mai multe ori la baza 
manifestărilor degradante, a com
portărilor nedemne stau ascunse 
rădăcini adinei de clasă. Unele 
elemente corupte, dizolvante, fal- 
sifieîndu-și actele, s-au strecurat 
cu abilitate în rîndurile noastre 
înșelînd vigilența unor colective 
studențești care nu s-au dovedit 
suficient de combative. Este cazul 
în institutul nostru cu Aniței D. 
(Filologie), Negoiescu E. (Știin
țe Juridice), Rabinovici L. (Știin
țe Juridice) care falsificîndu-și 
actele de stare materială, au pă
truns în rîndurile studenților, a- 
ducînd cu ei influențele putrede 
a lumii burgheze din care veneau. 
Ei au fost exmatriculați. Atitudi
nile lor retrograde, manifestările 
degradante erau privite de unii 
cu indulgență. Desigur, colec
tivele studențești au știut să va
dă pînă la urmă în actele imorale 
ale acestora, rădăcina de clasă și 
să ia atitudine necruțătoare îm
potriva lor.

Iată de ce socotesc că și în ca
zul studenților Adriana L. și Ivan 
V. colectivele în care trăiesc tre
buie să-și pună în primul rînd 
problema mediului din care vin 
acești studenți. a relațiilor *e 
care le întrețin ei în afara facul
tății.

Să dăm vieții pionierești 
un bogat conținut educativ La biblioteca Facultății de 

științe juridice din Capitală.

Sesiune de comunicări științifice 
consacrată realizărilor științei sovietice
In cadrul manifestărilor Lunii 

prieteniei romino-sovietice, vineri 
a avut loc la Academia R.P. Ro- 
mîne o sesiune de comunicări 
științifice consacrată realizărilor 
științei sovietice.

Au participat academicieni, 
membri corespondenți ai Acade
miei R.P.R., profesori universi
tari, cercetători științifici, scrii
tori și numeroși alți oameni de 
știință și cultură.

Ah asistat V. F. Nikolaev, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim 
al Uniunii Sovietice la București, 
și alți membri ai ambasadei 
U.R.Ș.S. . -r..,,

Cuvintul de deschidere a fost „ 
rostit de acad. I. S. Gheorghiu asistență.

care a arătat că prin această se* 
siune Academia R. P. Romine a- 
duce un sincer și cald omagiu 
științei sovietice, știința cea mai 
înaintată din lume.

In continuare, au prezentat co
municări acad. Eugen Bădărâu, 
acad. C. D. Nenițescu, acăd. P. 
Constantinescu-Iași, nrof. .univ. 
Remus Răduleț, membru cores
pondent al Academiei R. P. Ro- 
mîne, acad. Gh. Ionescu-Sisești, 
acad. Gh. Murgeanu, acad. A. 
Kreindler și artistul poporului I. 
Jalea, membru corespondent al 
Academiei R. P. Romine.

Comunicările au fos urmărite 
cu deosebit interes de numeroasa

Recitalul extraordinar al pianistului 
sovietic Evghenii Malinin

Reprezentativa noastră 
de fotbal debutează 
duminică io „Cupa 
Europei inter-țări“

Duminică pe stadionul „23 Au
gust" din Capitală echipa repre
zentativă de fotbal a R.P. Romî- 
ne debutează în competiția inter
națională „Cupa Europei inter- 
țări“ întîlnind formația Turciei. 
Acesta este cel de-al cincilea 
meci dintre selecționatele fotba
liștilor romini și turci. Pînă în 
prezent bilanțul întîlnirilor este 
favorabil echipei romine, care 
din cele 4 jocuri a cîștigat două, 
unul s a terminat la egalitate, 
iar un meci a fost ciștigat de e- 
chipa turcă. Ultima oară cele 
două reprezentative s-au intîlnit 
acum 30 de ani la Arad, cînd e- 
chipa noastră a cîștigat cu sco
rul de 4—2,

In palmaresul echipei -turce fi
gurează o victorie cu 3—T asu
pra R.P. Ungare, o victorie cu 
2—1 asupra Olandei — obținută 
în deplasare — și jocuri egale cu 
Brazilia (0—0), Spania (2—2) și 
Belgia (1—1)

In deschidere, cu începere de 
la ora 13, se va disputa meciul 
de rugbi dintre echipele Locomo
tiva Grivița Roșie și C.C.A.

Intîlnirea de fotbal R. P. Ro- 
mînă — Turcia va fi transmisă 
în întregime de stațiile noastre 
de radio pe programul I. De ase
menea jocul va fi redat la tele
viziune.

Conf. univ. 
ELENA JEANRENAUD 

Prorector al Universității 
Al. I. Cuza"-Iași

A r|..

Un colț din București la întretăierea străzii A. Briand cu 
Calea Victoriei.

(Urmare din pag. I-a) 
întreprinderii, vechi muncitori, ac
tiviști de partid și U.T.M., care să 
vorbească copiilor.

Plenara C.C. al U.T.M a arătat, 
de asemenea, necesitatea selecțio
nării cu grijă a cadrelor U.T.M. 
care lucrează în organizațiile de 
pionieri, a îmbunătățirii stilului de 
muncă al acestora.

După desființarea posturilor de 
instructori superiori salariați, co
mitetul orășenesc U.T.M. a numit 
în aceste munci tineri profesori și 
învățători cu experiență, membri 
ai U.T.M., care știu să lucreze cu 
copiii și sînt pasionați de activi
tatea pionierească. De asemenea, 
au fost numiți ca instructori de 
detașament tineri profesori și în
vățători, precum și tineri munci
tori din întreprinderi. La școala 
elementară nr. 7, de pildă, au fost 
numite ca instructoare de pionieri 
utemistele Bokor Bertha, Szascvai 
Ibolya și Torok Rozalia, tinere 
muncitoare, recomandate de comi
tetul U.T.M. de la fabrica „Simo 
Geza“,

In recrutarea instructorilor de 
pionieri organizațiile U.T.M. s-au 
orientat ca aceștia să fie tineri 
bine pregătiți politicește, fruntași 
în producție, entuziaști și cu dra
goste pentru activitatea pionie
rească.

Cu toate că, în general, s-a fă
cut un început bun în ceea ce 
privește îndrumarea activității pio
nierești de către organizațiile de 
bază U.T.M. din întreprinderi, pe 
alocuri se manifestă și Tendința 
de a subaprecia sau de a privi 
unilateral munca pe care trebuie 
să o desfășoare în această^ privin
ță organizațiile U.T.M. Urni o re
duc la problema „cadourilor" sau 
a vizitelor reciproce, la ajutorul 
material pe care organizațiile 
U.T.M. îl dau școlii. Că lucrul a- 
cesta este insuficient, trebuie să 
fie clar pentru toată lumea.

