
Zii preftfma măreței sărbători de 7 Noiembrie 
oamenii muncii din patria noastră fac bilanțul 
succeselor obținute în întrecerea socialistă în cin
stea aniversării Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie.

In industria petrolului 
și chimiei însemnate 

depășiri de plan
Muncitorii și tehnicienii din industria petrolu

lui și chimiei intimpină cea de-a 41-a aniversare 
a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie cu suc
cese de seamă in producție. Sondorii din schelele 
petrolifere au depășit planul de foraj pe primele 
zece tuni ale acestui an cu 16.993 m.

★
De la începutul anului și pină la 1 noiembrie, 

lucrătorii din industria chimică au produs, în 
afara prevederilor de plan, peste 2.500 tone în
grășăminte azotoase, aproape 100 tone tananți, 
280 tone coloranți, 300 tone de 
aproape 4.000 tone hîrtle, peste 
130 tone carton asfaltat, 6.600 
de anvelope și alte produse 
chimice.

negru de fum,
n

IN
In regiunea
Hunedoara

succese
de seamă

DEVA, 
derurgie _ .
mentele luate în cinstea lui 7 
Noiembrie au fost depășite în 
toate secțiile principale de pro
ducție. Oțelarii de la cuptoa
rele Martin și electrice au dat 
eu aproape 500 tone de oțel 
mai mult decit prevedea anga
jamentul luat. In sectorul fur- 
utle s-au produs peste angaja
ment 810 tone fontă ; lamina- 
lorii și-W depășit angajamentul 
?.u 4.475 tone de laminate. La 
izina cocso-chimică s-a produs 
:u 1-463 
nai mult 
'amenful.

Minerii 
shelar, Teliuc, Tebea au extras 
>u 7500 tone minereu de fier 
i cărbune energetic mai mult 
lecît se angajaseră să extragă 
>ină la 7 Noiembrie. Construc- 
orii de pe șantierul cvartalului 
le 1500 apartamente din noul 
raș Hunedoara au terminat 
ncă 2 blocuri cu 44 aparta- 
nente care erau planificate a 
i terminate la jumătatea lunii, 
lecembrie.
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de la exploatările

— La Combinatul si- 
Hunedoara, angaja-

tone cocs metalurgic 
decil prevedea anga-
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Proletar! 3ln toate țările, unîțl-vă!

Miercuri 5 noiembrie 1958

universitățile
uiare

pentru

larți, 4 noiembrie 1958, preșe- 
tele Consiliului de Miniștri, 
vu Stoica, a primit pe Joa- 
n Alva, deputat In Parlamen- 
Indian, cu care a avut o con- 
bire cordială,

„Tatăl

și in
treburile

m-ou rea-
Deunăzi, 

gazetărești 
dus în orașul Roman. 
N-am mai fost de mult 
pe acolo. Înainte vre
me cunoscusem bine 
icest orășel de pe ma
lurile Moldovei, unde 
văzusem lumina zilei. 
De cite ori poposeam 
tre acolo mi se așter- 
vea pe suflet un văl 
ie melancolie, așa cum 
e întîmplă cînd intri 
ntr-un oraș lipsit de 
)iață. Era " 
mul din acele 

atici, cu viață 
nă,
•ra 
zi, 
ie,

iui 
la pe Strada Mare era 
micul „eveniment"...

Știam despre marile 
ransformări survenite 
ici in ultimii ani, 
liam de construcția 
tarelui laminor — ci- 
•e nu cunoaște astăzi, 
•t țara noastră, lamina- 
ul de la Roman ? — 
'ar niciodată n-aș fi 
'Ului crede că intr-un 
imp scurt un ora? se 
oale transforma astfel, 
trăzile-i pulsează de 
iață, un suflu nou a- 
ie peste tot. Se tră- 
ește intens. Ce s-a în- 
'mplat ? Acum îmi 
'au seama: altădată, 
roșul acesta era ca un 
utomobil fără motor 
- trebuia împins sau 
emorcat. Acum i s-a

Romanul 
orășele 
molco- 

de ieri 
cea de 

mii- 
u-

unde ziua 
aidoma cu 

cu cea de 
unde sosirea 

tren sau promena-

Adunări festive
Sute de muncitori de la uzinele 41-a aniversări i Marii Revoluții 

„Semănătoarea* din Capitală au 
participat la, adunarea festivă în 
cinstea zilei de 7 Noiembrie. Cu 
acest prilej tov. Nicolae Rizea, 
prim-secretar al Comitetului raio
nal Gheorghe Gheorghiu-Dej al 
P.M.R., a vorbit despre însemnă
tatea istorică a Revoluției din Oc
tombrie, scoțînd în evidență succe
sele cu care colectivul uzinelor a 
întîmpinat această mare sărbă
toare.

Muncitorii fi tehnicienii acestei 
uzine au realizat planul producției 
globale pe acest an încă de la 29 
octombrie și au dht peste *plan de 
la 1 septembrie și pînă acum 100 
de combine de cereale, 10,2 tone 
piese de schimb pentru mașinile 
agricole. Totodată, ei au redus 
prețul de cost cu 2,4 la sută, față 
de 0,5 la sută cît prevedța anga
jamentul.

Șocialiste din Octombrie.
Tov. Costin Nădejde, șef de sec

ție la C.C. al P.M.R., a vorbit 
despre însemnătatea mondială a 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie, relevînd totodată măre
țele succese obținute de Uniunea 
Sovietică în cei 41 de ani pe tărîm 
politic, economic, cultural și ști
ințific și în politica sa consecventă 
de apărare a păcii.

O
Lucian 
strun- 
uzina 
Noi"

Tînărul
Seboiu, 
gar la 
„Timpuri
din Capitală, 

șl-a depășit angajamentul 
luat în cinstea Iui 7 No
iembrie cu 4 zile înainte de 
termen.

De curînd a început anul de în- 
vățămînt popular 1958—1959 la 
universitățile populare pentru ti
neret. Pînă în prezent funcționea
ză în întreaga țară 5 universități 
populare pentru tineret: la Uzinele 
„Tudor Vladimirescu" 
rești, la Sighet, Casa de cultură 
Baia Mare, în orașul Beiuș, re
giunea Oradea și este în curs de 
deschidere o universitate pentru 
tineret la Casa de cultură a tine
retului din Pitești. Aceste forme 
de învățămînt popular au fost or
ganizate de către filialele sau sub
filialele S.R.S.C. împreună cu co
mitetele regionale și orășenești 
U-T.M. cu sprijinul și sub îndru
marea organelor de partid.

înființate pentru prima dată ex
perimental în toamna anului 1957, 
universitățile populare pentru ti
neret, ca formă nouă cultural-edu- 
cativă, au înregistrat un puternic 
succes de masă în rindurile tinere
tului muncitor din țara noastră. 
Cu multă plăcere își vor aminti 
brigadierii de pe șantierul Blu- 
ming-Hunedoara despre cele 8 
luni de cursuri 
populare pentru tineret, 
avut prilejul să audieze un pro
gram variat de lecții și prelegeri 
despre: politica partidului nostru 
de construire a socialismului, 
istoria R.P.R., pedagogie și psiho
logie, biologie, astronomie, medi-

din Bucu-

ale universității 
unde au

Utemista Elena Burețea de la fabrica „21 Decembrie" din Bums 
rești, lucrează la secția matrițe linotyp. Piesele pe care le con
trolează la microscop se produc pentru prima oară la noi în țară.

tineret TELEGRAMĂ
cină, fizică, lecții care le-au dat 
posibilitatea acumulării unor bo
gate cunoștințe politico-ideologice, 
științifice și tehnice, deosebit de 
prețioase în ridicarea nivelului lor 
politic și de cultură generală.

La întocmirea programelor s-a 
avut în vedere alegerea unor dis
cipline legate de preocupările și 
necesitățile tineretului din patria 
noastră: socialism științific și 
științele naturii (lecții de biolo
gie, astronomie și meteorologie) 
care contribuie la acumula
rea cunoștințelor necesare înțele
gerii esenței dezvoltării societății 
și principalelor probleme și sarcini 
ale construirii socialismului în
R. P.R., cît și pentru formarea unei 
concepții materialiste asupra feno
menelor naturii, precum și disci
pline ca : istoria mișcării muncito
rești și de tineret din Romînia, pe
dagogie și psihologie, geografia 
economică a R.P.R. sau geo
grafia generală, limba și lite
ratura romînă, fizică cu aplicații 
în industrie, probleme de fizică 
nucleară, științe medicale, chimie 
cu aplicații în industrie, tehnolo
gia metalelor etc.

Pentru predarea lecțiilor la uni
versitățile populare pentru tineret
S. R.S.C.-ul a făcut apel la cele 
mai bune cadre didactice din învă- 
țămîntul mediu sau superior, la 
activiști de partid și de stat, la 
specialiștii cei mai competenți pen
tru a expune intr-o ținută ideolo
gică și științifică corespunzătoare 
și intr-o formă cit mai accesibilă 
cursanților, lecțiile incluse in pro
gramul de invățămint. Predarea 
multor lecții, pentru a fi înțelese 
și mai bine vor fi însoțite de un 
bogat material intuitiv și demon
strativ alcătuit de la caz la caz 
din schițe, planșe, mulaje, hărți, 
diafilme, filme documentare științi
fice legate de temele predate etc. 
Fiecare lecție este urmată de in
dicații bibliografice și discuții 
care lărgesc înțelegerea proble
melor respective.

în afară de lecții în cadrul uni
versităților populare pentru tineret 
sînt organizate și seminarii care 
contribuie de asemenea la adînci- 
rea problemelor tratate în cadrul 
lecțiilor. La cererea cursanților se 
vor organiza consultații colective 
pe anumite probleme care suscită 
un interes deosebit.

în aîara programului propriu-zis 
de lecții și seminarii în cadrul 
universităților populare pentru ti
neret sînt organizate scurte expu
neri consacrate situației politice 
internaționale, holăririior partidu
lui și guvernului, problemelor vie.

CATRB

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN.

NORVEGIA
OiU

Dragi tovarăși,
Cu prilejul celei de a 35-a aniversări •« întemeierii Par

tidului Comunist din Norvegia, Comitetul Central al Partidului 
Muncitoresc Rotnîn vă trimite salutul său frățesc și felicită căl-i 
duros pe toți comuniștii norvegieni.

Lupta Partidului Comunist din Norvegia pentru Interesele și 
drepturile clasei muncitoare și ale întregului popor muncitor, fer
mitatea cu care comuniștii norvegieni, împreună cu forțele demo
cratice și patriotice ale țării, au luptat împotriva cotropitorilor fas
ciști, precum și lupta pe care o duc în prezent pentru apărarea 
independenței țării și împotriva pregătirilor unui nou război, este 
cunoscută și prețuită de oamenii muncii din țara noastră.

Urării din toată inima partidului frate din Norvegia noi suc
cese îh continua întărire a rîndurilor sale, în înfăptuirea unității 
de acțiune a clasei muncitoare, în lupta pentru pace, democrație 
și socialism.

Trăiască Partidul Comunist din Norvegia în frunte cu Comi
tetul său Central 1.

COMITETUL CENTRAL'
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMIN

Să pregătim cu grijă
adunările de dări de seamă

I. GAVREA

In laboratorul de măsurători al întreprinderii „Radio Popular*, La controlul aparatelor „Balada*.

Suie de atudențî și cadre didac
tice de la Universitatea „Q I. 
Parhon" din Capitală au participat 
marți după-amiază în aula facul
tății de științe juridice la aduna
rea festivă consacrată celei de-a

uzinelor
trimis fii
patria mea
pus motorul — indus
tria care se dezvoltă 
aici — și mașina mer
ge, aleargă înainte, me
reu înainte...

Aceasta a fost prima 
bucurie pe care am a- 
vut-o sosind în orașul 
natal.

A doua mare bucurie 
a fost reîntîlnirea cu 
vechi și dragi prieteni.

...Pășeam prima oară 
prin enormele hale 
ale laminorului. Urmă
ream cu privirea blo
cul de metal înroșit, 
care alerga pe role 
scrîșnind, vuind, svîrco- 
lindu-se, în luptă cu 
omul care, calm, la un 
pupitru, apăsînd doar 
pe cîteva butoane, pe 
cîteva manete, îl trans
forma într-o țeavă lun
gă. Urmăream tot a- 
cest spectacol de. o ma
re măreție, cînd privi
rile îmi fură atrase de 
patru litere slave e- 
norme, de metal gal
ben. însemnate pe o 
mașină înaltă cît o ca
să cu etaj : U.Z.T.M.

U.Z.T.M. ?
Dar aceasta înseam

nă „Uralski zavod tia- 
jolovo mașinostroe- 
nia“ *). Aceasta în
seamnă că sînt fabrica- 

în 
a-

propiat de ea fi am 
descifrat inscripțiile da 
pe tăblițe. Da, e din 
Sverdlovsk, de dincolo 
de munții Ural.

Știam că laminorul 
fusese construit în U- 
niunea Sovietică, dar 
nu știam că aceste ma
șini, ce au adus o da
tă cu ele și un suflu 
nou, dătător de viață, 
întregului oraș, sînt 
din Uverdlovskul de ca
re mă leagă atîtea și 
atîtea amintiri.

Intr-o clipă, pe ecra
nul memoriei mi se 
perindă imaginile din 
anii studenției petre- 
cuți în orașul lui 
Pavel Bajov, . la cîțiva 
pași de U.Z.T.M., de 
„Uralmaș“. Cite amin
tiri, cile prietenii...

Îmi aduc aminte de 
„Uralmaș" — faima 
Sverdlovsului, a Urali- 
lor. A trecut mai bine 
de un sfert de veac 
cînd a fost ridicat 
marginea vechiului 
katerinburg și — 
astăzi laminorul
aici — a dat viață ora
șului. Halele s-au ridi
cat acolo unde se în
tindea taigaua — îm
părăția mesteacănului 
alb, a pinului înalt, a 
lupilor și iepurilor. Un 
oraș întreg s-a ridicat 
în taiga ; oamenii au 
luptat cu gerul, cu pă
durea vicleană și — 
mai ales— cu lipsurile 
care pe atunci erau cu

de 
la 
E- 
ca 
de

te la „Uralmaș“, 
Sverdlovsk. M-am

•) „Urina construe, 
toare de mașini grele 
din Ural".

duiumul. Au luptat fi 
au învins.

U nul dintre aceștia 
fusese și Boris Feodo- 
rovici Feodorov. De 
tinăr venise la con
strucția „Uralmaș"- 
ului. Muncitor necali
ficat.

— Cum lucram noi 
pe atunci ? i — spunea 
el. — Voi ăștia tineri 
nici nu vă puteți da 
seama. O căruță cu un 
cal sau o roabă pentru 
noi era „tehnică".

Boris Feodorovici nu 
mai e acum la „Ural- 
maș“. E profesor de 
tehnologie la un insti
tut. Meseria, apoi școa
la medie, politehnica, 
aspirantura—toate le-a 
făcut acolo, in uzină, 
fără să lipsească o zi 
din producție. Acum e 
candidat în științe.

Dar Kovalenko, sibe
rianul acela spătos, ie
șit parcă dintr-un basm 
al lui Bajov ? Pun 
mîna pe mașina aceasta 
uriașă și am o clipă 
sentimentul că string 
palma lui mare, puter
nică, aspră. Nu se poa
te ca măcar cîteva pie
se din aceste enorme 
voituri să nu fi trecut 
prin mîna lui Kova
lenko. Brigada condusă

DAN LĂZARESCU

f Continuare 
în pag. 3-a)

Munca principala ■ elevilor 
este învățătura. însușirea conștien
tă și perseverentă a bazelor știin
țelor reprezintă una din trăsăturile 
caracteristice ale școlarului de tip 
nou.