In primul rînd organizațiile 
U.T-M. trebuie să asigure un con
ținut politic, educativ tuturor for
melor de muncă ale organizației 
de pionieri. Adunările cu temă, 
întîlnirile, vizitele, serile literar-

științifice diferite concursuri ini
țiate de organizațiile de pionieri, 
focurile de tabără sau excursiile, 
toate acestea trebuie să aibă ca 
scop principal educarea comunistă 

’ a pionierilor și școlarilor.
Organizațiile U.T.M., prin ca- 

; drele U.T.M. care lucrează ca in- 
; structori de unități și detașamente 
: trebuie să îndrume astfel organi

zațiile de pionieri, incit acestea, 
; prin întreaga lor activitate, să e- 

duce copiii în spiritul dragostei 
față de patria noastră, față de 
partidul clasei muncitoare, față de 
tradițiile revoluționare ale poporu
lui nostru, în spiritul respectului 
și dragostei, față de muncă. să 
educe la copii hărnicia în muncă 
și învățătură, cinstea, curajul, spi
ritul tovărășesc, să-i pregătească 
în felul acesta pe copii să devină 
luptători activi pentru construirea 
socialismului

Ele trebuie să ajute cadrele 
U.T.M. care lucrează cu pionierii 
să organizeze educația politică a 
copiilor, să explice copiilor după 
puterea lor de înțelegere, politica 
internă și externă a partidului și 
statului nostru, evenimentele in
ternaționale, situația copiilor din 
țările socialiste și din țările capi
taliste și coloniale, pentru ca ei 
să știe cine sînt prietenii și cine 
sînt dușmanii poporului nostru. 
Totodată, trebuie să ajute cadrele 
care lucrează cu pionierii în orga
nizarea unor întîlniri între pionieri 
și vechi activiști ai partidului, în 
învățarea de cîntece patriotice și 
revoluționare, educîndîn felul ace
sta copiii în spiritul tradițiilor re
voluționare ale clasei muncitoare.

Comjtetul orășenesc U.T.M Tg. 
Mureș, organizînd paralel alegerea 
activului pionieresc, constituind 
sfatul pionierilor din școli și 
aplicînd hotărîrile privind îndru
marea fiecărei unități de pionieri 
de către o organizație de bază 
U.T.M., trebuie să-și îndrepte a- 
tenția spre conținutul activității 
pionierești, controlînd în același 
timp munca organizațiilor U.T.M. 
în ce privește felul cum acesta în
drumă organizațiile de pionieri de 
care răspund.

Vineri seara, a avut loc în sala 
Ateneului R.P. Romine, un recital 
extraordinar dat de pianistul so
vietic Evghenii Malinin, laureat 
al Concursului internațional de 
pian „Margueritte Long Jacques 
Thibaud" și al Festivalului Mon
dial al Tineretului și Studenților 
de la Budapesta.

tn prima parte a recitalului 
pianistul sovietic a interpretat So

nata nr. 31 opus 110 în la bemol 
major de Beethoven și Sonata 
opus 35 in si bemol major de 
Chopin. După pauză, artistul so
vietic a prezentat suita „Tablouri 
dintr-o expoziție" de Mussorgski.

Publicul a răsplătit cu vii 
aplauze pe pianistul sovietic pen
tru remarcabila sa interpretare.

( Agerpres)

In întreaga țară
tineretul participă cu entuziasm

voluntarăprin muncă
la acțiuni patriotice

(Urmare din pag. I-a) 

G-A-C.-nr} și 1126 tone pentru 
sfaturile populare.

Tineretul din regiunea Ora
dea a participat în număr mare 
și la curățatul pășunilor. Pînă 
acum au fost curățate 28.955 
ha. de pășune, realizîndu-se 
prin munca entuziastă a tineri
lor economii în valoare de 
1.132.926 lei. Prin acțiunile 
voluntare ale tineretului s-a 
realizat și la împăduriri eco
nomii de 1.574.007 lei.

în prezent, tineretul din re
giunea Oradea, participă 1* o 
nouă acțiune de mare interes 
obștesc — recoltatul porumbu
lui în G.A.S.-uri. Pînă acum la 
această muncă au participat 
peste 2.000 de tineri, care au 
recoltat 171 ha. porumb.

afară de aceasta ei au cărat de 
pe cîmp și au transportat la 
pătule 1267 tone porumb și au 
mai tăiat coceni de pe 220 de 
ha. Pentru a veni direct în spri
jinul G. A. S.-urilor comitetul 
regional U.T.M. a creat tabere 
de muncă voluntară ale tinere
tului pe cite 5—6 zile. Ase
menea tabere au fost create la 
G.A.S. Dorobanțu, Rimnic și 
Topraisar, unde au muncit a- 
proape 300 de tineri. Zilele a- 
cestea urmează să se mai des
chidă încă 4 tabere de munci

voluntară ale tineretului la 
G.AS.-urile Cocargeaua, Tor- 
tomanu, Ciocîrlia, Frățilești.

Participarea largă și entu
ziastă a tineretului la acțiunea 
de muncă voluntară este o ex
presie a dragostei puternice 
față de patria noastră socialis
tă, a devotamentului pentru 
cauza partidului. Tineretul nos
tru înțelege că și asupra lui a- 
pasă răspunderea de a partici
pa activ, din toate puterile, la 
construirea socialismului in pa
tria noastră.

Tinerii din regiunea Con
stanța continuă și ei 
să participe cu însu

flețire la acțiunile patrio
tice, îndeplinind sarcinile puse 
de comitetul regional de 
partid in fața lor în cam
pania agricolă de toamnă. 
Pînă în prezent în acțiunea de 
sprijinire a G. AS.-urilor la re
coltatul porumbului au partici
pat 14.265 de tineri, care au 
cules 1950 hectare porumb. In

= =I
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ceasta depinde în cea mai mare 
măsură calificarea cit mai înltă a 
viitorilor muncitori.

Ucenicii anului I fac practică în 
prima perioadă sub îndrumarea și 
controlul maiștrilor-instructori. în
sușirea cunoștin(elor noi, a deprin
derilor, depinde în mare parte de 
metodele pedagogice folosite de 
aceștia. Cabinetele metodice din 
București și Cluj, studiind această 
problemă au organizat schimburi 
de experiență menite să pună la 
îndemîna tuturor maiștrilor-instruc- 
tori metode științifice de predare 
■ cunoștințelor practice. în urma 
acestor schimburi de experiență 
în multe școli metoda lucrului pe 
piesa întreagă a fost înlocuită cu 
metoda predării cunoștințelor pe 
operațiuni, de la cele simple la 
cele complexe. în acest fel, uce
nicii își cristalizează mai bine cu
noștințele. Această metodă este 
larg răspîndită în școlile profesio
nale, „I.M.S. Roman", „Clement 
Gottwald" și în multe alte școli. 
Maiștrii explică operațiunile, apoi 

.demonstrează practic execuția lor. 
în aceste școli sînt folosiți pentru 
demonstrații și ucenici, fapt care 
duce la dezvoltarea spiritului lor 
de inițiativă și face să se nască 
la ei mîndria pentru execuția co- 
<rectă a operațiunii. Procedîndu-se 
în acest fel, ucenici ca Vasile Preo
teasa, Marin Țufă, Alexandru Mun- 
teanu și alții de Ia școala profe
sională „Clement Gottwald" au 
ajuns să execute cîteva piese ire
proșabil. Tot în această școală, 
din inițiativa maistrului instructor 
Constantin Negrea s-a confecționat 
un panou al ucenicilor fruntași, o 
tablă neagră pentru codași și o vi
trină în care se expun piese bune 
și proaste.

Deși s-au făcut unele lucruri 
bune în acest sens, la școala „Tim 
|>uri Noi“ există și serioase scă- 

leri. Așa, de pildă, caietele nceni 
ilor din grupa maistrului Ion 
îăvoianu sînt extrem de schema- 
ice. Ucenicii nu trec în caietele 
le practică, așa cum prevăd in- 
trucțiunile ministerelor — noțiuni 
irivind calitatea materialelor, po- 
iția corpului în execuția diverse- 
or operațiuni, și alte amănunte 
trict necesare, din care cauză se și 
lescurcă mai greu. Și ceea ce este 
leosebit de grav — ucenicii nu 
ucrează întotdeauna după desen 
?rebuie spus că metoda lucrului 
,după ochi" este deosebit de dău- 
lătoare. ea obișnuind pe ucenici 

să lucreze meșteșugărește, fără pre-

eizie ți exactitate. Conducerea șco
lii are datoria să analizeze această 
situație ți să ia măsurile care să 
asigure o temeinică pregătire a u- 
cenicilor încă din primul an de 
școală. Trebuie rezolvată ți nota
rea in caietele de practică, lucru 
care în prezent nu se face ți care 
pe lingă alte inconveniente îngreu
nează controlul părinților asupra 
practicii copiilor lor.

Ucenicii anilor 11 și 111 fac prac
tică in întreprinderi, in echipe și 
brigăzi conduse de muncitori bine 
pregătiți, pe lingă muncitori, sau 
singuri la mașini. In multe uzine, 
respectindu-se prevederile hotăririi 
Consiliului de Miniștri s-au creat 
condiții ca ucenicii să lucreze sin
guri ia mașini. Un asemenea exem
plu îl oferă uzina „Clement Got
twald". Aici există 5 brigăzi de u- 
cenici. De practica ucenicilor se

în ceea ce privește îndrumarea u- re e cadrelor de tineri muncitori cadrul activității metodice, și ase- 
cenicilor pentru cunoașterea în- prin școlile profesionale, 
deaproape a utilajului in vederea Uzinele care au școli profesio- 
mînuirii lui cu randament sporit, nale trebuie si se ocupe cu spirit 
tn momentul de față există ucenici de răspundere de îndrumarea uce- 
din an-'.l 111 care nu cunosc exact 
cum se alimentează cuploarele cu 
combustibil și cu aer, nu cunosc 
tipurile de mașini, puterea motoa
relor pentru ca singuri să-și cal
culeze regimul de lucru. Asemenea 
neajunsuri trebui înlăturate pen
tru ca atunci cind termină școala 
t i nărui «ă fie format in meseria 
aleasă.

Ca in multe alte uzine ți la 
„Timpuri Noi" s-a asigurat reparti
zarea ucenicilor pe lingi munci
tori cu înaltă calificare profesio
nală. Cu toate acestea in uzină mai 
sint muncitori care susțin că nu 
pot lăsa mașinile ucenicilor întru- 
cit aceasta ar duce la neindeplini-

nicilor, creind condiții optime 
pentru pregătirea lor intr-adevăr 
la un nivel tehnic superior. în 
această privință, conform preve
derilor Uotărîrii Consiliului de 
Miniștri, uzinele trebuie să asigu
re mașini — și astea dintre cele 
mai noi — la care să lucreze uce
nicii anului III cu normele mun
citorilor. Este bine Ca analizind 
condițiile și posibilitățile pe care 
le au, uzinele să organizeze prac
tica ucenicilor tot în hale comune 
cu muncitorii numai că mașinile și 
locurile de muncă ale acestora să 
fie separate, iar lucrările alese de 
un colectiv din planul de produc
ție al întreprinderii si fie executat

menea lor membrii comitetelor 
U.T.M. din școli și uzine respecta
rea prevederilor stabilite.

In pregătirea ucenicilor la ni
velul tehnicii noi conținutul pro
gramelor analitice joacă un rol 
deosebit. Anul acesta s-a îmbună
tățit în mod deosebit conținutul 
programelor analitice. Ministerele 
de resort, cadrele didactice și în 
unele locuri inginerii și tehnicienii 
din întreprinderi au revizuit pro
gramele, înlăturând, în cea mai 
mare parte paralelismele, suprain 
cărcarea, introducind tehnologia 
modernă. Așa, de exemplu, in pro
grama analitică pentru școlile pro 
fesionale aparținind Minis te rulu 
Industriei Bunurilor de Consum 
s-au prevăzut teme ca: studiul noi 
lor tipuri de războaie, studiul ma 
finii centrifuge de răsucit (invenție

Schimbul de mline al clasei muncitoare
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trebuie pregătit la nivelul tehnicii noi
ocupă 5 instructori printre care 
cunoscuți muncitori fruntași în 
muncă Gheorghe Barbu și Nico- 
lae Giurea. Ucenicii sînt ajutați să 
lucreze după metode înaintate de 
muncă, iar tăierea și așchierea ra
pidă a metalelor a devenit metoda 
de bază a activității multor uce
nici. Existînd preocupare pentru 
instruirea la nivel tehnic înalt a 
ucenicilor, nu este de mirare fap
tul că ucenici ca Grunțer Saten- 
berg. Petre Popescu și alții au a- 
juns să lucreze eu V viteze de of- 
chiere de 750—800 m. pe minut, 
că ucenicul Constantin Raicu din 
anul UI execută piese de precizie 
cu viteze de așchiere de 1000— 
1200 m. pe minut. Așa se explică 
faptul că anul trecut la concursul 
organizat pe țară de Ministerul In
dustriei Grele pentru cucerirea tit
lului de „cel mai bun ucenic strun
gar" — primul loc a tost ocupat 
de proaspătul absolvent al acestei 
școli Ion Alexandru.

Deși la uzina Cugir au fost ere- țe meseria. Ea este străină politi- 
ate condiții bune pentru practica cit partidului nostru, și aduce 
ucenicilor, nu s-a făcut prea mult mari prejudicii muncii de pregăti-

Stațiunile balneo-climatice

rea indicilor de utilizare a mași
nilor. Lipsind pe ucenicii de posi
bilitatea de a regla, de a mînui 
singuri mașinile în perioada de 
formare se îngreunează calificarea 
lor. De aceea ajunși muncitori ac
tualii ucenici nu vor fi în stare să 
folosească mașinile la întreaga lor 
capacitate de prcducție. De aceea 
trebuie inițiați ucenici si lucreze 
singuri la mașini. In uzină e frec
ventă părerea că dacă ucenicul se 
uită 6 ore la lucrător, a șaptea oră 
o să reușească și el să facă ceva. 
O asemenea înțelegere a sarcinii 
politice și patriotice de pregătire a 
ucenicilor, viitorii muncitori, are 
repercusiuni în producție. Nu 
este întîmplitor faptul că din cei 
patru absolvenți repartizați anul 
acesta atelierului 11D strungărie, 
doi sînt slab pregătiți din punct de 
vedere profesional. Trebuie aspru 
combătută concepția că abia după 
ce termină școala profesională ti- 
nărul trebuie să înceapă să înve-

in întregime de ucenici, sub 
supravegherea directă a unor mun
citori și maiștri bine pregătiți. 
Este una din măsurile care ar duce 
la pregătirea superioară a ucenici
lor și antrenarea lor în realizarea 
sarcinilor de plan ale uzinei, tn 
afară de aceasta trebuiesc luate și 
alte măsuri, tn prima perioadă a 
practicii, ucenicii anului 11 tre
buie trecuți să lucreze la mai mul
te tipuri de mașini și în mai mul
te secții diferite. Acest lucru se 
face in baza unui grafic de rota
ție, în multe școli aceste grafice 
sint însă întocmite formal. La Ate
lierele Centrale din Moinești, de 
pildă, există un grafic amănunțit 
cu privire la trecerea ucenicilor 
prin diferite secții. Lipsește insă o 
planificare interioară în cadrul 
secțiilor, de aceea ucenicii sini 
trecuți de la un loc de muncă la 
altul fără ca în prealabil să-și fi 
însușit temeinic cunoștințele și de
prinderile respective. Graficul de 
rotație trebuie întocmit în cele 
mai mici amănunte, iar profesorii 
de tehnologie să urmărească, în