Principalul izvor do cunoștințe 
pentru elevi este lecția din clasă. 
Alături de cunoștințe, elevii își în
sușesc în cadrul lecțiilor priceperi 
și deprinderi, învață și cum să 
aplice în practică cele însușite.

Calitatea lecției, conținutul ei 
depinde — desi
gur — de profe
sorul care o pre
dă, de măiestria 
sa didactică. Dai 
acest lucru nu 
este suficient. 
Procesul asimi
lării cunoștințe
lor de către e- 
levi reclamă din I 
partea acestora o 
participare con
știentă, activă în 
însușirea lecției, 
în realizarea ei. 
Este de datoria 
elevilor de a-1 
ajuta pe profe
sor ca munca sa 
eforturile sale creatoare în instrui
rea și educarea lor să fie rodnice.

In ce constă acest ajutor ? El 
este complex, multilateral. Elevii 
trebuie să-1 ajute pe profesor ca 
lecțiile să sc desfășoare în mod or
ganizat. să asculte atent explica- 
țiile sale, să participe activ la lec
ție, să-și efectueze cu simț de răs
pundere temele de acasă etc.

Nu rareori întîlnești profesori 
care pe bună dreptate se mîndresc 
cu elevii lor. Aceștia, ascultînd 
sfaturile și îndemnurile profesoru
lui, dau dovadă de o deosebită 
conștiinciozitate la lecții, manifestă

un intere* deosebit față de cu
noștințele ce li «o predau, »înt a- 
tenți, activi și disciplinați, mani
festă inițiative creatoare în confec
ționarea de material didactic ne
cesar lecțiilor, în organizarea aju
torului reciproc la învățătură, în 
înfrumusețarea clasei etc.

Practica școlară ne arată însă 
că în unele clase de elevi lucru
rile nu se petrec astfel. Atrage în 
mod deosebit atenția lipsa unei 
discipline a muncii școlare. Dis-

asemenea elementare datorii școlare 
au drept urmare pierderea unui 
timp prețios din lecție, crearea 
unei atmosfere nefavorabile înce
perii activității școlare.

Profund dăunătoare eficacității 
instructiv-educative a lecțiilor sînt 
manifestările de indisciplină dove
dite de unii elevi în timpul des
fășurării lecției. Lecția, structura 
ei, este asemenea unui lanț alcă
tuit din inele. Dacă unul dintre 
acestea e distrus, lanțul se fringe.

și alegeri în organizațiile UTM
Adunările de dări de seamă și 

alegeri a organelor conducătoare 
U.T.M. sînt un eveniment deosebit 
de însemnat în viața organizații
lor de bază. Pregătirea și desfă
șurarea lor trebuie să ducă la in
tensificarea muncii politice și or
ganizatorice, la activizarea utemiș
tilor în scopul 
creșterii contri
buției acestora la 
îndeplinirea sar
cinilor politice și 
profesionale care 
stau în fața or
ganizațiilor de 
bază U.T.M.

Peste puține zile vor începe în 
organizațiile de bază U.TJW. din 
orașul Timișoara adunările gene
rale de dări de seamă și alegeri. 
Pregătirea acestora se apropie de 
sfîrșit. 
muncii 
recție 
U.T.M.
desprindem din rândurile ce ur
mează.

Colectivul care a întocmit darea 
de seamă pentru adunarea de ale
geri a organizației de secție nr. 
2 — Atelierele C.F.R. — a avut 
sarcina de a sintetiza experiența 
organizației lor în munca de edu
care comunistă a 
nerilor.

utemiști lor și ti-

Raid prin cîfeva 
organizații U. T. M. 

din orașul Timișoara

Care au fost rezultatele 
desfășurate în această di- 
de organizațiile de bază 
din oraș ? Vom încerca să

Multe capitole 
ale dării de sea
mă vorbesc des
pre creșterea 
conștiinței poli
tice a tineretu
lui, despre răs
punderea cu care 
acesta și-a în

deplinit sarcinile profesionale, 
lată cîteva realizări: planul
secției în care lucrează un număr
mare de tineri a fost îndeplinit în
proporție de 101,2 la sută; bri
gada utemistă de producție, folo
sind metode de muncă avansate, 
a obținut rezultate bune; tinerii 
din secție au colectat 60 tone de 
fontă și fier vechi, 479 tone de 
bronz și aramă veche, au reparat 
prin muncă voluntară un vagon 
de clasă, au muncit voluntar pe 

■diferite șantiere locale.
Organizația de bază s-a ocupat 

cu grijă de timpul liber al tine
rilor, de creșterea nivelului lor 
politic și ideologic, cultural. Ti
nerii fac sport, merg la concerte, 
citesc cărți și se distrează îm
preună la reuniuni. Trebuie spus 
că fiecare din cei cincizeci de ute- 
miști are o sarcină precisă, răs
punde de o anumită latură a 
muncii de organizație. Este firesc 
ca un asemenea colectiv să exer
cite o puternică atracție asupra 
tinerilor : în ultimul timp 11 tineri 
au cerut și au devenit utemiști. 
Cu toate că aici există frumoase 
tradiții de muncă, perioada de 
pregătire a adunării de alegeri a 
constituit un nou prilej de inten
sificare a activității fiecărui ute- 
mist pentru îndeplinirea sarcini
lor de organizație.

Asemenea acestei organizații sînt 
multe in orașul Timișoara. La „E- 
lectro-Banat“, fabrica de bere „Ti
mișoreană", „Nikos Beloiannis" și 
in altele, ultima perioadă de acti
vitate se caracterizează printr-o 
creștere simțitoare a volumului și 
a calității muncii desfășurate de 
utemiști. In producție, in munca de 
folos obștesc, precum și în munca 
de educare comunistă a tineretu
lui s-au înregistrat succese. Me
rită menționată munca atentă de 
educare a fiecărui tinăr în parte 
desfășurată în această perioada de 
organizația U.T.M. de la fabrica 
„Nikos Beloiannis". Datorită aces
tei munci, în mod continuu, noi ti
neri cer să tie primiți în U.T.M. 
Ei sînt dați in seama unor ute- 
miști, care-i pregătesc, iar comi
tetul U.T.M. organizează pentru 
aceștia convorbiri

lecției prin întrebări, lămuriri inu
tile etc.

în timpul desfășurării lucrărilor 
practice de atelier, unii elevi își 
deranjează colegii, plimbîndu-se în 
mod nejustificat prin atelier, moti- 
vînd că au nevoie de instrumente 
și scule comune, deși lucrările pe. 
care le efectuează nu le necesită 
în momentul respectiv. Alteori, 
băieții, în executarea lucrărilor 
practice, manifestă o atitudine de 
îngîmfare față de fete, ironizîn- 

du-le pentru 
„presupusa" lor 

neîndemînare, 
fapt care adese
ori duce la o oa
recare 
zare a 
muncă 
rează
care 
timpul
că și influențea
ză negativ asu
pra relațiilor ju
ste dintre băieți 
și fete.

Dar alături de 
acestea sînt ți

alte abateri de la disciplină care 
prezintă forme ascunse. Sînt elevi 
a căror mimică și gesturi dovedesc 
o atenție concentrată la lecție și 
cu toate acestea ci se gîndesc la 
alte lucruri, cu totul străine con
ținutului predării. Interogați de 
profesori pe parcursul desfășurării 
lecției se dovedește pe deplin 
lipsa lor de disciplină, de atenț'e 

Este foarte important deci ca în 
colectivele de elevi să se creeze o

Disciplina severă- 
condiție indispensabilă 
pregătirii temeinice a elevilor

» demobili- 
fetelor în 
și gene- 

discuții 
iau din 
de mun-

conștiincioasă, Cont. univ. Ion Berea

condiție necesară 
deci și în munca

cazurile cînd

ciplina este o 
oricărei munci, 
de învățătură.

Sînt încă frecvente 
unii elevi nu sînt punctuali la
orele de curs, cînd se constată că 
după începerea lecției lipsește cre
ta sau buretele, că nu s-a pregă
tit harta sau diverse materiale di
dactice indicate în prealabil de 
profesor, că nu este întocmită 
lista de elevi absenți.

încălcarea de către elevi a unor

Și aidoma se întîmplă și cu proce
sul asimilării cunoștințelor. O 
simplă neatenție cu privire la de
monstrarea unei experiențe, rezol
varea unui exercițiu. Ia demonstra
rea unei probleme esențiale, a 
unei noțiuni gramaticale, matema
tice etc. face ca restul lecției să 
fie de neînțeles.

Actele de indisciplină ale elevi
lor în timpul lecției îmbracă forme 
variate. Cele mai tipice sînt dis
cuțiile izolate, jocuri, întreruperea

M.

(Continuare în

pe marginea
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DE CE VIN TINERII corespondenții

spre colectivă de la sate

dă, într-o recentă adunare gene
rală deschisă a organizației de 
bază U.T.M. din întovărășirea „7 
Noiembrie", Ion Muscalu, secre
tarul acesteia, a făcut comparație 
între veniturile pe care le-au avut 

__  Intr-un an tinerii din gospodărie, 
din Pîriita coborau mereu din sat față de cei din întovărășire și din 
jos, la Vasilați. Aici duminica se sectorul individual, 
încingea hora. Cei din Vasilați 
nu prea dădeau prin satul Pîriita 
pentru că — ziceau ei — n-au 
ce vedea acolo.

De la o vreme însă se întîmplă 
altfel. Tot mai mulți sînt băieții 
și tetele care urcă serile și dumi
nicile sus, în sat la Pirlita.

Secretul acestei schimbări’ 
Aici a luat ființă, în anul 1950, 
gospodăria agricolă colectivă 
„Elena Pavel“. An de an, gospo
dăria și-a sporit prestigiul în co
mună.

Organizația U.T.M. din gos
podărie (secretar Ion Dumitra- 
che), condusă de organizația de 
partid, a devenit motorul întregii 
activități politice și cultural-edu
cative a tineretului din comună. 
Tinerii colectiviști organizează 
șezători-ghicitori, au o bibliotecă 
de la care împrumută cărți ți ti- 
nerilor întovărășiți sau celor din 
sectorul individual, au o brigadă 
artistică de agitație. Gazeta de 
perete, panoul de onoare, slnt o- 
glinda celor mai frumoase reali- 
7.ărî ale colectivei și ale tinerilor 
ei. Utemiștii colectiviști scriu lo
zinci și panouri, afișează mate
riale agitatorice, organizează con
ferințe și adunări generale des
chise.

Unul din scopurile precise pe 
care f-a urmărit și-l urmărește 
organizația U.T.M. din colectivă 
prin toate mijloacele folosite este 
limpede și precis : atragerea de 
noi tineri în gospodăria colectivă, 
singura Cale care asigură un trai 
fericit și îmbelșugat. Toată acti
vitatea politică, toate manifestă
rile cultural-educative militează 
pentru politica partidului de con
struire a socialismului la sate, 
pentru atragerea de noi tineri în 
gospodăria colectivă.

La toate manifestările culturale 
tinerii colectiviști găsesc prilejul 
de a face o comparație cifrică 
convingătoare între rezultatele 
obținute de colectiviști și de ță
ranii cu gospodării individuale. 
Și acest lucru e foarte ușor. Tine
ri! din colectivă cîștigă 35-45 lei 
la zi-muncă (inclusiv valoarea 
cerealelor): or, tinerii care mun
cesc în sectorul individual au 
venituri mult mai mici, deși de 
pun un volum de muncă de mul
te ori mai mare.

îndrumați de organizația de 
partid, tinerii colectiviști au folo
sit și alte mijloace de atragere a 
tinerilor din comună in gospodă
ria colectivă. Unui dintre ace
stea îl constituie vizitele organi
zate la tinerii colectiviști acasă. 
Utemiștii Dinu Florea, Anghel 
Mîndrică, Ion Dumitrache și alții 
au invitat grupuri de tineri la lo
cuințele lor șl le-au arătat acesto
ra hambare piine cu cereale, 
mobila nouă etc. Aceste vizite au 
avut darul să-i apropie pe tinerii 
întovărășiți și pe cei din secto
rul individual mai mult de tinerii 
colectiviști.

E un merit și al celorlalte trei 
organizații de bază U.T.M. să
tești din comună, care, îndrumate 
de organizațiile de partid, 
știut să-i apropie pe utemiști 
tineri de gospodăria colectivă, 
adunările generale membrii 
rourilor organizațiilor de bază 
U.T.M.. prin expunerile și dările 
de seamă, dau ca exemplu activi
tatea tinerilor colectiviști. De pil-

O revărsare de ape din albia 
Dîmboviței desparte comuna V a- 
silați de satul Pirlita. Centrul co
munei e în Vasilați, către gară. 
Satul Pîriita se ailă dincolo de 
gîrle, cocoțat pe un deal rotund 
și înalt. Cu ani în urmă, tinerii

", Faptul că 
gospodăria colectivă a obținut cu 
350 de kg. grîu mai mult ia hec
tar decît întovărășirea și peste 
550 kg. mai mult ca țăranii din 
sectorul individual a fost un bun 
prilej de a demonstra tinerilor 
întovărășiți superioritatea muncii 
în G.A.C. La discuții, tinerii înto
vărășiți au arătat că ei cunosc 
tineri colectiviști care într-un an 
și-au ridicat case noi de cărămi
dă, învelite cu tablă.

Iată de ce privirile și gindurtle 
a tot mai mulți tineri din Vasilați 
se îndreaptă către viața nouă pe 
care și-o făuresc tinerii colecti
viști, iată de ce tn toamna acea
sta încă 11 familii de tineri și-au 
alăturat păminturile și și-au unit 
forțele cu cei din gospodăria co
lectivă.

NICOLAE BARBU

Tineri din G.A.C. Șoldanu, regiunea București, muncind la depozitarea porumbului.
Foto: V. CH1RCEV

Cum îi pregătim
PE TINERI

sâ devină atemiștl

au 
Și 

La 
bi-

Comuna noastră, Șura Mart, se 
află la cîțiva kilometri depărtare 
de Sibiu, pe 
Mediaș. Șura 
obișnuită, cu 
pricepuți. in 
mulți tineri, 
și, mai ales, despre activitatea or- 
gunizației U.T.M. aș vrea să va 
povestesc cile ceva. Anul trecut, 
cînd am venit din armată, ute
miștii m-ou al^s ca secretar al 
organizației de bază U>T.M.
comună.

Era o muncă grea pe care 
dădeam seama că trebuie s-o 
deplinesc cu răspundere. Greutăți 
erau multe. Pentru că atunci, 
organizația U.T.M, din comu
nă desfășura o activitate slabă. A* 
dunărț generale nu se țineau aici 
cu regularitate, cercul de invăță- 
minț politic avea o activitate sla
bă ; nu exista preocupare pentru 
primirea de noi membri în U.T.M., 
astfel că organizația U.T.M. avea 
doar 20 de utemiști, în timp ce în 
sat mat erau încă peste 
neri dintre care mulți 
meritau să fie primiți 
rile U.T.M.