rominească) etc. în programa teh 
nologică a meseriei pentru tîm 
plari de mobile și articole tehnice 
(Ministerul Construcțiilor și Mate
rialelor de Construcții) a fost in
trodusă o temă nouă : controlul 
tehnic de calitate. Cu toate ace
stea, există încă deficiențe determi
nate de faptul că unele ministere 
printre care Ministerul Industriei 
Grele, Ministerul Industriei Bunu 
rilor de Consum, au multiplicat ș. 
difuzat in școli unele programe a- 
nalitice fără ca în prealabil să fi 
fost văzute la Ministerul învăță 
mîntului și Culturii. Cu ocazia ve
rificării acestor programe analiti
ce — s-au constatat scăpări impor
tante, inversări. In programa ana
litică „tehnologia meseriei pentru 
strungari" de exemplu, tema strun 
jirea suprafețelor cilindrice exte
rioare este prevăzută la practică 
cu 5 săptămîni inainte de a sa dis
cuta la orele teoretice despre acea 
sta. De asemenea în programa teh 
nologia meseriei „fresori-rabotori" 
tema frezarext suprafețelor profila-

te este prevăzută la practică în tri
mestrul II iar la teorie in tri
mestrul III,

Deși s-au adus multe îmbună
tățiri programelor, sint încă de
ficiențe care trebuie grabnic li- 
lichidate.

Practica ucenicilor trebuie să 
stea in atenția comitetelor 
U.T.M. din școli și uzine. Plena
ra a II l-a a C.C. al U.T.M. a a- 
tras atenția organizațiilor U.T.M. 
din uzine că sint datoare să se 
ocupe in mod deosebit de pregă
tirea și educarea ucenicilor. Anul 
școlar a început de mai bine de 
o lună dar în acest timp comite
tele U.T.M. din școli și uzine au 
făcut prea puține lucruri.

După părerea tov. Ion Roșea 
secretarul comitetului U.T.M. de 
la uzina „Timpuri Noi“ practica 
„merge bine“. In realitate insă 
Comitetul U.T.M. deși a avut o 
tradiție In ajutorarea și îndruma
rea ucenicilor, (anul trecut de 
exemplu au fost organizate con
cursuri „Cine știe ciștigă*, uce
nicilor li s-a vorbit despre uzină, 
despre tradiția de luptă a munci
torilor de aici) anul acesta lucru
rile merg insă greoi. In planul 
de muncă al comitetului U.T.M. 
nu este trecută nici o acțiune pri
vind practica ucenicilor.

în general comitetele U.T.M. 
din uzine și fabrici socot că nu 
pot face multe lucruri în acest 
sens. E un fel de a motiva lipsa 
de răspundere, de interes pentru 
pregătirea tehnică a viitorilor 
muncitori.

Comitetele U.T.M. trebuie să 
aibă o strinsă legătură cu munci, 
torit — instructori, să cunoască 
felul cum îndrumă ei pe ucenici 
să propună — in funcție de con
dițiile respective — o și nai justă 
organizare a practicii, să organi
zeze întîlniri intre muncitorii 
fruntași și ucenici urmate de 
demonstrații practice. Și ar fi de 
folos ca să se organizeze demon
strații ale celor mai buni uce- 
nici-fruntași pentru a le stimula 
inițiativa, ambiția, curajul.

Sintem la început de an școlar. 
Experiența acestei 
trebuie să servească 
meinică analiză. In 
stei analize trebuie
corespunzătoare care să 
condiții cit mai bune 
pregătirea ucenicilor — 
bul de miine al clasei muiicitoa. 
re la niveluj tehnicii noi.

prime luni 
pentru o te- 
lumina ace- 

luate măsuri 
asigure 
pentru 
schim-

din cadrul Ministerului Sănăfăjii 
și Prevederilor Sociale

FUNCȚIONEAZĂ TOT TIMPUL ANULUI
oferind bolnavilor veniți pe cont propriu masă, casă și 
tratament, în condiții optime.

Cu începere de la 1 septembrie a.c. se aplică următoa
rele tarife zilnice, la stațiunile balneare:

lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei

rele tarife zilnice,

Bazna
Borsec
Buziaș
Călimănești 
Eforie
Govora 
Herculane

31
35
32
35
40
37
33

reduse cu

Ocna Sibiului
Olănești
Sîngiorz 
Slănic Moldova
Sovata 
Techirghiol 
Vatra Dornei
Victoria

25 la sută față de

Iei 33 
lei 
lei 
lei 
lei 
lei 
lei 
lei

tarifele din

33.50
34.50
32,75
35
33
33
32

■
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g Noile tarife sînt
Ș sezonul de vară.
g= Biletele se vînd
g C.F.R.: București.
=ș Constanța, Craiova, Deva, (ialăți, lași. Oradea. Orașul Sta- 1 
s lin. Pitești, Roman, Suceava, Sibiu, Tg. Mureș și Timișoara. |
ș precum și prin administrațiile stațiunilor balneare și poli | 
s clinicile din orașele reședință de regiuni.
s Informații suplimentare puteți obține la Direcția bal | 
ș neo-climaticâ telefon 11.03.30. și 12.31.17 interior 78.
liiniiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM

in continuare prin agențiile de voiai 
Arad, Bacău, Baia Mare, Brăila, Clui

la cinematograful 
REPUBLICA

PREMIERĂ
A STWI6ULUI., MOSFUhf*

!' LUNI 3 NOIEMBRIE

PREMIERĂ
la cinematograful

MAGHERU

O PRODUCȚII A STUDIOULUI „MOSFILU*

PĂDURE
Hmtia a doua a renociei duaa mmahul 

.CALVARUL-- ALCXCITOLSTOI

'( Film în culori pentru
2 CINEMASCOP
< cu2 R. NIFONTOVA
2 N. VESELOVSKAIA 

V. MEDVEDEV
2 N. GRITENKO

M. BULGAROVA 
V AVDIUSKO 

Scenariul: BORIS CIRSKOV 
Regia: GRIGORI ROSAL 

'Imaginea: LEONID KOSMA-
> TOV

Muzica : DMITRI KABALEV-
> SKI

cu

L. SMIRNOVA
V ZUBKOV 

M. POGORJELSKI 

Scenariul: I. OLȘANSKI 
N. RUDNEVA 

Regia: K. VOINOV 
Imaginea: KUZNEȚOV
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R.A.U. urmărește 
cu atenție mișcarea 
trupelor israeliene

Puterile occidentale se străduiesc ii treacă prii»
Comitetul Politic special un proiect referitor la con
stituirea unor forțe permanente ale O.N.U.

Opinia publică mondială cere;

Sâ sc intcrzlcâ pentru totdeauna
experiențele cu arma nucleară

Nota guvernului sovietic adresată S. U. A
U.R.S.S. propune ca miniștrii de externe ai U.R.S.S., S.U.A. 
și Angliei să participe la lucrările conferinței de la Geneva 

într-o etapă mai avansată
tele sovietice din 30 august șl 1 vernul sovietic va face tot ce de- 
octombrie. Această poziție constă pinde de el pentru atingerea aces- 
în aceea că țelul viitoarei oonfe- tui țel.

. ............ Guvernul sovietic regretă că
propunerea lui de a se convoca la 
Geneva o conferință la nivelul mi
niștrilor Afacerilor Externe n-a 
găsit sprijin din partea guvernu
lui S.U.A. Guvernul sovietic con
sideră, ca și pînă acum, că con
vocarea unei conferințe la nivelul 
miniștrilor ar crea posibilitățile 
cele mai favorabile pentru realiza
rea unui acord asupra încetării 
experiențelor cu arma nucleară 
într-un timp cît se poate de scurt. 

Luînd însă în considerare hotă
rîrea principială a guvernului 
S.U.A., exprimată în nota amba
sadei americane, de a trimite pe 
secretarul de stat al S.U.A. la tra
tativele de la Geneva cînd acestea 
se vor afla la un anumit stadiu, 
guvernul sovietic propune ca 
miniștrii Afacerilor Externe ai 
U.R.S.S., S.U.A. și Marii Britanii 
să participe la lucrările conferin
ței într-o etapă mult mai avansată, 
ceea ce ar contribui fără îndoială 
la realizarea dt mai grabnică a 
înțelegerii necesare asupra înce
tării experiențelor cu arma nu
cleară.

MOSCOVA 31 (Agerpres). — 
TASS transmite: La Moscova a 
fost dată publicității nota de răs
puns a guvernului sovietic la nota 
ambasadei S.U.A din 20 octom
brie, care este de asemenea publi
cată. Ministerul Afacerilor Externe 
al U.R.S.S. a adresat de asemenea 
la 30 octombrie o notă cu conți
nut similar guvernului Marii Bri
tanii.

In nota guvernului U.R.S.S. a? 
dresată S.UA este confirmată po
ziția guvernului sovietic în legă
tură cu conferința de la Geneva 
în chestiunea încetării experien
țelor cu arma nucleară care a 
fost expusă printre altele în no-

rințe a U.R.S.S., S.U.A. și Marii 
Britanii de la Geneva trebuie să 
fie încheierea unui acord cu pri
vire la încetarea definitivă a expe
riențelor cu armele atomică și cu 
hidrogen, cu instituirea controlu
lui cuvenit asupra Îndeplinirii a- 
cestui acord.

Guvernul sovietic, se spune în 
notă, ar vrea să spere că tratati
vele care încep la 31 octombrie la 
Geneva vor avea ca rezultat în
cetarea definitivă a experiențelor 
cu arma nucleară de către toate 
statele. In ceea ce îl privește, gu-

Participarea activă 
a reprezentanților R.P.R. la ONU

★ *

In ședința plenară a Adunării Generale a O.N.U.
NEW YORK 31. — Corespon

dentul Agerpres la O.N.U. trans
mite: In ședința plenară din di
mineața zilei de 30 octombrie a 
Adunării Generale a O.N.U. a 
fost aprobat raportul de activita
te al Consiliului de Securitate pe 
perioada 16 iulie 1957—15 iulie 
1958.

După aceea, S. Cole, directorul 
general al Agenției Internaționa
le pentru Energia Atomică, a pre
zentat raportul de activitate a a- 
genției pe perioada între 1 noiem
brie 1957 și 30 iunie 1958. Pe 
marginea raportului au luat cu- 
vîntul reprezentanții Braziliei, O- 
landei, Austriei, Australiei, An
gliei și S.U.A., care au elogiat ac
tivitatea agenției. Apoi a luat cu- 
vîntul 1. Tugarinov, reprezentan
tul U.R.S.S.

In cadrul aceleiași ședințe a 
luat cuvintul și delegatul țării 
noastre, Mihai Magheru, repre
zentantul permanent al R.P. Ro
mine la O.N.U. „Romînia, a cin- 
cea țară care a ratificat statutul 
agenției, a spus el, acordă o im-

portanță cu totul deosebită aces
tei Instituții. Noi considerăm că 
Agenția internațională pentru e- 
nergia atomică este un instrument 
internațional care poate și tre
buie să stimuleze cu eficacitate 
eforturile statelor membre In do
meniul folosirii energiei atomice 
în scopuri pașnice".

In continuare el a spus, refe- 
rindu-se la activitatea propriu- 
zisă a agenției: Anumite reali
zări merită să fie evidențiate 
printre care programul de burse, 
programul de cercetări relativ la 
inițierea de planuri — dar 
de planuri — de utilizare 
că a energiei atomice in 
țări subdezvoltate, crearea 
biblioteci specializate și 
Delegația romînă nu va ignora to
tuși faptul că Agenția nu și-a în
deplinit intr-un mod eficace sar
cinile care ii incumbă in virtutea 
statutului și a recomandărilor co
misiei pregătitoare privind ajuto
rul dat țărilor insuficient dezvol
tate.

numai 
pașni
ci teva 

unei 
altele.

In Comitetul pentru problemele 
sociale, umanitare și culturale

Mezincescu, care a luat cuvîntul 
în ședința din după-amiaza zilei 
de 28 octombrie, a demonstrat că 
proiectul de text întocmit de Co
misia drepturilor omului corespun
de întrutotul scopului pentru care 
a fost întocmit și a combătut e- 
nergic manevrele delegației en
gleze.

Amendamentul britanic pe care 
nu au cutezat pină la urmă să-l 
susțină nici S.U.A., nici Franța, a 
fost respins. Rezultatul acestui vot 
subliniază îndeajuns de puternic

NEW YORK 31 — Coresponden
tul Agerpres la O.N.U. transmite: 
Comitetul pentru problemele socia
le, umanitare și culturale a discu
tat timp de mai bine de o săptă- 
mînă articolul 9 din proiectul de 
pact relativ la drepturile civile și 
politice. Acest articol proclamă 
dreptul omului la libertatea și 
securitatea persoanei sale și pre
vede o serie de principii și ga
ranții menite să asigure acest 
drept.

Unele țărj capitaliste, în frunte .
cu Anglia, au făcut tot ce le-a izolarea Angliei într-o . problemă 
stat în putință pentru a obține 
modificarea proiectului de text e- 
laborat de Comisia drepturilor o- 
mului, care a stat la baza discu
țiilor Comitetului nr. 3.

Reprezentantul R. P. R., Eduard

atît de importantă. In favoarea a- 
mendamentului britanic au votat 
doar 11 membri din 81, printre 
care Australia, Canada, Spania, 
Portugalia, Columbia și Ciankai- 
șistul.

ț*-
(Urmare din pag. l-a) 

atunci a partidului tocialist 
francex fi în special a lideru
lui săut Lean Blum, II acuza 
pe acesta de reformism ceea 
ce era întrutotul adevărat —y 
înțelegînd prin aceasta partici
parea socialiștilor la guvernele 
burgheze fi înțelegerea lor cu 
cercurile idtrareacționare.^ Acu- 
zație perfect întemeiata 
doar că activitatea ulterioară a 
lui Mollet a dovedit că nu era 
el cel mai indicai să o aducă 
— și deoarece membrii da rind 
ai partidului voiau o înnoire, o 
orientare a partidului către 
principiile revoluționare pc 
care Mollet le debita cu multa 
dezinvoltură fi prefăcută since
ritate, l-au crezut fi l-au urmat. 
Astfel ajunge în 1946 Guy Mol
let secretar general al partidu
lui- socialist. Numai că parti
dul n-a devenit nici sub con
ducerea sa un adevărat partid 
muncitoresc fi Mollet n-a în
dreptățit speranțele ce s-au 
pus atunci în el. !