întărir&a conținutului 
muncii organizației U.T.M., întă
rirea legăturilor sale cu tinerii era 
deci veriga principală de care 
depindea îmbunătățirea întregii 
activități a organizației U.T.M, 
Am discutat despre acest lucru 
într-o ședință lărgită a comitetului 
U.T.M. pe comună la care au par
ticipat și membrii biroului orga
nizației U.T.M, din sat. Am stabi
lit cu acest prilej, sub îndrumarea 
organizației de partid, și un plan 
de măsuri concrete privind antre
narea tineretului la diferite activi
tăți cultural-educative și obștești. 
De la început, ne-am dat seama 
că pentru a încununa cu succes 
fiecare acțiune a noastră trebuie 
să intensificăm munca politică în 
rîndul tinerilor romîni și germani 
pentru a strînge și mai mult le
găturile dintre ei, pentru a-i mo
biliza, uniți, la toate acțiunile or
ganizației. Ce-am făcut în acest 
sens ? în primul rlnd noi, mem* 
brii comitetului U.T.M., membrii 
biroului organizației U.T31. din 
sat, precum și cîțiva utemiști din-

șoseaua ce duce spre 
Mure este o comuna 
gospodari harnici și 
Comuna noastră sînt 
Despre acești tineri

din

îmi 
în-

100 de ti' 
doreau și 
în rîndu-

politic al

tre cei mai destoinici am desfășu
rat o intensă muncă politică de 
lămurire de la om la om. Le-am 
vorbit tinerilor, atît celor romîni 
cit și celor germani, despre pa
tria noastră liberă, despre dreptu
rile de care se bucură orice tînăr 
in țara noastră, indiferent de na
ționalitate, la muncă, învățătură, 
sport etc. Numeroase conferințe, 
informări politice, discuții cu co
muniștii mai in vîrstă ne-au aju
tat să dezvoltăm și mai mult la 
tinerii romini și germani dragostea 
pentru patria noastră socialistă, 
să-i unim și mai mult, să devină 
tovarăși și prieteni buni, să prin
dă tot mai multă dragoste față de 
organizația U.T.M. Și putem spune 
că am obținut succese frumoase în 
această privință. Astăzi, de exem
plu, la noi se organizează hore 
comune pentru tot tineretul din 
comună.

La activitatea echipei artistice 
de pe lingă căminul cultural par
ticipă peste 70 de utemiști și ti
neri dintre care circa 30 sînt ger
mani. Am inițiat și alte acțiuni co
mune ale tinerilor romini și ger
mani, cum au fost conferințele, in-, 
formările politice, audiții colective 
la radio, activități sportive, dumi
nici ale tineretului etc. Cu mult 
entuziasm au participai tinerii la 
acțiunile patriotice de folos obștesc. 
Astfel, peste 50 utemiști au cură
țat voluntar 50 hectare de pășune, 
iar apoi întregul tineret de la 
noi a săpat aproape 100 de gropi 
pentru plantarea pomilor pe șo
seaua care trece prin comuna noa
stră. Toate aceste acțiuni au avut 
darul să atragă pe lingă organi
zația U.T.M. un mare număr 
tineri țărani muncitori din sal, 
unii dintre aceștia au cerut să 
primiți in U.TM.

Numărul lor insă era mult prea 
mic față de așteptările noastre. 
Cercetînd mai îndeaproape cau
zele, am constatat că mulți nu cu
noșteau suficient organizația, nu 
cunoșteau Statutul U.T.M. Am ho
tărît atunci ca noi, membrii co
mitetului și biroului organizației 
U.T.M., să răspundem fiecare de 
cite un grup de doi-trei tineri 
pentru a-i ajuta să se pregătească

de 
iar 
fie

vederea primirii lor în nodu
rile U.T.M. Eu, spre exemplu, am 
primit sarcina să mă ocup de trei 
tineri germani: Sofia Geislich, Su- 
zana Fuss și Mihai Guist. La în
ceput am purtat cu ei discuții 
despre organizația U.T.M., despre 
scopul pentru care luptă organi
zația U.T.M. Apoi am discutat 
fiecare capitol al Statutului 
U.T.M. Totodată, pentru îmbogă
țirea cunoștințelor lor le-am reco
mandat să citească anumite cărți 
și broșuri în care se vorbește des
pre activitatea U.T.M. in opera de 
construire a socialismului, despre 
activitatea U.T.C. și a P.C.R. în 
ilegalitate etc . De asemenea, ti
nerii au fost îndrumați să se abo
neze la „Sein tei a tinerelului", să 
citească cu regularitate ziarul pen
tru a fi la curent cu evenimentele 
interne și internaționale mai im
portante. tn felul acesta au ajutat 
unor tineri să se pregătească pen
tru a fi primiți în U.T.M. și Ma
ria Cîineanu, Aurel Bălănescu, Ion 
Mirgineanu, Ion Opriș și ceilalți 
membri ai comitetului U.T.M. pe 
comună și ai biroului organizației 
U.T.M. din sat.

Munca concretă desfășurată de 
noi în riadul tinerilor, discuțiile 
purtate cu ei, ca și acțiunile cultu
ral-educative și obștești întreprin
se de organizația noastră n-au ră
mas fără rezultate. Mulți tineri 
au înțeles dar că organiza
ția U.T.M. luptă pentru un scop 
nobil, construirea socialismului, 
care este și scopul vieții lor, că 
organizația U.T.M. inițiază acțiuni

în Care contribuie la educarea comu
nistă și patriotică a tineretului și 
de aceea mulți tineri au socotit 
că locul lor este în organizația 
U.T.M. Mulți din acești tineri s-au 
dovedit bine pregătiți pentru acest 
pas important din viața lor.

Organizația U.T.M. din sat 
manifestă acum o grijă deosebită 
pentru educarea comunistă a noi
lor utemiști. tn acest sens, uneori 
chiar în adunarea generală în care 
tinărul este primit in U.T.M., i se 
încredințează și o sarcină concretă 
pe linie de organizație. De aseme
nea marea majoritate a noilor ute
miști au fost încadrați în cercul 
de învățămîiu politic „Să ne cu
noaștem patria",

Scopul nostru este acum ca, sub 
conducerea organizației de partid 
să lămurim tinerilor politica par
tidului de transformare socialistă 
a agriculturii.

La toate cele spuse pînă acum 
există o concluzie limpede. Fap
tul că în ultimul timp, îndrumați 
ți ajutați îndeaproape de către 
organizația de partid, noi am 
reușit să îmbunătățim munca de 
educare comunistă a tineretului, 
să lărgim influența organizației 
U.T.M. asupra tineretului neorga
nizat, a făcut ca rindurile organi
zației U.T.M. să crească în satul 
nostru în ultimele luni cu 30 de 
noi utemiști.

MIHAI CANCIU

secretarul organizației U.T.M. 
din comuna Șura Mare, 

raionul Sibiu

La acțiunea patriotică 
de plantare a pomilor 
pe marginea șoselelor

Comitetul raional 
U.T.M. „Filimon Sîrbu“ 
și-a propus sa întîmpi- 
ne ziua de 7 Noiembrie 
mobilizînd cît mai mulți 
tineri la acțiunile de fo
los obștesc ce se desfă
șoară în raion. Nu o 
să vorbesc despre con
tribuția tinerilor la 
stringerea de semințe 
de sălcloară și nici de 
ajutorul dat G.A.S. „Fi
limon Sîrbu“ la înma- 
gazinatea celor peste 
7 vagoane porumb, ci 
despre acțiunea tineri
lor din comuna Ianca 
pentru plantarea pomi
lor. La ultima adunare 
generală U.T.M., tinerii 
din această comună 
și-au propus șă partici
pe activ la acțiunea pa
triotică de plantaîe a 
pomilor fructiferi pe 
marginea șoselelor. Ei 
au hotărît să planteze

pomi pe șoseaua națio
nală care trece chiar 
prin comuna lor. La nu
mai Cîteva zile după a- 
ceasta au fost mobilizați 
peste trei sute de tineri. 
Cazmalele s-au înfipt a- 
dînc în pămîntul tare. 
Munca s-a desfășurat cu 
entuziasm, astfel că în 
cîteva ore tinerii au să
pat 380 gropi în care se 
vor planta pomii fruc
tiferi. Mioara Jercan, D. 
Panțîru și Ion Popa 
s-au situat printre frun
tașii care au săpat cele 
mai multe gropi.

Cu aceasta însă ac
țiunea organizației 
U.T.M. nu s-a terminat. 
Utemiștii și-au propus 
să continue să planteze 
pomi deoparte și de alta 
a șoselei, de la un capăt 
la altul al comunei.

ȘT. GHERASIM

Pentru redarea a 200 ha 
de teren agriculturii• •

MIC CALENDAR AGRICOL
— Ce lucrări se execută acum pe ogoare —

IN CIMP: Trebuie intensificate eforturile pen
tru executarea ogoarelor adinei de toamnă pentru 
însămințurile de primăvară pe suprafețe cît mai 
mari. Agrotehnica ne învață că primăvara plugui 
trebuie să stea în remiză, ogoarele arate din toamnă 
urmînd să fie lucrate cu grapa sau cultivatorul.

Odată cu arătura adîncă, sub brazdă, trebuie bă
gat gunoiul de grajd. Practica a dovedit că un te
ren bine îngrijit dă însemnate sporuri de recoltă 
la hectar.

Tot în această perioadă trebuie amenajate tere
nurile pe care se va cultiva orezul în anul viitor.

IN LIVADA : Se sapă gropile și se înlocuiesc go
lurile din plantațiile bătrîne. Totodată se fac ame
najări și se plantează pomi în livezile tinere.

Plantarea pomilor în livezi și pe marginea șose- 
le'or este o acțiune la care tineretul trebuie șă 
aducă o contribuție deosebită. Tot acum trebuie

puse bazele pepinierelor pomicole, pentru asigura
rea materialului săditor necesar în anul viitor.

CASELE LABORATOR din gospodăriile colecti- ( 
ve, în cadrul cărora activează mulți tineri, trebuie 
să înceapă analiza culturilor de pe loturile experi
mentale. In același timp, trebuie pregătit tot mate
rialul didactic demonstrativ necesar lecțiilor din ca
drul cursurilor agrozootehnice de masă.

h

Organizațiile de bază U.T.M. de la sate sînt da
toare să mobilizeze activ toate forțele tineretului în 
aceste acțiuni care au ca scop asigurarea unor pro
ducții bogate în anul viitor și ridicarea nivelului 
cunoștințelor agrotehnice alo tinerilor țărani munci
tori colectiviști, întovărășiți și cu gospodărie indi
viduală și ale tinerilor muncitori din gospodăriile 
agricole de stat >

Organizațiile de bază 
U.T.M. din comuna Sir- 
tereag, raionul Beclean, 
au contribuit activ la 
acțiunea de a reda agri
culturii peste 200 ha. te
ren care erau situate 
intr-o zonă joasă, inun
dabilă, unde se adunau 
apele provenite din ploi 
și topirea zăpezilor.

Utemiștii din aceste 
organizații de bază au 
antrenat alături de ei și 
pe tinerii țărani munci
tori din comună. La re
darea agriculturii a ce
lor 200 ha., utemiștii

și tinerii din aceste co
mune au săpat peste 
7.150 m c. de pămînt, 
efectuînd un număr de 
922 Zlle-muncă volun
tară.

La această acțiune 
patriotică au participat 
un număr de peste 100 
de tineri, evidențiindu- 
se în mod deoSebit Mo- 
codean Vasile, Certes 
Francisc, Lazăr Vasile, 
Veres Ioan, Bîrgovan 
Lazăr și alții.

UNGUREANU 
MIHAI

Să învățăm cîntece 
revoluționare

Acțiunea de învățare 
a cîntecelor revoluționa
re se desfășoară cu 
succes în Comunele ra
ionului Pioești. Cei care 
au îmbrățișat printre 
primii această inițiativă 
sînt tinerii din comune
le Seciu și Scăeni. A- 
deseori, seara, tinerii se 
adună la căminele cul
turale și învață să cin- 
te. învățătoarele Maria 
Teodorescu din comuna 
Seciu și Lucia Pușcașu 
din comuna Scăeni au 
devenit adevărate pro
fesoare de muzică. Pînă 
acum tinerii din aceste 
comune au și învățat 
un număr de cîntece re. 
volution.are. Utemiștii 
din cele două organiza
ții au hotărît ca fiecare 
adunare generală U.T.M. 
să înceapă și să se ter-

mine cu un cîntec revo
luționar.

Pentru a extinde ți 
în celelalte comune ac
țiunea uteffliștilor din 
comunele Seciu și Scă
eni, Comitetul raional 
U.T.M. a luat o seamă 
de măsuri organizato
rice. De exemplu, la -ul
tima ședință cu 'secre
tarii U.T.M. din comu
ne s-a învățat cîntecul 
„înainte, schimb de 
mîine“, urmînd ca a- 
ceștia să învețe mai de
parte pe utemiștii și ti
nerii din comunele 
cîntecul respectiv, 
prezent acțiunea de 
vățare a cîntecelor 
voluționare este 
brățișată de un număr 
tot mai mare de tineri 
din raion.

lor 
In 
în- 
re- 
îm-

GH. ANGHEL

Colțul „ARICIULUI"

„Dragi cititori,

Pe tractoristul Martin Constantin de la G.A.S, 
Iancu Jianu l-a „prins într-o zi băutura pe drum**, 
după propria lui expresie, și s-a ciocnit cu tractorul 
de un stâlp de telegraf, scoțînd mașina două zile din 
funcțiune.

■-------------_

Astăzi ne întâlnim, ca să zic 
așa, intr-un cadru festiv : pri
ma pagină a tineretului de la 
sate. Ne vom intîlni de acum 
încolo în fiecare miercuri. în
tâlnirile noastre sper să fie 
rodnice și instructive, chiar 
dacă pentru unii nu atît de plă
cute. Eu însă nu pot decît să 
rămîn același „Arici** pentru 
toți cei care intră în raza țe
pilor mei, ca de pildă cei pe 
care vi-i prezint astăzi*1.

„ARICIUL* Ca Eremia cu oiștea-n gard...

f 
u se poate spune despre Gheorghe, 
Bărbieru nici cu e timid și nici căi 
face exces de modestie. Are însă un I 
fel al lui de a răspunde, scurt și re- 
pezit, care te face la început să crezi' 
că n-o să poți scoate mare lucru de' 
la el. Mai ales că vizita reporterului 
îl prinsese într-un moment cam

nepotrivit. Tocmai atunci făcea curățenie în - 
grajd, căra gunoiul afară și spăla vasele de muls, 
înalt, solid, îmbrăcat într-un halat alb, alb și 
curat ca laptele pe care-l dau vacile sale, Gheor
ghe mi s-a părut în clipa aceea că seamănă cu 
un om de știință, cufundat în treburile sale de 
laborator. De fapt, asemănarea nu era nepotri
vită. Grajdul acesta al colectivei din Filești are 
întrutotul un aspect sanitar. Predomină albul, to
tul e curat și aranjat, iar treburile se desfășoară 
cu strictețe, conform orariului afișat pe un stilp.' 

Biografia lui simplă și precisă îți începe capi
tolul cel mai luminos din anul cînd a intrat în 

te e Un caracter ferm, e un 
om dintr-o bucată, ambițios. în afară de asta, 
n comuna lui, Filești, e un utemist de frunte, 
uminat. A venit cu cererea la colectivă convins 
că ceea ce face e bine și că acesta e drumul pe 
care trebuie să meargă, l-a spus și bătrinului, urc- 
ăran gospodar și cu multă judecată :

— Mergem la colectivă, tată, ăsta-i drumu 
nostru. O să fie bine acolo.

Colectiva era cam sărăcuță la început, avea pu
ține animale. Gheorghe se uita ia ele și clatine 
din cap. Prin adunări, obișnuit să nu stea nicio
dată pe de margini, indiferent, Gheorghe ridica 
mereu mina și spunea cu vocea lui groasă și re
pezită :

— Să creștem animale multe, să cumpărări 
vaci de lapte, că de-aici scoatem veniturile.