A trecut abia un an; Moliei, 
folosind aceleași ditirambe fi a- 
ceeași demagogie pse'idorevolu- 
ționară provoacă căderea gu
vernului condus atunci de co
legul său de partid Paul Rama- 
dier — acuzîndu-l și pe aceasta 
de „reformism*1 pentru ca să 
cheme imediat pe acoliții lui 
să participe alături de el, la 
formarea unui guvern condus 
de ultrareacționarul Robert 
Schuman. Mollet n-a lăsat să 
curgă multă apă pe Sena pen
tru a dovedi că nu principiali-

ANGLIA:

Apelul „Mișcării 
pentru dezar

marea nucleară44
LONDRA 31 (Agerpres). — 

La 30 octombrie organizația „Miș
carea pentru dezarmarea nuclea
ră" a dat publicității un apel a- 
dresat puterilor care dispun de 
arma nucleară, în legătură cu a- 
propiata conferință pentru înceta
rea experiențelor cu arma atomică 
și cu hidrogen de la Geneva.

In apel se spune că tratativele 
de la Geneva trebuie să ducă nu 
numai la încetare provizorie a 
experiențelor nucleare, ci la în
cetarea definitivă a acestora, ceea 
ce la rîndul său ar putea constitui 
în viitor o bază pentru un acord 
cu privire la dezarmare.

Subliniind încă o dată primej
dia uriașă pe care o prezintă con
tinuarea experiențelor nucleare, 
declarația arată că „un eșec al 
conferinței de la Geneva ar consti
tui o mare deziluzie pentru opinia 
publică mondială. In prezent se 
pare că nimic nu poate împiedica 
încheierea unui acord cu privire la 
încetarea experiențelor. Vă cerem 
să realizați un succes".

Apelul a fost semnat de membri 
ai parlamentului, precum și de re
prezentanți ai sindicatelor, oameni 
de știință și cultură, reprezentanți 
ai Bisericii engleze, inclusiv ca
nonicul catedralei Sf Paul din 

Londra, John Collins, filozoful 
Bertrand Russe), scriitorii E. M. 
Forster și John Pristley și de alți 
oameni de știință, artă și repre
zentanți ai cultelor.

tatea îi călăuzește acțiunile, nu 
interesele proletariatului fran
cez fi ale democrației, ci ari
vismul său 
Mollet arăta 
ma oară cit 
pus să calce peste cuvintul dat 
ieri fi să „pupe piața indepen
denței" — vorba lui Caragiale 
— pe cei înjurați cu un ceas 
înainte. Această linie sinuoasă, 
plină de abdicări și de tră
dări, urmată cu consecvență de 
Mollet, a făcut ca partidul so
cialist să joace un rol trist în 
viața politică contemporană a 
Franței, să îndeplinească rolul 
de slugă a burgheziei 
spărgător al unității 
muncitoare, al frontului 
orației.

O trecere în 
dinilor avute de Mollet in 12 
ani de viață politică indici 
drumul trădării și al lașității 
pe care l-a făcut acesta, drum 
imprimat din păcate și parti
dului său.

Moliei a parvenit la condu
cerea partidului agitind o de
magogie deșănțată. invocind 
dreptul la exprimarea convin
gerilor și la formarea grupuri
lor în partid. Primul lucru 
care l-a făcut insă după ptol 
movarea sa a fost1 lichidarea 
opoziției din partid, exclude
rea acelor membri care cereau 
să fie consecvent cu sine și să ' 
imprime partidului orientarea 
de stingă din care Mollet fă
cuse stindardul parvenirii sale. 
El interzice și înlătură grupări 
socialiste ca „Acțiunea Socia
listă Revoluționară" sau „Uni

deosebit de acut, 
atunci pentru pri
de lesne este dis-

revifti a

și de 
clasei 
demo-

atitu-

Deschiderea Conferinței 
de la Geneva

CAIRO 31 (Agerpres). 
TASS transmite: Intr-o declara
ție făcută ziarului ,A1 Ahram" 
un purtător de cuvînt oficial al 
Republicii Arabe Unite a arătat 
că guvernul R.A.U. urmărește cu 
atenție concentrată mișcarea tru
pelor israeliene. Această mișcare, 
legată de evacuarea trupelor de 
ocupație engleze din Iordania, a 
spus el, reprezintă o primejdie di
rectă pentru poporul iordanian 
precum și pentru alte popoare 
arabe.

Purtătorul de cuvînt a subli
niat în continuare că, potrivit ști
rilor primite de la Ierusalim, pe 
unele aerodroame israeliene se 
observă o animație neobișnuită. 
In vechiul Ierusalim s-a observat 
un mare număr de avioane mili
tare israeliene

unea Democratici Revoluțio
nară", și instaurează în cadrul 
partidului o aspră dictatură, 
promovînd in posturile cheie 
oameni pe măsura și lipsa de 
principii a 

tn 1954, 
date cu entuziasm 
de la Geneva cu privire la în
cheierea păcii în Indochina, 
pentru ca numai trei ani mai 
tirziu, analizînd situația poli
tică din anii 1950—53 să oma
gieze „pe eroicii combatanți 
care, în Indochina fi în Coreea 
s-au bătut pentru apărarea 
celeiafi cauze la frontierele

sa.
Guy Mollet aplau-

acordurile

a- 
a-

GENEVA 31 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 31 octombrie 
au început la Geneva, în Palatul 
Națiunilor, tratativele între repre
zentanții guvernelor U.R.S.S., 
S.U.A. și Angliei în problema în
cetării experiențelor cu arma nu
cleară. La ora 15 (ora locală) în 
jurul mesei rotunde a conferinței 
au luat loc T. G. Narayanan, re
prezentantul secretarului general 
al O.N.U., ambasadorul S. K. Ța- 
rapkin, membru în colegiul Mini
sterului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., șeful delegației sovieti
ce, D. Ormsby Gore, ministru de 
stat al Angliei pentru Afacerile 
Externe, șeiul delegației engleze, 
și ambasadorul J. Wadsworth, șe- 
lul delegației americane

T. G. Narayanan a deschis con
ferința rostind un scurt cuvînt in
troductiv. El a dat cuvîntul șefu
lui delegației sovietice, S. K. Ța- 
rapkin, care a declarat:

„Puține probleme ale relațiilor 
internaționale rețin în prezent în
tr-o atît de mare măsură atenția 
ca problema încetării experiențe
lor nucleare. Aceasta nu este de 
mirare deoarece rezolvarea po
zitivă a acestei probleme va con
tribui la slăbirea cursei înarmări
lor, la îmbunătățirea relațiilor din
tre state și la consolidarea colabo
rării internaționale.

Încetarea experiențelor cu arma 
nucleară poate fi controlată. Con
ferința de la Geneva a experților 
nu numai că a arătat posibilitatea 
deplină a unui astfel de control, 
dar a elaborat totodată propuneri 
coordonate în vederea înfăptuirii 
practice. După cum se știe, gu
vernele U.R.S.S., S.U.A și Marii 
Britanii s-au declarat de acord cu 
concluziile și propunerile confe
rinței experților. Așadar, măsurile 
necesare de pregătire au fost lua
te. A sosit timpul de a face pasul 
final — de a pune capăt experien
țelor cu arma nucleară, de a în
cheia un acord corespunzător și 
de a proceda la organizarea prac
tică a sistemului de control pro
pus de experți

Uniunea Sovietică este gata să 
încheie imediat un acord privitor 
la încetarea pentru totdeauna a 
experiențelor nucleare cu institui
rea sistemului de control propus 
de experți. Delegația U.R.S.S. a

pregătit proiectul unui astfel de 
acord și îl va prezenta sȚre exa
minare actualei conferințe.

Guvernul sovietic insistă cu 
hotărîre ca toate statele, care 
dispun de arma nucleară, să în
ceteze imediat și pentru totdeau
na experimentarea acestei arme. 
Dacă guvernele S.U.A. și Marii 
Britanii sînt gata să semneze un 
astfel de acord, atunci Uniunea 
Sovietică, semnînd împreună cu 
ele acordul, va înceta imediat 
experiențele, deși, după cum se 
știe, U.R.S.S. a efectuat cu 
mult mai puține explozii experi
mentale decît S.U.A. și Marea 
Britanie. Dacă guvernele S.U.A. 
și IMarii Britanii vor consimți la 
aceasta, nu va fi greu ca aici să 
se realizeze repede un acord în 
această privință, care ar putea 
fi încheiat în viitorul cel mai 
apropiat și astfel problema în
cetării experiențelor cu arma nu
cleară ar fi rezolvată definitiv 
și pe deplin".

Reprezentantul U.R.S.S. a dat 
asigurări că delegația sovietică 
va depune toate eforturile pen
tru ca această sarcină să fie în
deplinită cu succes de conferință.

După cuvîntările șefilor dele
gațiilor engleză și americană, au 
început ședințele secrete.

S. U. A. continuă 
să aprovizioneze clica 

ciankaișistă cu armament
NEW YORK 31 (Agerpres). - 

După cum relatează agențiile de 
presă americane, S.U.A. continuă 
să aprovizioneze clica ciankaișistă 
cu armament ultra-modern.

La 30 octombrie autoritățile mi
litare americane din Taivan au 
predat forțelor blindate ale arma
tei ciankaișiste tancuri de mare 
viteză de tipul „M-41“ adaptate 
pentru terenuri accidentate.

Cyrus Eafon;

Formă și conținut
(Din „Komsomolskaia Pravda'

U.R.S.S. a obținut serioase succese
WASHINGTON SI (Agerpres). 

TASS transmite : La 30 octombrie 
cunoscutul industriaș american 
Cyrus Eaton oare s-a întors recent 
din vizita din Uniunea Sovietică, 
a luat cuvîntul la un dejun la 
Clubul național al presei, lmpărtă- 
șindu-și impresiile din timpul vi
zitei, Eaton a spus ci UJt.S.S, a 
obținut serioase suocese in dome
niul economiei, științei și tnvăță- 
rrdntului. Am vizitat iot ceea ce 
am dorit și am stat de vorbă. M-a

impresionat tn mod deosebit rit
mul de dezvoltare a țării, priete
nia rușilor și dorința lor de învă
țături.

Eaton a cerut să se pună capăt 
cursei înarmărilor. Războiul rece, 
a spus el, nu este o rezolvare a 
problemei. Scoțînd In evidență 
primejdia pe oare o prezintă sto
carea de arme termonucleare, 
Eaton a subliniat că adevărata re
zolvare a problemei constă tn rea
lizarea unei înțelegeri cu Uniunea 
Sovietică.

Noi putem ți trebuie să facem 
comerț cu Uniunea Sovietică ți 
ou China, să stabilim relații cu 
ele. Cineva, a spus Eaton, trebuie 
să convingă de acest lucru și pe 
secretarul de stat al S.U.A., Dul
les. Eaton a spus că el consideră 
că președintele Eisenhower ar 
trebui să facă o vizită în U.R.S.S. 
pentru a duce tratative cu N. S. 
Hruțciov și totodată să invite pe 
N. S. Hrușciov în S.U.A.

La Budapesta

Concert festiv închinat 
lui George Enescu

BUDAPESTA 31. — Corespon
dentul Agerpres transmite: In 
seara zilei de 30 octombrie în 
sala mare a Academiei de Mu
zică din Budapesta a avut loc un 
concert festiv închinat memoriei 
marelui muzician romtn George 
Enescu.

Orchestra filarmonică de stat a 
R. P. Ungaîe dirijată de Komor 
Vilmos a executat în prima par
te a programului Rapsodia a Il-a 
și Suita opus 9 de George Enes
cu. Partea a doua a cuprins Con
certul pentru orchestră de Paul 
Constantinescu și Rapsodia I-a de 
George Enescu. Concertul s-a bu
curat de un deosebit succes.

La 12 octombrie au avut loc la Hamburg-Elnisbiittel (R.F.G.) 
exerciții de apărare împotriva unui atac atomic. Publicul care a 
asistat la această demonstrație a protestat împotriva ei și a ce
rut energic să i se pună capăt.

In prima fotografie: Un aspect al demonstrației. Publicul pro- 
testînd împotriva exerciții lor și a înarmării atomice a R.F. 
Germane. In fotografia nr. 2: Transportarea unui rănit, „vic
timă" a radiațiilor atomice.

să nu mai repetăm greșelile din 
Indochina, Tunisia și Maroc. 
Să protejăm populația civilă și 
să încetăm represiunea imbe
cilă și oarbă. Să căutăm purtă
tori de cuvînt calificați (ai 
populației algeriene-^—n.r.) dar 
să nu-i lăsăm administrației 
posibilitatea de a alege ea în
săși fantoșele care ar fi așa-zișii 
„aleși" de mîine".

După cum se vede, nimic 
mai înțelept. După trei săptă- 
mini, Mollet era președinte al 
consiliului de miniștri, avînd 
astfel putința să aplice planul 
preconizat. Dar numai după

adevăr stadiul său de „socia
list" fusese de mult depășit. 
Acum Mollet acționează ca pur
tător de cuvînt al celor mai 
reacționare cercuri financiare 
și colonialiste. Pentru că numai 
reprezentantul cel mai autentic 
al cabinetelor de bancheri 
și mari industriași putea să în
tărească efectivele militare din 
Algeria, să continue „repre
siunea oarbă și imbecilă", să 
ordone represalii sîngeroase 
care l-ar fi făcut să crape de 
invidie pe lordul Palmerston, 
vestit călău al popoarelor din 
imperiul colonial britanic, nu
mai un astfel de om putea să 
ordone agresiunea tipic colo
nialistă împotriva Egiptului. 
Din acel moment și în anii care 
au urmat, Mollet a arătat că nu 
mai avea nimic socialist în el. 
Trădase de acum tot ce putea 
fi trădat. Trădase încrederea 
membrilor de rînd ai partidu
lui >ău, trădase 
torii din ianuarie 
exprimase dorința

pe alegă- 
1956 care-fi 
de a vedea

Portretul unui trădător:

Guy Mollet
vansate, ale lumii libere", de
venind astfel apologet al agre
siunilor imperialiste.

Evoluția spre prăpastia bur
gheză a lui Guy Mollet devine 
și mai evidentă în atitudinea 
sa față de Algeria.