S-au cumpărat niște vaci la început, dar n:' 
prea erau de rasă. Gheorghe se invîrtea pe lingi 
ele posomorit.

— Nu sînt toate de-o rasă. De-om avea niști 
Siemmenthol sau niște Schwiz...

Gheorghe a intervenit cu ajutorul organizație 
U.T.M, la conducerea gospodăriei și le-a luat P' 
toate în grijă, Și n-a ieșit rău ou ele. Visul lu 
era însă să se facă o selecționare, să aibă Vaci nu 
mai de rasă bună. Anul trecut colectiva s-a înche 
gat bine, fondul de bază a crescut serios, Colecti 
viștii au hotărît să cumpere vaci de rasă. Ș 

CONȘTIINȚ/i

1 toiul cel mai lumi
♦ colectivă. Gheorghi 

om din.tr-n bucată.

de UTEMIS1
le-au cumpărat. Gheorghe a primit în seamă 1 
vaci de rasă bună

— Te știm băiat serios, utemist bun, așa < 
avem încredere în tine. Iți dăm o avere intreai 
pe mină. Ne costă bani grei, nu glumă. Poți . 
ai grijă de ele ?

— Dacă nici cuitt le-oi îngriji eu nu v-o plac 
atunci...

Și-a plecat. Cînd tineretul fi-a luat angaj 
mente în urma Consfătuirii de la Constanț 
Gheorghe, cU locțiitor de secretar, era în prez 
diu. Cînd s-a ajuns la Sectorul zootehnic, a p 
degetul pe rîndul uttde era punctul lui.

—-Tot ce-i aici intră pe seama mea. Să n-avi 
grijă. Cînd mi-o fi greu nu mi-e frică. Sînteți 
aici lingă mine și mă ajutați.

Gheorghe a avut greutăți mari, a trebuit 
lupte din greu ca să ir să cu obrazul curat 
fața gospodăriei și a organizației U.T.M. care l 
crescut, care a trezit în el simțul dragostei fc 
de avutid colectivei, ti plăceau lui vitele de ci 
era mic copil. Dar acum, cînd știa că are 
seamă o avere a gospodăriei, pe lingă pasiu 

1 pentru meseria aceasta.
, trează conștiința unei răspunderi Serioase, 
i știința sa de utemist, care l-ă făcut 
| vingă toate greutățile oare s-au ivit. In 

mul rind, pe la 
un potop de ploaie 
șunea, a milit-o, cum 
podească vitele. Păcat de ele" — se vuietau un 
Numai Gheorghe nu s-a văietat. După ce piei 

’ vacile pe pășune, ca să mai adune și ele ce ] 
teau, Gheorghe lua o căruță și se ducea pe cini 
pe unde știa el, cosea iarbă și lucerna și aduc.

\ să le dea să mănînce, ca să nu slăbească vacile 
să nu scadă producția de lapte. La fel făcea

1 noaptea. Nu se simțea obosit. Grija pent 
' soarta acestei averi a colectivei nu-1 lăsa 
, doarmă. Se culca noaptea tîrziu. iar diminet 
1 înainte de ora patru, era în grajd. Țesăla vaci 
’ le mîngîia pe grumaz. Erau frumoase și grase,
> ugerele pline de lapte. Gheorghe se simțea m 
’ dru de ele, nvai mindru decit dacă ar fi fost
' lui personale, li plăcea cînd se uitau Colectivi 
, la ele și șopteau între ei, mulțumiți : „Le înf 
1 jeșle băiatu-ăsta de parcă le-ar ține numai 
' palmă".
> Gheorghe își iubește mult meseria. Și graj
1 și vacile sînt îngrijite și curate ca luna. Ere 

acum pe lingă el încă doi tineri colectiviști (e
, s&rcină de organizație), pe Buruiană și Drăgu 

Rezultatele lui de pînă acum ? Gheorghe ț
' fruntea sus în fața tuturor. Și-a depășit toate 
. gajamentele. Numai pînă acum a dat peste p 
' pentru fiecare vaci 230 de litri lapte. Pînă 
\ sfîrșitul anului dă în total gospodăriei peste p 

cam la 5000 de litri de lapte. A realizat perso 
peste 400 de zile-muncă. Cîștigă bine, l-e dej 

la C.E.C. aproape trei mii de lei. Ațit nun 
acum, pînă la avans.

La sfîrșitul discuției i-am făcut o fotografie 
— îmi pare rău că nit-i șî Viorica IV aici, m 

mărturisit el cu un regret sincer și duios. E 
mai bună vacă a mea. Dă și 23 de litri de la 
pe zi. Era bine s-o dați și pe ea la ziar.

ION BAlEȘi

Gheorglie avea în
cc 

să i
Pf 

verii, a vei 
înecat toată / 
", „Or să se p

începutul 
și-a î 

spune el.

Felcerii Lauriup Ion și Constantin Neamțu din c 
muna Ulmu, raionul Rădăuți, cunoscuți în comu 
pentru apucături cosmopolite (vopsitul părul: 
pantaloni strîmți, țintuiți etc.) au transformat di 
pensarul în crîșmă.

FELCERUL : — Iți spun eu. Acesta e 
de dinți: trage cît mai

leacul sigur pentru durei 
mult la măsea !..,



Și aceasta e bine s-o faci... (Pionierul Știbli Mihai, din clasa a 
Vl-a B. Șc. medie nr. 11 „Dimitrie Cantemlr" din București, este 
un bun gospodar. In timpul liber dă ajutor mamei sale la bucă
tărie).

Universitățile populare
pentru tineret

(Urmare din pag. l-a)

ții de organizație, educației comu
niste a tineretului etc.

Colectivele de conducere ale uni
versității populare pentru tineret 
au datoria de a organiza de ase
menea vizite sau excursii cu ca
racter științific la muzee, observa
toare astronomice, monumente 
istorice și naturale, șantiere de con
strucții, mari întreprinderi din cu
prinsul regiunii sau din țară etc.

Din cele expuse mai sus re
zultă doar cîteva aspecte ale acti
vității bogate pe care o desfășoară 
universitățile populare pentru ti
neret.

Organele și organizațiile U.T.M. 
au sarcina de a sprijini întreaga 
activitate și funcționare a univer
sităților pentru tineret. Ele sînt 
chemate în primul rind să mobili
zeze tinerii pentru a deveni 
cursanți ai universității populare, 
să sprijine continuu colectivele de 
conducere ale universităților în 
asigurarea unei frecvențe regulate 
la cursuri a tinerilor. Aceasta se 
poate realiza numai printr-o sus
ținută muncă politică în rîndurile 
tinerilor cursanți pentru a-i convin
ge de a se încadra în programul 
universității populare, de a învăța 
și studia cu perseverență materiile 
predate.

Organele locale U.T.M. împreună

cu filialele și subfilialele S.R.S.C. 
au datoria de a analiza periodic 
activitatea universităților populare 
pentru tineret, de a lua măsurile 
cele mai potrivite pentru asigura
rea desfășurării cursurilor la un 
nivel teoretico-științific corespun
zător și pe înțelesul cursanților, 
de a găsi formele și metodele cele 
mai bune pentru a ușura fiecărui 
cursant însușirea cunoștințelor 
predate.

Și In anul acesta universitățile 
populare pentru tineret vor func
ționa sub formă experimentală. 
Experiența anului trecut și expe
riența ce va fi acumulată în cursul 
acestui an de învățămînt popular 
va trebui sintetizată de organele 
locale U.T.M, și S.R.S.C. în vede
rea organizării în viitor a unui 
număr mai mare de universități 
populare pentru tineret, pentru 
îmbunătățirea programului și a 
metodelor de predare.

împreună cu celelalte forme de 
activitate ale U.T.M., universitățile 
populare pentru tineret constituie 
un mijloc important de educare a 
tineretului în spiritul patriotismu
lui socialist și internaționalismului 
proletar, un mijloc de răspindire 
a cunoștințelor politice și științifice 
în rindul tineretului patriei noastre, 
pentru ridicarea conștiinței sale 
socialiste.

S-a statornicit tradiția ca tn 
cadrul manifestărilor prilejuite 
de „Luna prieteniei romino- 
sovietice". muzicieni sovietici 
să vină să concerteze la noi, 
prezentindu-ne cu cinste modele 
ale ariei interpretative din pa
tria lor. Tn acest an avem pri
lejul să cunoaștem arta unor 
reprezentanți ai tinerei genera
ții de muzicieni sovietici ca 
A. F. Vedernikov și E. Malinin.

A. Vedernikov este un bas 
care, la 31 de ani, cîntă ca so
list ai Teatrului Mare din Mos
cova. Este o recomandare în
destulătoare pentru oricine cu
noaște înaltele exigențe puse 
în fața membrilor colectivului 
acestui strălucit teatru muzical. 
Vedernikov a apărut la noi tn 
rolurile Don Basilio (.bărbie
rul din Sevilla" de Rossini) și 
al morarului („Rusalka" de 
Dargomirjski). Dispunind de o 
voce amplă, frumos timbrată pe 
care o folosește cu măiestrie, 
Vedernikov este și un remar
cabil talent scenic. Intr-adevăr, 
pe scenă el se află „la el aca
să", evolulnd cu dezinvoltură, 
trăind cu intensitate rolul tăl
măcit. Trăsăturile realiste ale 
concepției interpretative a lui 
Vedernikov s-au dezvăluit, cu 
cea mai mare vigoare în „Ru
salka"; în Don Basilio, A. F, 
Vedernikov tinde spre caricatu
ră, grotesc, și departe de a a- 
tenua exprimarea venalității 
personajului, el creează mo
mente de măiestrită șarjă. Ve
dernikov, foarte degajat pe’ sce
nă, este tot atit de dezinvolt 
și In ctntul său pe care-l su- \ 
oune concepției sale despre rol. V

Un alt tînăr interpret sovie- v 
tic pe care l-am ascultat este 0 
Evghenii Malinin, Strălucit 0 
tehnician. Malinin abordează o d 
sferă vastă a repertoriului uni- ă 
versal ale cărui dificultăți pia- ă 
nistice le stăpînește cu sigu- a 
ranță. Muzicalitatea sa este \ 
neîndoielnică și se vădește tn C 
deosebi In arta cu care șlefu- \ 
iește amănuntele frazei. Mali- V 
nin nu tinde spre sonorități () 
ample, imaginile sale nu sînt 
pictate cu trăsături mari de $ 
penel ci au claritatea și finețea A 
dar și pregnanța miniaturilor, r 
L-am ascultat tălmăcind al'f 
Il-lea concert pentru plan de \ 
Rahmaninov. Este, cum se știe,

■ ■

In Luna prieteniei roinîno-sovie
tice, care precede în țara noastră 
aniversarea Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie, la Muzeul 
Lenin-Stalin din Capitală vin un 
mare număr de vizitatori.

In această perioadă

documentar expus în sălile muzeu
lui.

Grupate pe probleme teoretice și 
poiitice și încadrate pe perioade is
torice, numeroasele documente de 
partid — lucrări în origi
nal sau copii ale lucrări
lor conducătorilor P.C.U.S., fo
tografii, hărți, grafice, picturi și 
sculpturi cu caracter istoric i-au 
ajutat pe vizitatori să înțeleagă și 
mai bine legătura strînsă între te
oria marxist-leninistă și sarcinile 
practice de luptă ale proletaria
tului revoluționar

peste 
10.000 de oameni ai muncii din 
întreprinderi și instituții, munci
tori și intelectuali, militari, elevi 
și studenți, cadre ale organizațiilor 
de partid și U.T.M., cursanți din 
învățamîntul politic au vizitat și 
au învățat din bogatul material

Ample manifestări în Capitală
In Capitală și în țară au conti

nuat să aibă loc manifestări/cul
turale și artistice închinate Lunii 
prieteniei romîno-sovietice.

în sala C.C.A., lectorul univer
sitar Mihai Toma, a conferențiat 
despre „Importanța internaționa
lă a Marii Revoluții Sbcialiste din 
Octombrie". A urmat un program 
de muzică romînească și sovietică 
în interpretarea ansamblului de 
mandoline al P.T.T.R.

La Casa de Cultură a sindica
telor a avut loc un simpozion cu 
tema „In vizită la prietenii so
vietici". Cu acest prilej au luat 
cuvîntul arhitectul C. Masinski,

Mircea Avram, director în 'Mini
sterul Invățămîntului și Culturii 
și ing. Corneliu Bogdan.

La Casa de Cultură „Baruch 
Berea", Mihail Baron, membru în 
Consiliul Orășenesc A.R.L.U.S. 
București, a ținut conferința „A- 
portul Uniunii Sovietice la cea 
de-a 13-a sesiune a O.N.U.**. A 
urmat un concert de muzică 
ușoară sovietică.

La Casa de Cultură a tineretu
lui din raionul N. Bălcescu a avut 
loc conferința cu tema „Din rea
lizările sportivilor sovietici** pe 
care a tinut-o Petre Capră, preșe
dintele UjC.F.S. oraș București.

Disciplina severă-
condiție indispensabilă
pregătirii temeinice a elevilor

(Urmare din pag. l-a)

atîtudine principială intransigentă 
față de manifestările de indiscipli
nă a unora dintre elevi.

Munca de învățătură necesită e- 
fort, încordare, tăria de a învinge 
greutățile. Cinstea, silința și per
severența la învățătură sînt însu
șiri, ce trebuie să împodobească 
fizionomia morală a tuturor elevi
lor.

Din păcate în viața școlară se 
maț întîlnește încă atitudinea 
neconștiincioasă a unor elevi față 
de învățătură, manifestată prin su
flat, copiat de la colegi, etc. în
cercări de a-1 înșela pe profesor. 
Organizația U.T.M., colectivele de 
elevi au datoria să combată cu se
veritate astfe) de manifestări stră
ine moralei comuniste. Profund 
edificatoare, pline de înțeles sînt 
în această privință înțeleptele sfa
turi date elevilor sovietici de către 
M. I. Kalinin într una din cuvîn- 
tările sale :

„Să presupunem că, făcind o 
compunere, apelați mereu la „ser
viciile" elevilor mai buni, sau pur

și simplu „captați" după fițuici. 
Asta, tovarăși, nu este treabă ; în 
acest fel nu veți învăța niciodată 
nimic. Mai bine să faci compune
rea mai slabă, dar s-o faci tu sin
gur. Chiar dacă va trebui s-o pre
faci și s-o transcrii de o mie de 
ori, să nu ți fie frică de asta și să 
nu-ți precupețești puterile ; asta 
te va obișnui să lucrezi indepen
dent, să devii de sine stătător".

Una din condițiile hotărîtoare 
ale succesului muncii de învățătu
ră a elevilor o constituie organiza
rea muncii independente de acasă 
învățarea temeinică în cadrul șco
lii nu poate fi înțeleasă fără o îm
binare rațională între efortul co
lectiv, îndrumat și condus de pro
fesor la lecțiile din clasă și efor
tul personal de adîncire și lărgire 
a cunoștințelor cu prilejul efec
tuării temelor de acasă.

Pregătirea cu succes a lecțiilor, 
executarea temelor de acasă depind 
în bună măsură de modul cum 
respectă elevii orarul zilei. Expe
riența elevilor fruntași la învăță
tură arată că printr-o riguroasă 
planificare a timpului, acesta le a-

SĂ PREGĂTIM CU GRIJĂ
adunările de dări de seamă și alegeri

A in organizațiile U. 1. A4.
v o piesă de un mare patos ro- 
1 mantie, Malinin nu i-a recu

noscut nici o clipă vreo notă 
de dulcegărie, realiilnd-o pe 
planul unei sensibilități alese 
și al unui bun gust neîndoiel
nic.

In recitalul său consacrat 
muzicii lui Beethoven, Chopin 
și Mussorgski. Malinin a vă
dit aceleași calități.

Astfel, după strălucitele apa
riții ale maeștrilor ariei inter
pretative sovietice — David 

a Oistrah șl lakov Zak - in că- 
\ drul Festivalului Enescu — a- 
\ cești tineri consacrați ne îmbo- 
v gătesc tabloul înfloritoarei 
v școli de interpretare muzicală \ 
o din Uniunea Sovietică. v

FR. SCHAPIRA $

(Urmare din pag. l-a)

Statutului U.TJW. Astfel li se ex
plică scopul pentru care militează 
organizația noastră, li se arată ce 
cere U.T.M. de la membrii săi, 
care sînt drepturile utemiștilor. In 
cinstea alegerilor, organizația a 
rezervat tinerilor primiți în U.T.M. 
in ultima lună o surpriză : cu a- 
probarea comitetului orășenesc, 
înmînarea carnetelor U.T.M. li s-a 
făcut intr-un cadru solemn, la 
mormîntul unui luptător comu
nist. Aceasta a lăsat o impresie 
de neșters în inimile proaspeților 
utemiști. Ar fi bine ca asemenea 
maniîestări — care contribuie la 
educarea revoluționară a tineretu
lui, să nu rămînă izolate, să fie 
extinse și la alte organizații 
U.T.M.

THTÂL UZINELOR**
și-a trimis fii și în patria mea

(Urmare din 
pag. l-a)

de el e cea mai bună 
din uzină și e vestită 
de la un capăt la altul 
al întinsei sale patrii 
Ei i se încredințau co
menzile cele mai de 
răspundere.

Sau prietenul Iul — 
Ciugunov. Cită asemă
nare și cită deosebire, 
totodată, intre ei. Pri
mul lucrează cu piese 
ce. cintăresc tone — al 
doilea — cu microuri. 
Primul e înalt spătos, 
celălalt, firav. Ambii

au venit la uzină ca 
muncitori necalificați 

și au ajuns fruntea 
frunții. Pentrucă a- 
mîndorura le place car
tea și — deși execută 
o muncă manuală — 
lucrează mai mult eu 
capul decit cu brațele 
Intr-o duminică 
fost la tovarășul 
gunov acasă. 
cunoscut familia, 
cupările. Fam
aplecat asupra planșe- 

Termina școala mu
și era tn „intre.ee- 
la învățătură cu 
său. Acum, proba-

«ni 
Ciu- 

1-anl 
preo- 
gâsit

tei. 
die 
re" 
fiul

bii că amîndoi sînt stu- 
denți, tatăl, desigur, 
tot fără frecvență. 
Mi-a dăruit o broșură 
scrisă de el despre me
canica de precizie și 
editată chiar de uzină. 
O păstrez ca pe o scum* 
pă amintire. Mă uit a- 
cum la cutia ce ascunde 
minusculele angrenaje 
ale punctului de co
mandă , e de la mașina 
de laminat. Cîte ditl 
ele au fost executate 
de mina dumitale, to
varășe Ciugunov !

Nu •mi permite spa
țiul să înserez aici.

chiar pe scurt, întreg 
noianul de amintiri tre
zite de cele patru li
tere reîntâlnite in ora* 
șui natal,

..Maxim Gorki a nu
mit cîndta „Ural maț* 
ul — „tatăl uzinelor**, 
căci acolo, în creierul 
munților hătrîni ce 
ascund bogății de. neîn
chipuit, își au obirșia 
multe din uzinele Ță
rii Socialismului. Și 
nu numai ale ei. Bu
nul, generosul tată, și-a 
trimis cîțiva din fiii săi 
și în patria mea, în 
orașul meu, Roman.

★
Așa cum am arătat mai sus, a- 

cum, în preajma alegerilor, majo
ritatea organizațiilor U. T. M. 
și-au intensificat activitatea poli
tică, au obținut mai bune rezultate 
în antrenarea utemiștilor și tine
rilor la viața politică. Cu toate a- 
cestea, sint încă organizații U.T.M. 
care tincezesc, se ocupă de lucruri 
minore, neesențiale. Așa, de pildă, 
in unele organizații U.T.M. din 
instituțiile orașului se desfășoară 
o slabă muncă politică, există în

general o muncă sub niveiul ce
rințelor și posibilităților. La orga
nizația de bază U.T.M. a lucră
torilor sfatului popular regional, 
în tot anul activitatea organizației 
U.T.M. poate fi considerată ca in
consecventă, în salturi. Nu s-au 
ținut cu regularitate adunările ge
nerale, iar cele care s-au ținut 
nu au dezbătut probleme poiitice 
care să ajute la educarea tineretu
lui. Invățămtntul politic a funcțio
nat prost, nu a existat nici un fel 
de grijă pentru organizarea in
structivă și plăcută a timpului li
ber al tineretului. Din păcate co
mitetul U. T. M. n-a reușit să 
folosească perioada de pregă
tire a adunării de alegeri în sco
pul activizării utemiștilor, al îmbu
nătățirii muncii lor profesionale și 
politice. Ținind seama că aici 
muncesc un mare număr de ti
neri intelectuali, că organizația 
noastră acordă o deosebită aten
ție călirii politice și ideologice a 
acestei categorii de tineret, comi
tetul orășenesc are datoria să a- 
jute de urgență această organi
zație să-și îmbunătățească activi
tatea. Dar sînt și organizații 
U.T.M. din întreprinderi care n-au 
fost suficient ajutate să folosească 
perioada de pregătire a adunărilor

de alegeri în vederea îmbunătă
țirii activității pe linia antrenării 
utemiștilor și tinerilor la o viață 
politică activă. în unele locuri 
(Fabrica „Ștefan Plăvăț" și altele) 
munca de pregătire a adunărilor 
de alegeri se mărginește la cla
rificarea evidenței, întocmirea dării 
de seamă și pavoazarea sălii. Fără 
îndoială că atit clarificarea evi
denței cît și întocmirea dării de 
seamă sînt lucruri însemnate în 
munca de pregătire a alegerilor. 
Dar acestea singure, nesusținute 
de o largă muncă politică, nu a- 
jung.

★
Cercetind activitatea unor orga

nizații U.T.M. am avut prilejul să 
cunosc unele dări de seama pre
gătite pentru adunări. Am găsit 
dări de seamă profund analitice 
(organizația nr. 2 — Atelierele 
C.F.R., organizația de secție mon
taj — fabrica Electro-Banat, și 
altele) care ridicau probleme ma
jore privind viața tineretului, ale 
căror idei reluate apoi fn proiec
tele de hotăriri pot constitui ade
vărate planuri pentru activitatea 
viitoare a organizațiilor respective. 
Dar am găsit și dări de seamă 
care — deși urmau să fie prezen
tate în organizații diferite — se
mănau ca două picături de apă. 
Ele păreau un conglomerat de 
răspunsuri la niște întrebări dina
inte ticluite. Ce s-a intîmplat î Co-

un 
in 

în-

Ne-am intilnit de trei ori cu 
Oleg Coșevoi și tovarășii săi ; în 
roman, în film și la teatru și de 
fiecare dată o emoție tulburătoa
re conjugată cu un fierbinte en
tuziasm tineresc ne-a umplut su
fletele cu lumină.

Eroii „Tinerei Gărzi" sint ima
ginea pregnantă a sacrificiului co
lectiv, de grup organizat, care a 
trecut de repetate ori pe lingă 
moarte, cu luciditate desăvirșilă, 
convinși că lupta pentru elibera
rea patriei de sub cotropirea asu
pritorilor fasciști merită orice sa
crificiu. Tinerii din Krasnodon 
știau că sînt necontenit în apro
pierea rnorții, dar înalta școală a 
patriotismului sovietic i-a menți
nut cu fermitate pe poziții, din- 
du-le optimismul robust, sănăta
tea morală necesară unui pas ris
cant dar măreț. Ei au murit sim
plu, fără cuvinte mari ; măreția 
marții lor constă în marea lor în
credere in victoria comunismului. 
Aici e miezul romanului inspirat 
dintr-un fapt de o exactă realitate, 
Fadeev nu trebuia să j 
prea mult : viața i-a dat un ma
terial dens și dramatic, Capabil 
prin sine de a da naștere unei 
mari opere de artă.

Fiața și moartea eroică a grupu
lui de la Krasnodon și opera lui 
Fadeev îți păstrează mesajul cu 
deplină actualitate. Faptele com- 
somoliștilor se adresează eticii ti
neretului nostru, educă și călește 
tinăra noastră generație, aduc un 
exemplu luminos și măreț.

Romanul lui Fadeev s-a impus 
încă cu cerneala tipografiei neus
cată și a ttirnit entuziasmul tutu
ror cititorilor. De aceea oamenii 
de artă s-au grăbit s-o ecranizeze 
și s-o dramatizeze. Dramatizarea, 
iscălită de N. Ohlopkov, s-a stră
duit să mențină toate punctele 
principale ale romanului și ceea 
t» este și mai prețios să foloseas-

că însăși limba lui Fadeev. Sint în 
piesă, alături de jurămint, propo- 
zițiilni și fraze intregi transpuse 
direct din roman. S-a păstrai ast
fel fidelitatea sursei, atmosfera și 
nervul ei.

Această muncă a dramaturgului, 
cu respectarea meticuloasă a roma
nului, a făcut cu piesa să fie foar
te greu de jucat. Unele tablouri 
sînt de o durată record: un minut 
sau două, pe cînd unele dialoguri 
sînt lungi și cer actorului multă 
măiestrie în susținerea lor. Nume
roasele schimbări ale locului și 
timpului acțiunii, tălmăcite în dese 
schimbări de decor — sînt încă o

strîns decit în roman și deci cu 
o viteză mult mai mare. Aceasta 
este în folosul spectatorului care 
trece cu repeziciune prin stări de 
spirit diverse, de la eroism la 
idilă, apoi la humor, iar la sfirșit, 
la înțelegerea gravă a eroismuluila înțelegerea gravă a 
tinerilor comsonioliști.

Există deci în piesă 
dificultăți ci și o vastă 
posibilități pentru punerea ei în 
scenă și pentru buna ei interpre
tare.

O victorie a regiei e rezolvarea 
optimă și modernă a deselor schim
bări de decor. Pentru a nu face

nu numai 
gamă de

ca de multe ori în text folosirea 
celei de a doua cortine.

Un alt merit al regizorului N. 
Massim e dinamismul imprimat 
acțiunii, atât in punctele nodale 
cit și in scenele mai statice. De 
remarcat e tot scena cu prinderea 
lui Fomici. La fel ședința de 
primire în Comsomol a lui Radik 
lurkin, scena anchetării și altele. 
Regia a știut, de asemenea, să 
mizeze, cu precădere pe Coșevoi, 
Tiulenin și Liuba, drept personaje, 
cheie în roman și în piesă. Ter
nii nind cu meritele, subliniem că 
tablourile alegorice sînt emoțio
nant redute, fără fast ieftin, fără 
formalism neglâsuitor. Ele devin 
mărețe prin însăși marea lor sim
plitate.

Dacă regia are nenumărate me
rite, e tot atât de adevărat că nici 
lipsurile ei nu sint prea puține. 
Ele încep încă de la punctul nu
mărul unu al punerii în scenă, a- 
died de la alegerea actorilor. Dacă 
Olgu Tudorache, Rozalia Avram,
M. Andreescu, Marcel Gingulescu,
N. Făgădaru, Liliana Țicău, Ion 
Bulzan și alții sînt bine aleși — 
nu același lucru se poate spune de 
Ion Ciprian, Aurelva Sorescu, Fe
lix Caroly, sau despre interpreții

serioși, sălbatec de serioși. Roma
nul lui Fadeev nu ne înfățișează o 
galerie de bufoni, ci una de crimi
nali inrăiți, cu o organizație pru
sacă, cu o disciplină de automat, 
cind e vorba de a întreprinde cri
me. Firește că aceste păcate ale 
regiei țin in parte de greutățile pe 
care le ridică piesa: mulțimea 
personujelor, a decorurilor și a 
scenelor scurte ca o rafală. In a- 
cest sens trebuie să subliniem încă 
odată străduința lui N. Massim de 
a du dinamism și nerv acțiunii, re 
liefînd prin aceasta însuși clocotul 
tineresc și neastimpltral al eroi
lor.

Dintre actori se evidențiază 
mod deosebit Olgu Tudorache. 
M. Andreescu. Ambii sint cum
se poate mai bine. Calmă și fer
mă, limpede in replici și nuanțată 
pe toate gamele acțiunii, Ol ga Tu
dorache a rezolvat cu succes cel 
mai dificil rol al piesei. De la a- 
postrofarea hilară a refugiațilnr, 
pinii la ultima răfuială cu „fritzii", 
Olga Tudorache surprinde cu sub
tilitate toate clapele claviaturii.

M. Andreescu e un Tiulenin plin 
de naturaleță. Intuind bine situa
țiile, el nu numai că și-a jucat

in
și 

nu

cu

fabuleze

Cronica dramatică
V*

TÎNĂRA GARDĂ"
”la teatrul tineretului
piatră de încercare pentru regi
zori și actori. In sfirșiț, economia 
piesei a hotărit cp unii eroi ai 
„Tinerei Gărzi" să apară în scenă 
sporadic și să vorbească puțin. 
Cu toate acestea individualitatea 
lor trebuia menținută in așa fel 
incit curcubeul multicolor al tem
peramentelor să nu se topească in
tr-o pastă uniformă și cenușie. 
Dramaturgul a izbutit și de data 
aceasta, dar tributul trebuia să-l 
dea tot regia fi actorii, într-un joc 
susținut fi încordat.

tn sfîrșit, piesa are multă miș
care, prin însăși desfășurarea ac
țiunii pe un tipar mult mai re-

Al. Andrlțolu
mari pauze între tablouri cit fi 
pentru a nu renunța la unele sce
ne dense și necesare, regizorul a 
folosit cu dibăcie cortina a doua 
mai ales la scenele ce se petrec pe 
drum sau pe străzi (prinderea lui 
Fomici, întîlnirea lui Oleg cu Tiu- 
lenin etc.) cit și la scenele din în
chisoare. Monologurile meditative 
și dialogurile au fost rezolvate cu 
succes tot pe această cale. Teatrul 
modern, teatru de mișcare și nerv, 
folosește deseori acest procedeu
ingenios. Teatrul lui Brecht indi- ' ne fie cu iertare — erau mult mai

fasciștilor în genere. Dar motivele 
nepotrivite alegerii le vom vedea 
cind vom vorbi despre actori. De
ruta cea mai vizibilă a regiei se 
vădește în scenele de masă. Ele 
sînt, de cele mai multe ori, pestri
țe și compartimentate. Refugiul e 
anemic. Panica fasciștilor, după ce 
s-a dat foc clădirii statului major, 
e simplistă și facilă

Fasciștii sint prezentați unilate
ral, reliefîndu-se numai caraghios- 
licul lor. Toate scenele cu soldați 
hitleriști sînt caricaturale, minus 
cea a onchetei. Or, fasciștii — să

artă rolul dar s-a și făcut simpa
tic prin vioiciunea și optimismul 
robust cu care se descurcă pe sce
nă. Nici Lilianei Țicău nu i se 
pot aduce reproșuri. Ea a înțeles 
caracterul sobru și reținut al ro
lului, luciditatea cu care trebuie 
să privească lupta, calmul și ținuta 
exemplară de comsotnolistă model.

Rozalia Avram în Valea Borț a 
reținut modestia și simplitatea cu 
care trebuie să se înfățișeze publi
cului.