In timpul campaniei electo
rale din 1955 Mollet spunea 
cu multă ardoare fi patos pa
triotic:

„In fiecare zi, tinerii fran
cezi cad. Mamele, femeile sînt 
neliniștite. Ce e de făcut ? 
Mai întîi să oprim minciunile.

alte trei săptămîni în urma 
unei călătorii in Algeria, unde, 
ullra-colonialișții l-au primii cu 
legume stricate, Mollet — care 
aștepta numai un prilej ca să 
se arate inspăimînlat, — de
clara : „Călătoria aceasta m-a 
învățat multe. Ceea ce contea
ză, este voința noastră de a ne 
menține. Franța nu va părăsi 
niciodată Algeria și trebuie să 
se știe pretutindeni acest ade
văr".

Și adaugă, hodoronc-tronc : 
„Sînt partizan al integrării 
pentru că sînt socialist" (?!?). 
dar tare mi-e teamă ci acest 
stadiu să nu fie depășit", tn

înjghebată o majoritate de stin
gă, trădase „frontul republi
can" înjghebai cu organizații 
democrate, trădase dorința ex
primată de clasa muncitoare 
de realizare a frontului mun
citoresc, a frontului popular. 
Mai rămăsese doar un singur 
lucru de făcut : să trădeze re
publica și constituția pe care 
a jurat. Și Mollet n-a pierdut 
vremea.

Cu 12 ani
vea părerile sale și prea puțin 
măgulitoare despre generalul 
De Gaulle și dorința acestuia 
de a instaura un regim bazat 
pe putere personală.

în urmă Mollet a-

„Congresul refuză să-fi în
chipuie, spunea Mollet la con
gresul S.F.I.O. din 1946, alt 
mod de alegere rd președinte
lui decît de către Adunarea 
Națională. Nu poate exista de
cît o singură putere, aceea a 
poporului suveran. Este deci 
necesar de a da predominanța 
legislativului și de a asigura 
de asemenea desemnarea prin 
Adunarea Națională a puterii e- 
xecutive responsabilă in fața 
ei".

După 12 ani, același Guy 
Mollet renegă principiul suve
ranității poporului și al contro
lării de către aleșii săi a acte
lor puterii executive fi declară: 
„Executiv și legislativ bine des
părțite ; prerogativele fiecăruia 
precizate ; funcțiile lor amelio
rate ; raporturile lor orga
nizate. Pentru executiv (respec
tiv pentru președintele repu
blicii și guvern—n.r.) in parti
cular, autoritate și stabilitate. 
Concluzia mea generală este 
clară și simplă : partidul tre
buie să răspundă da".

Prin urmare, de la apărarea 
democrației, de la aderarea la 
principiile unei constituții Mol
let a ajuns să dea girul său in
staurării dictaturii, să acorde 
încrederea sa nelimitată lui 
De Gaulle.

In 1946, Mollet spumega : 
„Generalul De Gaulle, dispra- 
țuind principiile fundamentale 
ale regimului parlamentar, a 
angajat o campanie de „nu" 
contra proiectului de constitu
ție (e vorba de constituția a- 
probată în 1946 și abrogată a- 
cum din intrigile politicienilor 
reacționari de care n-a fost 
străin nici Mollet) atunci cînd 
adunarea mai deliberează încă, 
și a aruncat o veritabilă sfi
dare țării republicane".

Și în continuare, despre De 
Gaulle : „Un vaporaș pe mare. 
Pe acest vaporaș o trupă de

prieteni. Singur în față, gene
ralul De Gaulle, bărbați și fe
mei țepeni în spatele stindar
delor, reflectoare. Aceasta nu 
vă amintește nimic? Este pen
tru noi imaginea Romei, a Ber
linului, a Miinchen-ului".

12 ani mai tirziu Mollet în
suși făcea parte din garda ce
lor care stăteau drepți în spa
tele lui De Gaulle în Piața Re
publicii cind acesta expunea 
modalitatea de asasinare a ce
lei de a patra republici. Nu
mai că Mollet nu mai vorbea 
la fel de general. Acum De 
Gaulle devenise „un republican 
prin rațiune", care „se putea 
mîndri că nu s-a schimbat în 
toți acești ani" ceea ce trebuie 
să recunoaștem că nu e cazul 
cu Mollet, care s-a schimbat la 
față mai repede decît își trans
formă pielea cameleonul.

Cel pe care-l acuza de „ceza
rism" în 1947, este acum „omul 
care deși nu e de-al nostru ne 
stimează". „Dacă ar trebui să 
iau din nou hotărîrea de a co
labora eu el — spunea Mollet 
în iulie anul acesta, la o con
sfătuire a prietenilor politici 
neliniștiți de acțiunile secre
tarului general al S.F.I.O. — 
aș reîncepe în același sens, dar 
aș face-o de data aceasta cu 
mai puțină neliniște și tea
mă".

Exprimîndu-și părerea des
pre șeful unei alte organizații 
cu care colabora prin anii 
1955-56 Mollet spunea: „Omul 
acesta nu este de-al nostru, 
dar, este, „the second best" — 
cel mai bun al doilea. In spe
ranța ci el va îndeplini pe 
lingă generalul De Gaulle acest 
rol, chiar cu riscul copleșirii 
sale de către contemporanei
tate cu uri și de posteritate cu 
dispreț, Guy Mollet a complec
tat seria trădirilor cu consfin
țirea constituției reacționare a 
celei de a cincea republici cu 
semnătura sa.
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MAX REIMANN 
a împlinii 60 de ani
BERLIN 31 (Agerpres). — La 

31 octombrie Max Reimann, unul 
din conducătorii clasei muncitoa
re germane, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist din Germania, a îm
plinit 60 de ani. Ziarul „Neues , 
Deutschland" publică mesajele de 
salut adresate cu acest prilej lui 
Max Reimann de către Comitetul 
Central al Partidului Comunist din 
Germania și Comitetul Central al 
Partidului Socialist Unit din Ger
mania,

Si
MOâCOVA- - Oaspeții Prezi

diului Academiei de Științe a 
U.R.S.S , prof Detlev Brotfk, pre
ședintele Academiei naționale de 
științe a S.U.A., șl prof. Wallace 
Brode, membru al Academiei na. 
ționaie de științe, consilier al De
partamentului de Stat .pentru pro
blemele științei, au vizitat la 31’ 
octombrie Institutul/unificat de 
cercetări nucleare de la Dubna.

MOSCOVA. - Pînă la 1 noiem. 
brie, ona 6 dimineața, cel de-al 
treilea satelit artificial soviejic a 
înconjurat pămîntul de 2.331 de 
ori. Racheta purtătoare devansea
ză satelitul cu 70 de rotații.,

KIEV. — Cu prilejul vizitei lr 
Kiev a de'egației R. P. Pojonț i 
condusă de Wladyslaw Gomulka, 
la 31 octombrie a avut loc la Pa, 
latul Octombrie un miting al prie
teniei sovieto poloneze. La miting! 
au rostit cuvîntărf Wladyslaw 
Gomulka, Aleksei Kiricenko și Ni-I 
kolai Podgornii, prim-secretar al 
C.C. al Partidului Comunisț dini 
Ucraina.

ULANBATOR. - La 31 Octom
brie a sosit la U|an-Bator dele
gația Adunării Populare a Bulga
riei tn frunte cu Vîlko Cervenkov.

MINSK- — Ziarele republicane 
publică hotărîrea Comitetului Cen
tral al P. C. dm Bielorusi.a cu 
privire la sărbătorirea tn ' 
brie a.c. a celei de-a 40-a 
sări a partidului.

decem-; 
eniver.
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