Marcel Gingulescu a arătat încă 
odată clare virtuți de actor. El a 
realizat o figură de comunist pa
sionat dar cu pondere inteligentă 
fi ingenioasă, calculată și activă.

Ion Făgădaru, în Sulga, a adus a- 
celași aport substanțial.

Mai cităm pozitiv pe Ion 
(Radik lurkin), Elena 
(Valea Filatova), Cicerone 
cu (Pasea Pir joc), 
lescu (Jora).

Ne oprim la Ion Ciprian, actor 
talentat care a dat repetate dovezi 
de conștiinciozitate profesională. 
E adevărat că joacă pentru prima 
oară un mare rol de dramă. Schim
barea genului nu-i prea este la 
indemină și, trebuie s-o spunem, 
cu mîhnire, nu s-a soldat cu un 
succes. Mustrarea ne este cu atât 
mai aspră cu cît rolul îi deschidea 
un larg orizont de afirmare a ne
tăgăduitelor lui calități. Ce a iz
butit Ion Ciprian? Virtutea de 
organizator și ținuta sobră de com- 
somolist fruntaș. Latura umană a 
rolului se pierde însă într-un joc 
monoton și supărător de nenuati- 
țat. Ion Ciprian se comportă egal 
in situații complect diferite. Nu-și 
prea cunoaște nici rolulț se cam 
poticnește la replici.

Restul actorilor n-au fost întot
deauna la
Nemții se uniformizează, 
mai spus, 
ghioslîcuri. Excepție: George An
dreescu în von Speich și, cu re- 
zervet G. Marcovici, în Rudolf. Fe
tele sînt, în rest, palide. Aurelia 
Sorescu, netedă ca sticla, nu aduce 
nici un aport dincolo de figura-i 
scenică.

în „Tînăra Gardă“ sînt cîteva 
zeci de personaje pe care o croni
că nu le poate cuprinde. Cu toate 
regretele față de suScitatele lipsuri, 
spectacolul e meritoriu* Socotim 
că timpul nu e pierdut și că re
tușurile se pot face pe parcurs. 
Lucrindu-se mai atent cu Ion Ci” 
prian, recompunîndu-se scenele 
de masă, subliniindu-se mai vizi
bil ferocitatea nemților, 
du-se cu fiecare

Bulzan 
A ramă 
tones- 

Fosile Nițu-

înălțimea rolurilor, 
cum am 

în comicării și cam

muncin- 
actor în parte, 

spectacolul poate ajunge la un ni
vel ridicat. N. Massim e un regi
zor bun și poate face acest lucru, 

tncheiem cu bucuria de a revi- 
ziona „Tînăra Gardă" după cîțiva 
ani de la prima ei punere în scenă 
la București. Festivității celei de-a 
40-a aniversări a Comsomoluluî i 
s-a adus acest elogiu artistic, iar 
tineretului nostru i s-a reamintit 
un episod de înflăcărat patriotism 
al tineretului sovietic.

Prin însuși acest aport, Teatrului 
Tineretului i se poate mulțumi din 
toată inima.

mitetul orășenesc a întocmit 
ghid (multiplicat și împărțit 
toate organizațiile) in care a 
grămădit pe două pagini în rin- 
duri dese fel de fel de întrebări 
la care trebuie să răspundă da
rea de seamă. Trebuie spus ca nu 
lipsește nimic din acest ghid : de 
la introducerea în care se fixea
ză punctele cu privire la informa
rea asupra situației internaționale 
și pînă la întrebarea „Cum s-a 
făcut încasarea cotizațiilor ?“ De
sigur că nu e rău să se dea unele 
recomandări (care de altfel sînt 
cuprinse în instrucțiunile C.C. al 
U.l .M. în legătură cu organizarea 
adunărilor de alegeri) cu privire 
la conținutul dării de seamă. 
Era chiar foarte indicat să fie 
ajutate organizațiile de bază să 
facă o analiză temeinică a ac
tivității desfășurate pentru Înde
plinirea sarcinilor 
hotărîrile celui de 
greș al Partidului 
hotăriri de partid, 
hotăririle celui de 
greș al U.T.M. și ale plenarelor 
C.C. al U.T.M. De asemenea, era 
indicat să se ajute colectivele de 
întocmire a dărilor de seamă să 
analizeze cu maturitate felul în 
care s-a făcut educarea tineretului 
în spiritul ideilor comunismului, 
al dragostei fierbinți față de pa
trie și partid.

Dar acest 
întocmit, in 
ajutor real, înseamnă o frînă în 
analizarea profundă a diferitelor 
aspecte ale muncii U.T.M., nu dă 
posibilitatea organizațiilor U.T.M. 
să facă o analiză temeinică a prin- 

i cipalelor probleme ridicate de via- 
i ța organizației de bază respective.

inutilitatea acestui ghid este 
dovedită și de faptul că unei- or
ganizații U.T.M. — renunțînd la 
el — au reușit să facă dări de 
seamă profund analitice în care 
s-au ridicat problemele esențiale 
privind viața tineretului. Comite
tul orășenesc U.T.M. ar trebui să 
renunțe la acest ghid. In locul tui 
trebuie intensificată munca de în
drumare pe teren, pentru întocmi
rea unor dări de seamă capabile 
să constituie o temeinică bază de 
discuții.

Au mai rămas puține zile pînă 
la începerea adunărilor generale 
de dare de seamă și alegeri.

Comitetul orășenesc, aparatul 
său și activul extrabugetar trebuie 
să desfășoare o intensă muncă or
ganizatorică și politică pentru ca 
aceste adunări să se desfășoare la 
un înalt nivel. Pornind de la 
ideea că adunările de dări de sea
mă și alegeri nu sînt un scop în 
sine, ci un mijloc de ridicare a 
activității organizațiilor U.T.M. pe 
o treaptă superioară, 
orășenesc trebuie să 
multă atenție fiecărei 
astfel incit pregătirea 
rarea adunărilor să 
cele mai bune condiții.

junge atît pentru învățătură cît 
și pentru odihnă și muncă obșteas
că. Cum procedează, de obicei. a.«t< 
fel de elevi ? După întoarcerea de 
la școală, timp de două ore ei iau 
masa, se plimbă și se joacă în aer 
liber, dau ajutor părinților în 
gospodărie. Trec apoi la pregătirea 
lecțiilor și temelor timp de 
2lh—3 ore, după fiecare oră de 
studiu, făcînd pauză de 10—15 mi
nute. După ce termină munca de 
învățătură, se odihnesc, fac sport 
etc. Se culcă nu mai tîriiu de ora 
10 seara.

Unii elevi însă nu-și întocmesc 
în mod chibzuit un asemenea orar 
zilnic, sau dacă îl întocmesc nu-1 
respectă cu regularitate, uneori în- 
vățînd ziua, alteori seara, muncind 
dezordonat. Plimbîndu-se sau ju- 
cîndu-se mai mult deeît timpul 
destinat pentru aceasta, le rămîne 
prea puțină vreme pentru pregă
tirea lecțiilor. Ca urmare ei îți fao 
temele, îți pregătesc lecțiile în 
mod eu totul superficial. Nelucrind 
sistematic, cedînd în fața greută
ților care se ivesc în procesul com
punerii, etc. recurg în mod nejusti- 
ficat la ajutorul celor din jur 
spre a le îndeplini sarcinile lor 
școlare, sau pur și simplu nu Ie 
execută. O astfel de abatere de la 
disciplina muncii școlare nu poate 
să nu-și arate roadele, rezultatele 
negative la învățătură nu întîrzie 
să apară. Asemenea elevi devin un 
„balast" pentru clasă. Minute în 
șir din lecție, zeci de ore de-a lun
gul anului se pierd pentru aflarea 
de către profesor a cauzelor ne- 
efectuării temelor de acasă, a lip
surilor din cunoștințele lor ca și 
pentru munca suplimentară cu ei 
în vederea lichidării lipsurilor 
respective. Trebuie să fie clar unor 
astfel de elevi, ca și părinților lor, 
că este mai ușor să se prevină ră- 
mînerea în urmă la învățătură 
printr-o pregătire conștiincioasă, 
zi de zi.

Fiecare lecție, fiecare temă te
meinic pregătită acasă, ajută dez
voltării la elevi a dragostei față 
de munca de învățătură și a sîr- 
guinței, la dezvoltarea atenției, 
memoriei ți gîndirii lor, la forma
rea unor înalte calități morale, 
lată de ce, atît profesorii cît și or
ganizațiile U.T.M. trebuie să acor
de o mare atenție controlului mun
cii elevilor, popularizării celor 
mai bune metode de muncă, de 
învățătură, să-i stimuleze pe cei 
buni, ajutîndu-i pe cei mai slab 
pregătiți, să se ridice, prinți o 
muncă sîrguincioasâ, la nivelul e- 
levilor buni.

ce reies din 
al Il-lea Con- 
și a celorlalte 
precum și din 
al Il-lea Con-

ghid, așa cum a fost 
ioc să constituie un

comitetul 
acorde mai 
organizații 

și desfășu- 
se facă în

Telegrame
Excelenței sale Domnului 
Dr. ADOLF SCHARF, peeșe- 
dintele Republicii Austria

V ierna
Cu prilejul zilei drapelului aus

triac, sărbătoarea Republicii Aus
tria, permiteți-mi/Domnule Preșe
dinte să vă exprim Dumneavoastră 
și poporului austriac, cele mai 
sincere felicitări și urări de feri
cire.

Președintele Prezidiului Marii 
Adunări 

blicii
Naționale a Repu- 

Populare Romine 
OH. MAURER

sale Domnului 
al Prezidiului

Excelenței 
Președinte 
Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romine 
ION GH. MAURER

București
Foarte mișcat de amabilele feli

citări pe care Excelența Voastră a 
binevoit să mi le exprime cu oca
zia zilei drapelului austriac, vă 
rog să primiți mulțumirile mele 
cele mai bune la care adaug urări 
sincere pentru fericirea personală 
a Excelenței Voastre ca și pentru 
prosperitatea Romîniei.

ADOLF SCHARF

Un tragic accident 
de avion

La 3 
Dakota, 
menului, pe bordul căruia se a- 
flau Mohamed Abdul Rahman Als- 
hamy, director general, și Moha
med Norallah, secretar în Minis
terul Afacerilor Externe al Yeme
nului, care se îndreptau spre 
București, precum și medicul den
tist Victor Ionescu și tehnicianul 
Trentea Gheorghe, care se înapo- 
iau în țară venind din Yemen, s-a 
prăbușit în flăcări în munții din 
apropierea localității (sascia din 
Italia.

Pasagerii șl membrii echipaju
lui și-au găsit moartea în acest 
tragic accident

noiembrie un avion de tip 
aparținînd Regatului Ye-

si Mi în e



Mîrșava provocare 
militară a eiankaișiștilor 
împotriva R. P. Chineze

Din munca constructivă a poporului frate chinez

Se întărește continuu prietenia 
SOVIETO-POLONĂ

Interesele fundamentale ale popoarelor sovietic 
și polonez sînt inseparabile

LENINGRAD 4 (Agerpres). — TASS transmite : La 3 noiembrie a avut loc la șantierul naval „Bal- trlirt Innlnnenrl ml vmavo — I— — 2_ JS _ J_f_._ *?._ • D T> T» _ î _ y"'
acest

Intre 
a spus 
o îmbinare istorică a intereselor 
vitale. Interesele fundamentale 
ale popoarelor sovietic și polonez 
sînt atît de apropiate și insepa
rabile, a subliniat el, incit pentru 
noi nu este suficient să trăim pur 
și simplu în pace. Pentru a con
strui cu succes viața nouă, pentru 
a apăra cuceririle socialismului 
în țările noastre, în întregul la
găr socialist, popoarele țărilor 
noastre trebuie să trăiască în 
strînsă prietenie. Prietenia fră. 
țească dintre popoarele țărilor so
cialiste, a declarat N. S. Hrușciov, 
constituie o forță uriașă care 
este capabilă să preintimpine un 
război în Europa și In întreaga 
lume.

Noi și poporul polonez, a sub
liniat N. S. Hrușciov, avem duș
mani comuni întrucît orice atac 
militar împotriva Poloniei ar adu
ce focarul războiului în imediata 
apropiere de frontierele Uniunii 
Sovietice. Pe de altă parte, a 
subliniat el, un atac împotriva 
U.R.S.S. din Occident se poate 
produce cel mai probabil undeva 
prin teritoriul Poloniei, ceea ce va 
afecta în mod inevitabil și inte
resele ei. De aceea, a arătat N. S. 
Hrușciov, noi trebuie să ne întă
rim forțele, să întărim prietenia 
difttre țările noastre, prietenia 
dintre popoarele Uniunii Sovieti
ce și Poloniei.

din Leningrad un mare miting cu ocazia vizitei la această uzină a delegației R. P. Polone. Cu 
prilej a luat cuvîntul și N. S, Hrușciov, prim-secretar al C-C. al P.C.US.

țara noastră și Polonia,
N. S. Hrușciov, s-a creat

Relațiile care s-au statornicit 
acum între țările noastre, a sub
liniat N. S. Hrușciov, sînt relații 
bune, prietenești. Nu există pro
bleme care să ne separe, în care 
să avem o altă părere, diferită 
de punctul de vedere al tovarăși
lor polonezi. Cred că nici în vi
itor nu se prevăd asperități în ca
lea dezvoltării prieteniei dintre 
popoarele Uniunii Sovietice și 
Poloniei.

Domnii din țările burgheze nu 
vor răsturna niciodată puterea 
oamenilor muncii care s-a conso
lidat ‘în țările socialiste, nu vor 
întoarce niciodată ce au pierdut, 
a declarat N. S. Hrușciov. Acum 
devine tot mai clar, a spus el, că 
dominației capitalismului i se a- 
propie sfîrșitul și în alte țări, că 
capitalismul, ca sistem perimat, 
este condamnat la pieire iminen
tă.

Se apropie timpul, a spus N. S. 
Hrușciov, cînd noi vom spune: 
„înlături, venim noi pe primul 
loc, iar voi luați loc la coadă, 
după noi". Economiștii noștri cal
culează de-pe acum cu creionul 
în mînă cînd se va întîmpla a- 
ceasta, iar calculele noastre sînt 
foarte precise și ele nu ne înșea
lă aproape niciodată, a subliniat 
N. S. Hrușciov. PTima țară a So
vietelor, a declarat el, va ocupa 
primul loc în ceea ce privește

producția pe cap de locuitor. Cînd 
vom ridica și mai sus economia, 
cultura noastră, nivelul de trai al 
poporului, oamenii simpli din în
treaga lume se vor convinge per
sonal că comunismul este o ase
menea orînduire socială care în
truchipează tot ce își închipuie 
omenirea mai bun despre viața 
fericită.

Statul sovietic ca și toate țări
le socialiste, a declarat N. S. 
Hrușciov, este un stat iubitor de 
pace. Sîntem gata să semnăm 
chiar și astăzi un acord și să în
cetăm pentru totdeauna experien
țele cu armele atomice și cu hi
drogen, însă cinstit, și partenerii 
noștri occidentali să fie de bună 
credință în soluționarea acestei 
probleme.

Noi am declarat în repetate 
rînduri, a amintit N. S. Hrușciov, 
că disputa în jurul faptului care 
orînduire este mai bună — so
cialismul sau capitalismul — tre
buie să fie rezolvată nu prin cioc
nire militară, ci prin întrecere pe 
tărîm pașnic. Țările socialiste și 
capitaliste, a arătat N. S. Hruș
ciov, se află pe aceeași planetă 
și ele trebuie să coexiste pașnic.

In încheiere N. S. Hrușciov s-a 
oprit asupra succeselor industriei 
sovietice și a construcției de lo
cuințe, asupra problemelor situa
ției internaționale și luptei pen
tru pace.

Trupe ale Armatei populare chineze 
de eliberare au fost bombardate cu obuze 

încărcate cu gaze toxice persistente
PEKIN 4 (Agerpres). — Agenția China Nouă a dat publicității 

următorul comunicat: La 3 noiembrie, ora 15,00 (ora locală), în 
cursul duelului de artilerie dintre inamic și unitățile Armatei popu
lare chineze de eliberare de pe frontul Fuțzian, trupele gominda- 
niște din insula Țzînmîndao au făcut uz de obuze încărcate cu 
gaze toxice persistente cu care au bombardat trupe ale Armatei popu
lare chineze de eliberare. S-a constatat că 14 soldați din Armata popu
lară chineză de eliberare au fost atinși de efectele persistente ale 
gazelor toxice.

Trebuie subliniat faptul că această nouă provocare militară din 
partea trupelor gomindaniste a avut loc în urma tratativelor pe care 
Dulles le-a avut cu Cian Kai-și în Taivan și după livrarea de către 
S.U.A. a unei mari cantități de muniții către trupele gomindaniste.

Considerînd acest act ca un incident extrem de serios, purtă
torul de cuvînt al Ministerului Apărării Naționale al R.P. Chineze 
a declarat că a fost autorizat să dea în această privință următorul 
avertisment: •

Armata populară chineză de eliberare își exprimă cea mai pu
ternică indignare față de această crimă comisă de Statele Unite și 
de trupele gomindaniste. In cazul că trupele gomindaniste vor în
drăzni să continue folosirea mai departe de obuze cu gaze toxice 
pentru bombardamente, trupele noastre vor riposta printr-o severă 
acțiune de pedepsire.

In Comitetul Politic
Dezbateri asupra proiectelor 

de rezoluție privind Comisia O.N.U. 
pentru dezarmare

NEW YORK 4 (Agerpres). — 
La 3 noiembrie, în Comitetul Po-

Leningrad
al Comitetului Regional Lenin
grad al P.C.U.S., de reprezentanți 
ai muncitorilor, intelectualilor și 
studenților.

La miting a luat cuvîntul Wla- 
dislaw Gomulka, conducătorul de
legației R. P. Polone, și Nikita 
Hrușciov, prim-secretar al C. C. 
al P.C.U.S.

Mitingul
LENINGRAD 4 (Agerpres)

TASS transmite:
La 2 noiembrie a avut loc la 

Leningrad, tn piața Palatului un 
mare miting ăl oamenilor muncii 
din acest oraș cu prilejul sosirii 
delegației R. P. Polone.

Oaspeții polonezi au fost salutați 
de Ivan Spiridonov, prim-secretar

Vizita delegației R. P. Polone în U.R.S.S. 
are o uriașă însemnătate istorică

Gomulka a arătat că poporul 
eovietic a făcut pretutindeni o 
primire cordială delegației Repu
blicii Populare Polone.

Intre noi, a spus în continuare 
Gomulka, există nu numai o prie
tenie de nezdruncinat ci și o uni
tate frățească. Intre scopurile po
liticii interne și externe a țărilor 
noastre, a spus el, există o depli- 

• nă concordanță.
Țara noastră, a arătat Gomul

ka, este înconjurată de prieteni 
credincioși și deqpebit de impor
tantă este prietenia cu Uniunea 
Sovietică. Această prietenie ne 
permite să privim cu speranță în 
viitor. W Gomulka a subliniat că 
numai forțele tuturor țărilor so
cialismului, numai coeziunea lor 
și prietenia cu Uniunea Sovietică 
pot asigura dezvoltarea continuă 
a orînduirii socialiste.

Wladislaw Gomulka a subliniat 
că vizita delegației Republicii 
Populare Polone în Uniunea So-

vietică are o uriașă însemnătate 
istorică. Această vizită, a subli
niat el, va adînci și mai mult 
legăturile de prietenie dintre cele 
două țări, va contribui la dezvol
tarea continuă a colaborării din
tre cele două țări In domeniile po
litic, economic și cultural.

Prietenia sovieto- 
polonă — factor 

puternic al păcii in 
Europa și în întreaga 

lume
Luînd cuvîntul în cadrul mitin

gului, N. S. Hrușciov a declarat 
că oamenii muncii văd în poporul 
polonez un prieten sincer. Timpu
rile în care existau diferende în
tre Rusia și Polonia sînt pentru 
totdeauna de domeniul trecutului. 
Relațiile existente în prezent în
tre cele două țări sînt relații de

adevărată prietenie și colaborare. 
Cu cît va fi mai strînsă această 
prietenie cu atît vor fi mal de ne- 
înfrînt țările socialismului. Dacă 
această prietenie nu va exista, nu
mai dușmanii noștri comuni vor 
avea de cîștigat, a subliniat N.S. 
Hrușciov. Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice și Partidul 
Muncitoresc Unit Polonez depun 
toate eforturile pentru întărirea a- 
cestei prietenii. Ea este un fac
tor puternic al păcii în Europa 
și în întreaga lume.

N. S. Hrușciov a arătat că suc
cesele popoarelor țărilor socialiste 
sînt un rezultat al triumfului dic
taturii proletariatului Demascînd 
încercările dușmanilor oamenilor 
muncii de a calomnia dictatura 
proletariatului, N. S. Hrușciov a 
subliniat că numai dictatura pro
letariatului asigură adevărata de
mocrație, deplina suveranitate a 
poporului. N. S. Hrușciov a rele
vat cu satisfacție că P.M.U.P. a 
dat o ripostă hotărîtă revizionis
mului Partidele comuniste și mun
citorești, a declarat N. S. Hruș
ciov, vor lupta întotdeauna împo
triva oricăror elemente revizionis
te, pentru unitatea și invincibili
tatea rîndurilor lor revoluționare. 
Socialismul, a spus N. S. Hruș
ciov, s-a transformat într-o forță 
uriașă care uimește omenirea prin 
victoriile sale grandioase.

La
litic au avut loc dezbateri asupra 
proiectelor de rezoluții privind 
Comisia O.N.U. pentru dezarma
re. Comitetul a examinat proiec
tul de rezoluție al Indiei și Iu
goslaviei în care se propune ca 
în această comisie să fie repre
zentate toate statele-membre 
ale O.N.U., amendamentele pre
zentate de delegația Franței la 
această rezoluție care reglemen
tează dinainte organizarea, pro
cedura și lucrările comisiei, pre
cum și proiectul de rezoluție al 
Mexicului care propune reprezen
tanților S.U.A., Angliei, Franței 
și Uniunii Sovietice să discute 
posibilitățile și procedura reluă
rii tratativelor cu privire la 
dezarmare în cadrul O.N.U. In 
cursul ședințelor au fost prezen
tate alte cîteva amendamente.

Luînd cuvîntul în ședință V. A. 
Zorin, reprezentantul U.R.S.S., a 
declarat că proiectul de rezoluție 
al Indiei și Iugoslaviei este ac
ceptabil pentru Uniunea Sovieti
că și că delegația sovietică va 
vota pentru acest proiect, dacă 
vor fi respinse amendamentele 
franceze.

Delegatul U.R.S.S. a propus de 
asemenea ca în rezoluție să se

menționeze că comisia este sub
ordonată nu numai Adunării Ge
nerale, așa cum se arată în pro
iect, ci și Consiliului de Securi
tate. Autorii rezoluției au consim
țit să includă acest amendament 
în proiectul lor.

Proiectul de rezoluție revizuit 
a fost pus la vot și adoptat cu 78 
voturi pentru și 2 abțineri (Fran
ța și Cuba).

Comitetul a trecut apoi la exa
minarea proiectului de rezoluție 
propus de Mexic. V. A. Zorin a 
declarat că după părerea delega
ției sovietice adoptarea unei ase
menea rezoluții în prezent ar fi 
inoportună^, deoarece aceasta ar 
însemna substituirea Comisiei 
O.N.U. pentru dezarmare care se 
creează în baza rezoluției Indiei 
și Iugoslaviei cu un comitet spe
cial alcătuit din reprezentanți ai 
marilor puteri. Reprezentantul 
U.R.S.S. a subliniat că delegația 
sovietică nu obiectează împotriva 
tratativelor neoficiale, dar că pen
tru asemenea tratative nu este 
nevoie să se creeze în 
mal un anumit grup.

La cererea delegației 
votarea proiectului ei a 
nată pentru ședința următoare a 
Comitetului.

loptarea unei ase-

mod for-

mexicane, 
fost amî-

Guvernul grec e hotarît să ridice 
problema Giprului la O.N.U.

Pentru susținerea acestei poziții 
arhiepiscopul Makarios va pleca 
personal săptămina viitoare 
New York.

Față de această hotărîre a 
vernului grec unele cercuri 
plom atice occidentale nu-și 
cund nemulțumirea. Unele guver
ne, in special cel al S.U.A., au 
și anunțat la Atena că guvernul 
S.U.A. va dezaproba deschiderea 
unor dezbateri a problemei Ci
prului în cadrul O.N.U., pe mo
tiv că o discuție în actualele con
diții a acestei probleme n-ar pu
tea decit să sublinieze și mai 
mult regretabilele divergențe care 
există între cele trei state In 
problema Ciprului.

ATENA 4 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția France 
Presse, la 4 noiembrie a avut loc 
la Atena o lungă întrevedere în
tre primul ministru Karaman.is 
și arhiepiscopul Makarios. Scopul 
acestei întrevederi a fost de a 
pune la punct poziția pe care o 
va adopta Grecia în cadrul dez
baterilor care vor avea loc peste 
puțin timp la O.N.U. în legătură 
cu problema Ciprului. In cercu
rile bine informate se declară că 
in cadrul acestei întrevederi atît 
primul ministru Karamanlis cit 
și arhiepiscopul Makarios au că
zut de acord ca în fața O.N.U., 
Grecia să se pronunțe pentru a- 
cordarea independenței Ciprului.

la

gu- 
di- 
as-

Marea victorie objinufă 
pe cîmpiile Kazahsfanului 
! MOSCOVA 4. Coresponden

tul Agerpres transmite i La

Moscova a sosit vestea despre 
marea victorie obținută pe cîm
piile Kazahstanului : RSS. Ka- 
zahă a dat statului 950200.000 
puduri de cereale. Victoria a- 
ceasta este rezultatul unor a- 
dînci transformări care s-au 
petrecut în economia Kazah- 
stanului în ultimii 4 ani. tn 
republică au fost desțelenite 23 
milioane de hectare de pămînt. 
in întinsele regiuni de stepă, 
socotite înainte nefavorabile a- 
griculturii, s-au creat 558 sov
hozuri, mari întreprinderi agri
cole socialiste, avînd la dispo
ziție o tehnică bogată fi de. 
mare productivitate.

Conferința de la Geneva 
a reprezentanților 

U.R.S.S., S.U.A.
și Angliei

GENEVA 4 (Agerpres). — Cea 
de-a treia ședință a conferinței de 
la Geneva a reprezentanților 
U.R.S.S., Marii Britanii și S.U.A., 
a avut loc la 4 noiembrie la Pa
latul Națiunilor sub președinția 
reprezentantului S.U.A. Conferința 
a continuat discutarea proiectelor 
ondinei de zi prezentate de dele
gațiile U.R.S.S. și S.U.A. Primul 
a luat cuvîntul reprezentantul 
U.R.S.S., S. K. Țarapkin, care a 
prezentat proiectul sovietic al a- 
cordului asupra încetării experien
țelor cu armele atomice și cu hi
drogen. Viitoarea ședință va avea 
loc la 5 noiembrie.
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Paralel cu dezvoltarea marilor întreprinderi industriale, în R. P. 
Chineză se dezvoltă și industria locală. Fabricile mici și medii din 
cadrul regiunilor administrative și a ținuturilor devin tot mai nume
roase. Ele pun în valoare materialele și resursele locale și contri
buie astfel La ridicarea nivelului de viață al populației din R. P. 
Chineză.

In fotografie: Furnalul întreprinderii metalurgice din Huhehot, 
cu o producție zilnică de 6,25 tone fier.

Prezente 
peste

SVERDLOVSK 4 (Agerpres). 
TASS transmite: Delegația Aso
ciației romîne pentru strtngerea 
legăturilor cu Uniunea Sovietică 
(ARLUS), condusă de academicia
nul Vasile Mîrza, a vizitat timp 
de trei zile Sverdlovskul.

Cu oaazia sărbătoririi Lunii 
prieteniei romtno.sovletlce, oa
menii de știință romînf au luat 
cuvîntul tn fața .locuitorilor Sverd- 
lovskului, ținînd o serie de confe
rințe despre succesele 
socialismului, despre 
științei șl culturii în 
Populară Romtnă.

rom înești 
hotare

construcției 
înflorirea
Republica

TBILISI 4 (Agerpres). — TASS 
transmite: La 4 noiembrie a avut 
loc la Tbilisi o serată a prieteniei 
romîno-sovietice organizată în ca
drul Lunii prieteniei romîno-sovie
tice de Asociația gruzină pentru 
relațiile culturale cu străinătatea.

A luat cuvîntul V. Maciaradze, 
candidat în științe istorice, care a 
vorbit despre succesele istorice 
obținute de poporul romîn în con
struirea socialismului, despre prie
tenia dintre poporul sovietic șt ro
mîn, care se întărește continuu.

MOSCOVA. în sala „Sverdlov" 
din Kremlin a avut loc la 4 noiem
brie festivitatea înmînării premiu
lui Internațional ,,Lenin" „Pentru 
întărirea păcii între popoare" lui 
Louis Saillant, secretarul general 
al Federației Sindicale Mondiale.

NEW YORK La New York s-a 
dai publicității declarația Iul Fi
del Castro, conducătorul insurgen
ților cubani, tn care acesta demas
că intenția S.U.A. de a interveni 
in războiul civil din Cuba șl de 
a fotosi orice pretext pentru a tri
mite trupe americane pe insulă.

MOSCOVA. Pînă la 5 noiembrie, 
ora 6 dimineața, cel de-al treilea

satelit artificial sovietic a încoin-i 
jurat pămîntul de 2.387 ori.

ROMA. La 4 noiembrie la Roma 
In catedrala Sf. Petru a avut loc 
ceremonia înscăunării papei loan 
al 23-lea, noul conducător al Bi
sericii catolice,

PARIS. După cum anunță a-i 
genția France Presse, la 4 noiem. 
brie a avut Ioc ședința de des
chidere a celei de-a zecea conte. 

■ rințe U.N.E.S.C.O., care are loc 
la Paris. Ședința a fost deschisă 
de vicepreședintele Indiei, Radha- 
krishnan care a rostit o amplă cu. 
vîntare.

Pe vremuri, cam pe la sfîrșitul 
secolului al XlX-lea, Cecil Rho
des, pe atunci prim ministru al 
Angliei, avînd în fața ochilor des
chisă larg harta imperiului brita
nic, își freca mulțumit mîinile. Im
periul colonial britanio se întindea 
pe o suprafață de 33.000.000 km. 
patrați și stăpînea 560.000.000 de 
locuitori. Din cancelaria lui, Cecil 
Rhodes urmărea complicatele ițe 
prin care era condus acest uriaș 
imperiu, acaparat prin războaie și 
prin jaf, în toate continentele, mă
rile și oceanele. Numitul Rhodes 
era atît de avid pentru a da bur
gheziei engleze domenii cît mai 
mari, bogății fabuloase, îneît în- 
tr-un moment dș extaz acesta, 
privind cerul, nu s-a jenat să a- 
firme:

— Păcat că stelele care strălu
cesc pe cer se află la distanțe 
atît de mari. Tare aș avea poftă 
să le colonizez și pe ele.

Dacă astăzi Cecil Rhodes ar re
veni pe pămînt, măcar pentru o 
oră, să vadă ce s-a ales din im
periul său colonial, ar sucomba 
din nou, brusc. Nu înainte însă 
de a-i umple cu ocări pe toți pri
mii miniștri ai Marii Britanii care 
i-au urmat, și dintre care ultimii 
sînt Churchill, Eden și azi Mac
millan, Nefericitul ar arunca asu
pra acestora „păcatul" de a fi 
piefdut din mîini cea mai mare 
parte a coloniilor care, după cum 
se știe, au devenit independente 
în urma luptei popoarelor consti
tuind un proces obiectiv al isto
riei.

Ceea ce se petrece astăzi cu co
lonialismul ne arată că nu peste 
mult timp lichidarea sistemului 
colonial va fi un 
Pretutindeni, în 
chiar și printre 
mai înrăiți ai 
recunoaște procesul obiectiv al 
destrămării sistemului colonial 
al imperialismului, care 
stituie unul dintre cele __
importante procese istorico-frion- 
diale ale epocii contemporane. 
Harta lumii se schimbă sub ochii 
noștri. In jurul anului 1900, după 
ce a fost terminată împărțirea lu
mii între puterile imperialiste, din 
cei 1.657.000.000 de locuitori ai

fapt desăvîrșit'. 
întreaga lume, 

ideologii cei 
burgheziei se

con- 
mai

pămîntului, 930.000.000, adică 56 subjugate. Ceea ce este nou și e- 
la sută zăceau în dependență co- sențial în agravarea de după 

război a acestei crize, este destră
marea efectivă a sistemului colo
nial prin desprinderea unui număr 
crescînd de țări care obțin inde
pendența politică.

Schimbări profunde au avut loc 
în lume în urma uriașului șuvoi 
al luptei de eliberare dusă de că
tre popoarele asuprite unde, pe 
vrerșuri, jugul imperialismului pă
rea de neclintit. China, care în- 
tr-un trecut nu prea îndepărtat 
mai avea de îndurat asuprirea 
statelor imperialiste, a devenit o 
mare putere democrat-populară,

lonială și semicolonială. Astăzi, din 
populația de 2.737.000.000 locui
tori ai globului, în țările admini
strate de puterile coloniale trăiesc 
aproximativ 20 la sută. Marșul 
triumfal al popoarelor care 
se rup de sub robia colonialistă, 
este exprimat putemio prin faptul 
că numai în ultimii 12 ani peste 
1.300.000.000 oameni și-au consti
tuit state suverane naționale, din
tre care peste 900 milioane pă
șesc ferm pe calea socialismului.

Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie a fost acel eveniment 
istoric, epocal, care a vestit prăbu
șirea inevitabilă a sistemului co
lonial al imperialismului. Revo
luția din Octombrie nu nu
mai că a eliberat popoarele 
din regiunile periferice naționale 
ale Rusiei, adică din coloniile ța
riste, dar după cum a arătat 
V. I. Lenin, a dat un avînt deo
sebit întregii lupte de eliberare 
națională a popoarelor co
loniale. Popoarele lumii colo
niale au salutat cu căldură 
Revoluția Socialistă din Oc
tombrie. Unul din primele acte 
ale guvernului sovietic a fost a- 
nularea tuturor tratatelor încheiate 
pe bază de. inegalitate de către 
Rusia țaristă cu o serie de țări din 
Asia. Constituirea în Asia Centra
lă și în Caucaz a republicilor so
vietice egale în drepturi, rapida 
lor dezvoltare economică și cul
turală datorită înfăptuirii politicii 
naționale leniniste, faptul că ele 
au ajuns astăzi să se compare cu 
țări capitaliste dezvoltate în ceea 
ce privește producția, și chiar să 
lo întreacă, reprezintă un exemplu 
viu pentru toate popoarele asu
prite care luptă pentru eliberarea 
lor, le sădește încredere în lupta 
lor pentru eliberare.

Lupta de eliberare a popoarelor 
a continuat și a determinat o 
criză profundă a sistemului co
lonial al imperialismului, pentru 
ca în perioada de după cel de-al 
doilea război mondial, teritoriul 
sistemului colonial — Asia, Africa, 
America Latină — să reprezinte o 
imensă arenă a luptei de eliberare 
națională și socială a popoarelor

Revoluția Socialistă din Octombrie
a vestit prăbușirea inevitabila a colonialismului
independentă și suverană. China 
constituie pentru toate țările din 
Asia un exemplu de dezvoltare 
multilaterală a economiei și a cul
turii naționale. O dovadă a 
schimbărilor profunde care au 
avut loc în Asia este și crearea 
R.P.D. Coreene și R.D. Vietnam.

O mare importanță istorică are 
faptul că în locul vechii Indii co
loniale, există în prezent Republi
ca India, care a pășit pa calea 
unei dezvoltări naționale de sine 
stătătoare. De asemenea, și-au mai 
dobîndit independența Indonezia, 
Birmania, Republica Arabă Unită, 
Libanul, Sudanul și o serie de 
alte țări. Nu de mult Ghana și 
Guineea, și-au căpătat indepen
dența, iar nu peste mult timp, o 
serie de alte teritorii asuprite 
colonialiști, cum sînt Nigeria, 
malia italiană etc., vor obține 
dependența.

Vechile puteri imperialiste, 
fruntea cărora în ultimii zeci 
ani s-au plasat Statele Unite, 
curg la tot felul de mijloace, 
clusiv războaiele coloniale, repre-

de 
So- 
in-

în 
de 
re
in-

siunea și teroarea, străduindu-se 
să înăbușe mișcarea de eliberare 
națională a popoarelor. In mod 
practic, imperialismul american a 
devenit principalul bastion al co
lonialismului contemporan. Ulti
mele zvîrcoliri ale politicii agresi
ve americane în Orientul Mijlo
ciu și în Extremul Orient dove
desc intenția cercurilor imperia
liste cele mai agresive de a ține 
pe loo desfășurarea istoriei. Po
poarele nu au uitat agresiunea 
tranco-anglo-israeliană sprijinită 
de S.U.A. împotriva Egiptului în 
urma naționalizării Canalului de 
Suez, precum nu vor uita nici ul- 

timele agresiuni comise de S.U.A. Cecil Rhodes: „misiunea civiliza
și Anglia în Liban și Iordania, toare" a puterilor occidentale, fap- 
precum și susținerea forțelor Te- tul că cultura occidentală 
bele în încercarea de a readuce prospătează" popoarele înapoiate, 
colonialismul în Indonezia. Numai Se fac tot felul de strădanii pen- 
că întotdeauna colonialiștii au 
avut eșecuri. Aceasta o arată ex
periența ultimilor zeci de ani, sen
sul dezvoltării istoriei.

Trezirea popoarelor coloniale, 
lupta lor eroică pentru indepen
dență, mai cu seamă după cotitu
ra săvîrșită de Marea Revoluție 
Socialistă din Octombrie, au silit 
puterile colonialiste să scornească 
o firmă nouă pentru sistemul 
vechi și perimat colonialist, < pe 
care se străduiesc să-l mențină cu 
orice preț. Vrînd să convingă că 
este „realistă", propaganda impe
rialistă folosește cu predilecție a- 
firmația : „colonialismul este
mort". Să recunoască oare 
în felul acesta propaganda impe
rialistă falimentul politicii ei tra
diționale ? Nicidecum 1 Se încear
că un joc considerat a fi mai 
isteț. Resturile colonialiste sînt 
prezentate nu a fi un sistem da

exploatare, el de „colaborare", nu 
de jaf ci de „ajutorare", nu de 
asuprire, ci de „egalitate". O ade
vărată colecție de teorii și forme 
încearcă să ascundă ceea ce este 
atît de pregnant și atît de evi
dent, faptul că acolo unde colo
nialismul se mai menține, el este 
însoțit de toate fărădelegile comi
se și în urmă cu zeci Și zeci de 
ani.

Vechile considerații rasiste, care 
pe vremuri apăreau brutal, ne
camuflat, au fost înlocuite cu 
variante moderne. Totuși, cam 
același limbaj se folosește și 
astăzi ca și pe vremea înrăitului 

„îm-

tru a se prezenta aceste inepții 
drept „teorii științifice". Rene Mo
nier, de pildă, profesor la Acade
mia de științe coloniale din Fran
ța, specialist în domeniul așa-nu- 
mitei „sociologii coloniale", vîn- 
tură și el teza după care puterile 
occidentale „fac educație" popoa
relor coloniale, a căror menire 
istorică ar fi aceea de a „imita" 
popoarele occidentale. O idee a- 
semănătoare o dezvoltă în cartea 
sa „Colonialismul contemporan" și 
sociologul american Thomas Adam. 
Și la el, puterile occidentale „se 
sacrifică" pe altarul civilizației, 
jertfindu-și o parte din cultura lor 
pentru „binele și bunăstarea" ță
rilor coloniale. In acest caz, de
magogia deșănțată se amestecă cu 
un cinism da nedescris. Altfel nu 
pot fi caracterizate aceste scorniri 
care încearcă să îmbrace o căma
șă filantropică peste jaful și tîlhă- 
riile comise de puterile colonia

liste, la fel ca în urmă cu secole. 
Ce roade au dat „educația" co
lonialistă și „misiunea civilizatoa
re" a puterilor occidentale în țări
le pe care aceștia le-au subjugat 
vreme de zeci de ani? Ce cultură 
înaltă, „umanitară" a sădit în rfn- 
durile popoarelor oprimate? Cînd 
e vorba de fapte însă, atît Renă 
Monier cît și colegul său, întru e- 
rezii, teoretice, Thomas Adam, 
preferă să tacă, crezînd că astfel 
vor fi considerați filozofi.

In mod incontestabil, colonialis
mul a frinat dezvoltarea indepen
dentă a țărilor subordonate lui, a 
distrus o mare parte din popu

lație. Vînătoarea de sclavi negri și 
celelalte mișelii organizate pe sca
ră mare au distrus 150.000.000 de 
locuitori, numai în continentul 
african. In urmă cu trei secole 
greutatea specifică a populației a- 
fricane raportată la populația glo
bului era de 1/5, ca ea să devină 
în urma „educației" puterilor oc
cidentale de 1/12. Referitor la 
capitolul „mărinimiei culturale" a 
puterilor occidentale: 90 la sută 
din locuitorii Africii sînt anal- 
fabeți. Bugetul coloniei britanice 
Kenya, de pildă, primește pentru 
învățămîntul africanilor 200.000 
lire, iar pentru poliție, închisori 
și armată 1.600.000. Cîtă grijă se 
acordă ...„educației"I In Indonezia, 
în cei 347 de ani de dominație 
colonială, nici măcar o persoană 
nu a absolvit o școală medie 
anual. Astăzi însă, după 9 ani de 
existență independentă, 40 la sută 
din populație știe carte 1

„Misiunea civilizatoare" a pu
terilor occidentale se vede și din 
comparația făcută între salariile 
muncitorilor albi și a celor de 
culoare. Potrivit datelor oficiale,

și a dus la falimentul și închi
derea unui mare număr de între
prinderi, la creșterea șomajului și 
la pauperizarea celor ce munceso 
din Tailanda". Cît privește fali
mentarul pact de la Bagdad, el 
s-a dovedit a fi o închisoare a po
poarelor, o grupare fățiș reacțio
nară față de lupta de eliberare a 
popoarelor din Orientul Mijlociu.

Fostele țări coloniale care 
și-au căpătat independența nu 
sînt însă astăzi singure în 
lume. Există pe glob o uria
șă forță, călăuzită de ideile 
marelui Octombrie care sprijină în 
mod sincer și neabătut lupta po
poarelor asuprite pentru indepen
dență: această forță o constituie 
țările din lagărul socialist, a că
ror politică se bucură de un maro 
prestigiu în rîndurile popoarelor. 
Statele socialiste sprijină politica 
de pace și coexistență pașnică a 
noilor țări independente, le-a 
susținut politic și diplomatic 
în momente grele. De asemenea, 
statele socialiste au acordat și a- 
cordă un important ajutor econo
mic multilateral țărilor care au 
căpătat independența. Uzina side
rurgică care se construiește la 
Bhilai în India, cu ajutor sovie
tic, sprijinirea R.A.U. de către 
Uniunea Sovietică pentru construi
rea barajului de la Assuan, precum 
și numeroasele acorduri și credite 
sovietice, extrem de avantajoase 
pentru țările independente, care 
sînt slab dezvoltate economicește 
sînt roreciate astăzi de toate po
poarele.

Țările, care au fost sau mai sînt 
cuprinse tn sistemul colonial al 
imperialismului trec printr-o fază 
remarcabilă a istoriei lor. Prin 
lupta lor neînfricată, popoarele a- 
suprite de imperialism dau lovituri 
de moarte putredului edificiu al 
colonialismului care se apropie cu 
repeziciune de prăbușire. Iată de 
ce, oricîte tertipuri și escrocherii 
politice ar comite Dulles, Lennax 
Boyd și compania lor occidenta
lă, încercînd să. reediteze faima lui 
Cecil Rhodes, nu ajută la nimic. 
Acesta este un adevăr crud pen
tru ei.

cei 1.000 de muncitori și funcțio
nari albi din cele patru principale 
societăți pentru exploatarea mine
reurilor de cupru din Rhodezia de 
nord au totalizat circa 10.000.000 
lire sterline, iar salariile celor pe
ste 36.000 muncitori africani — 
4.800.000 lire sterline 1 Cîtă „mă
rinimie" și „egalitate" acordă pu
terile occidentale colonialiste 1 
In mod cert, colonialismul este 
un sistem imperialist de crun
tă exploatare, de înrobire politi
că, economică și națională a po
poarelor țărilor coloniale și depen
dente.

Locul cinicului Cecil Rhodes a 
fost luat astăzi de către John 
Foster Dulles, care împreună cu 
anturajul său format din politi
cieni corupți și generali belicoși, 
în spatele cărora stau trustmenii 
promovează o politică colonialistă 
de jaf și asuprire. Nu odată Dulles 
a afirmat că, de pildă, popoarele 
Africii „nu sînt încă- gata pentru 
autoguvernare', și ca atare, rolul 
conducător în dezvoltarea acestui 
continent trebuie să-l aibă S.U.A., 
ca „lider al lumii libere". Nu se 
poate spune totuși că Dulles nu 
a adus ceva nou în teoria și prac
tica colonialismului. El este adep
tul „misiunii civilizatoare" sub 
forma nu a unui „colonialism in
dividual", ci „colonialism colectiv" 
adică exploatarea coloniilor de 
către un grup de țări occidentale, 
condus de S.U.A. Nu a'tuia decît 
lui Dulles i-a aparținut neferici
tul proiect în legătură cu înfiin
țarea unui organ internațional pen
tru administrația Canalului de 
Suez. Atragerea unor țări care 
și-au căpătat recent independența 
în blocurile militare agresive, — 
alături de „ajutorul" înrobitor 
— constituie forma cea mai 
preferată de subjugare a ace
stora de către politicienii Wall- 
Street-ului, ceea ce are urmări 
nefaste asupra economiei țărilor 
care se lasă amăgite. Publicistul 
indian R. Karandjia, în cartea sa 
„S.E.A.T.O. — securitate sau ame
nințare", scrie următoarele: „Mi
litarizarea Tailandei, de pildă, în
făptuită sub presiunea S.U.A., a 
provocat dezorganizarea agricul
turii, criza în industrie și comerț CAROL ROMAN
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